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ي  01  .1
ة  2019/ 10/ 01م ف   علم المكتبات والتوثيق لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية   28/08/1976 حوري كن  

ي  02  .2
 ليسانس علوم إنسانية واجتماعية 09/04/1995 عتيق عبد النور  2019/ 10/ 01م ف 

 علم المكتبات. تكنولوجيا المعلومات و علوم التوثيق 
 

ي  03  .3
 تكنولوجيا المعلومات و التوثيق ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 31/12/1991 حمد ابراهيم  2019/ 10/ 02م ف 

ي  04  .4
 علم المكتبات والتوثيق ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 13/10/1991 زايدي شيبة                                                 2019/ 10/ 02م ف 

ي  05  .5
 توثيق ومخطوطات ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 21/01/1989 بشاغة عبد الحكيم  2019/ 10/ 03م ف 

ي  06  .6
 علم المكتبات والمعلومات ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 13/12/1995 بن سحنون محمد  2019/ 10/ 03م ف 

ي  07  .7
 المكتبات/ االرشيفعلم  ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 16/03/1983 لوصفان وردة   2019/ 10/ 06م ف 

ي  08  .8
 علم المكتبات ليسانس علوم إنسانية واجتماعية 09/07/1990 حالسي سارة  2019/ 10/ 06م ف 

ي  09  .9
 اقتصاد المكتبات ليسانس علم المكتبات والتوثيق 06/08/1986 عرعار كرام الدين   2019/ 10/ 06م ف 

ي  10  .10
 علم المكتبات والتوثيق لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية   22/06/1987 جيار رزيقة   2019/ 10/ 07م ف 

ي  11  .11
 ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 29/11/1995 عباس ويسام  2019/ 10/ 07م ف 

 علم المكتبات. تكنولوجيا المعلومات وعلوم التوثيق 
 

ي  12  .12
 علم المكتبات والمعلومات ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 26/01/1995 بلجحنيط منال  2019/ 10/ 07م ف 



 

ي  13  .13
 علم المكتبات والمعلومات ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 04/05/1997 بلقاسم الهام  2019/ 10/ 07م ف 

ي  14  .14
 علم المكتبات و تكنولوجيا المعلومات ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 15/02/1988 هبال لخض    2019/ 10/ 07م ف 

ي  15  .15
 علم األرشيف ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 23/03/1994 عيسي بلقاسم  2019/ 10/ 08م ف 

ي  16  .16
 علم األرشيف ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 31/07/1991 عطالوي عصام   2019/ 10/ 08م ف 

ي  17  .17
 ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 16/05/1993 شتوي سعيدة  2019/ 10/ 08م ف 

 علم المكتبات. تكنولوجيا المعلومات وعلوم التوثيق 
 

ي  18  .18
 ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 30/01/1997 بن دوبة سعيدة  2019/ 10/ 08م ف 

  المعطياتعلم المكتبات. التوثيق و  تكنولوجيا 
 

ي  19  .19
 ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 22/01/1995 بن عمار خدوجة   2019/ 10/ 09م ف 

  المعطياتعلم المكتبات. تكنولوجيا 
 

ي  20  .20
 ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 05/01/1990 بن قديدح حكيمة  2019/ 10/ 09م ف 

 علم المكتبات. تكنولوجية المكتبات والمعطيات 
 

ي  21  .21
 ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 30/12/1991 ابركان محمد  2019/ 10/ 09م ف 

 علم المكتبات /المكتبات وتكنولوجيا المعطيات 
 

ي  22  .22
 ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 13/05/1994 العايب سارة   2019/ 10/ 10م ف 

 علم المكتبات /توثيق وتكنولوجيا المعطيات 
 

ي  23  .23
 مكتبة  / علم المكتبات ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 28/01/1993 مهدي فلة  2019/ 10/ 10م ف 

ي  24  .24
 علم المكتبات / ارشيف ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 16/09/1992 حميمي رحاب  2019/ 10/ 10م ف 

ي  25  .25
 ليسانس اقتصاد المكتبة 20/02/1988 عازب بلقاسم  2019/ 10/ 13م ف 

 علم المكتبات. والتوثيق 
 

ي  26  .26
 ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 18/07/1992 سعيدي عمرو  2019/ 10/ 25م ف 

 علم المكتبات. المكتبات وتكنولوجيا المعطيات 
 

ي  27  .27
 علم االرشيف ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 28/02/1995 سمية مشواري  2019/ 10/ 13م ف 



 

ي  28  .28
 علم المكتبات /مكتبات  و تكنولوجيا  المعطيات  ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 05/02/1994 بن وراث زينب  2019/ 10/ 14م ف 

ي  28  .29
وج وردة   2019/ 10/ 13م ف   مكتبات  و تكنولوجيا  المعطيات ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 28/08/1991 عنر

ي  29  .30
 علم االرشيف ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 08/04/1996 لمجر صليحة  2019/ 10/ 14م ف 

ي  30  .31
 ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 03/05/1982 بدة توفيق  2019/ 10/ 16م ف 

 علم المكتبات .و التوثيق 
 

ي  31  .32
 علم المكتبات التقنيات االرشيفية ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 18/09/1997 عيسة عماد  2019/ 10/ 17م ف 

ي  32  .33
 ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 11/03/1984 خبيل فريزة  2019/ 10/ 20م ف 

 علم المكتبات .و التوثيق 
 

ي  33  .34
 ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 28/05/1991 قراملول عائشة  2019/ 10/ 24م ف 

  مكتبات و تكنولوجيات المعطيات
 

ي  34  .35
 ليسانس علوم إنسانية و اجتماعية 24/04/1995 موساوي سعيد  2019/ 10/ 27م ف 

 علم األرشيف
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