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حسب ترتيب األولويات  2102قائمة المستفيدين من المنح قصيرة المدى للسنة المالية 

 .التربصات الميدانية و الحفريات المعايير مع األخذ بعين اإلعتبار وفق

 

 المحاضرين ةساتذة التعليم العالي و األساتذأئة ف

و االسم اللقب مجموع النقاط  الرقم 

 0 تيمليكشت هجيرة 75

 2 دريسي سليم  75

 3 ساحد عزيز طارق 75

 5 دراجي عبد القادر  75

 7 مهنتل جهيدة  71

 5 رابحي مروان  52

 5 نايم فيصل  55

 2 بن نعمان اسماعيل 55

 9 بوتشيشة علي  55

 01 عمروني توفيق  55

عبد الحق   زومعز 57  00 

 02 منصوري فريدة  55

 03 حاجي رابح ياسين  53

 05 دوربان مصطفى  34

 07 بوخنوف أرزقي 52

 05 عنــــان  سليم 50

 05 بلعيبود بدرالدين  51

 



 02 محمودي ذهبيىة  39

 09 أكلــــي نوريــــة   32

 21 عياتي خوخة 35

 20 أبركان كريم  35

 22 طيان شريفة  35

 23 شايد سعودي ياسمينة  37

 25 عين السبع نجاة 35

 27 اعيشوشن واعمر 35

 25 تومي رفيقة  33

 25 أوبراهم جوهـــــر  32

 22 دلوم السعيد  31

 29 طواهري حكيمة  31

 31 عمروس فريدة  22

 30 ربعين أعمر 22

 32 رومان كهينة  25

 33  (بتحفظ) بن بلة علي 25

 35 سفروان حسيبة 25

 37 بن قربة صالح 27

 35 مرابط ليلى  25

 35 بورابة لطيفة  25

 32  ( بتحفظ) سراج نجمة 25

 39 قبوب لخضر سليم  23

 51 راجعي زكية 09

 50 دحماني مليكة  09

 52 أعمارة ايدير 09

 

 

 

 



 فئة األساتذة المساعدين المسجلين في الدكتوراه

 

و االسم اللقب مجموع النقاط  الرقم 

 0 بن شعبة فاطمة  09

بساطة مروان  معمر 05  2 

 3 سوكحال محمد الهادي  03

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 فئة الطلبة غير األجراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

و االسم اللقب  التخصص 

 ما قبل التاريخ مرزوق ماسينيسا

سعاد مكيسار  آثار قديمة 

 آثار إسالمية تيكاروشين زوليخة

 صيانة و ترميم أزرارق قاسي



 اإلداريينفئة 

 

 الرقم االسم واللقب مجموع النقاط

 0 لشهب حسينة 02

 2 قلوشي زهير 05

 3 الغايزي خديجة 05

حليم عبد العد اس 07  5 

 7 بوسطة رابح 05

 5 عقاب نادية 03

 5 بويطاون نعيمة 03

 2 بوسطة محمود 01

 

 

 

 


