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 .للكلية تأديبيالالمترّشحين لعضوية المجلس  الباحثينقائمة األساتذة         

 الّرتبة االسم والّلقب الّرقم
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 .لقسم الرياضيات تأديبيلعضوية المجلس ال المترّشحين الباحثينقائمة األساتذة 

 الّرتبة االسم والّلقب الّرقم

 "أ"قسم  اضرأستاذ حم زيان حممد 1

 "ب"قسم  اضرأستاذ حم دياب عبد  الرزاق 2

 "ب"قسم  اضرأستاذ حم معزوز قادة 3

 "ب"قسم  اضرأستاذ حم صابيت سوهيلة 4

 "أ"أستاذ مساعد قسم  تلي بن عمران  5
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 .لقسم اإلعالم اآللي تأديبيالمترّشحين لعضوية المجلس ال الباحثينقائمة األساتذة 

 الّرتبة االسم والّلقب الّرقم

 "أ"قسم  اضرأستاذ حم مبارك بن داود 1

 "ب"قسم  اضرأستاذ حم عيد حلسن 2

 "أ"أستاذ مساعد قسم  داود بشري 3

 "أ"أستاذ مساعد قسم  كرميمزوق   4
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 .للكلية تأديبيالالمترّشحين لعضوية المجلس  الطلبةقائمة 

 الدراسي المستوى االسم والّلقب الّرقم

 رياضيات 1 ماسرت خليفة بلعيد 1

 رياضيات 1 ماسرت بلعريب سفيان 2

 الثالثة رياضيات السنة  بوسعيد عبد العزيز 3

 إعالم اآليل 2ماسرت  وليد باي 4

 سنة اوىل ليسانس جذع مشرتك رياضيات و إعالم اآليل شاديل حممد نذير 5

 

 عمید الكلیة

 

 

 

 



  الشعبيـة الديمقراطيـة ا��زائر�ة ا��مـ�ور�ـة                
People’s Democratic Republic of Algeria 

  العل�� والبـحث العـا�� التعليـم وزارة       
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

  تيـارت - خلــدون  ابـن جامعـة              

University ibn khaldoun tiaret               

  �لية�الر�اضيات�و�عالم����            
     Faculty of Mathematics and Computer science     

  

    األمـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــــــــامــــــــــــــــــة
  مــصــلــــــــحـــــــــــــــــــــة المستــــــــــخــــــــدميـــــن
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع األســــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــذة

 ..:......................تيارت في                                                  2021/أ.ف/م.م/أ.إ.ر.ك/............:الرقم

 .لقسم الرياضيات تأديبيالالمترّشحين لعضوية المجلس  الطلبةقائمة 

 المستوى الدراسي االسم والّلقب الّرقم

 رياضيات 1ماسرت  خليفة بلعيد 1

 رياضيات 1ماسرت  بلعريب سفيان 2
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 المستوى الدراسي االسم والّلقب الّرقم

 إعالم اآليل 2ماسرت  وليد باي 1
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