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 القائمة االسمٌة ألساتذة القسم 

 الرقم االسم و اللقب الرتبة الوضعٌة  المالحظات 

 01 الصادق عوادي أستاذ التعلٌم العالً فً نشاط 

 02 شنٌقً احمد أستاذ التعلٌم العالً فً نشاط 

 03 قاضً لطٌفة  أستاذة التعلٌم العالً فً نشاط 

 04 خباب عقٌلة  أستاذة التعلٌم العالً فً نشاط 

 05 تمٌم دلٌدا أستاذة التعلٌم العالً فً نشاط 

 06 مكً دلٌلة أستاذة التعلٌم العالً فً نشاط 

-أ–استاذة محاضرة  فً نشاط   07 معاٌش هزار 

-أ–استاذة محاضرة  فً نشاط   08 صوٌلح سمٌرة 

-أ–استاذة محاضرة  فً نشاط   09 معارفٌة نبٌلة 

-  ب–استاذة محاضرة  فً نشاط   10 مازي فرٌد 

-ب–استاذ محاضر  فً نشاط   11 بوجادي علوان 

-ب–استاذ محاضر  فً نشاط   12 كنوة سعٌدة   

-ب–استاذة محاضرة  فً نشاط   13 عتروز ٌوسف 

-ب–استاذ محاضر  فً نشاط   14 مشري المٌة 

-ب–استاذة محاضرة  فً نشاط   15 اوهاٌبٌة بالل 

-ب–استاذ محاضر  فً نشاط   16 العارف وفاء 

-ب–استاذ محاضر  فً نشاط   17 بومعزة غزالن 

-ب–استاذ محاضر  فً نشاط   18 بلهانً نرجس 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط موجهة للتدرٌس بالمعهد المكثف للغات  19 خضراوي بخوشة أزٌادي نبٌلة 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   20 بٌرم حراثً مبروكة 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   21 معلم نعٌمة 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   22 مساسط فوزٌة 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   23 لحالح منى 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   24 بولوٌقة زوبٌدة 



-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   25 أوالنً المٌة 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   26 خضراوي ثلجة 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   27 زموري شامة 

طلب االحالة على االستٌداع للمدة الثالثة مدتها ستة 

 أشهر ارسل بتارٌخ 

05/03/2018  

-أ–أستاذة مساعدة  /  28 بكٌر منٌرة 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   29 تركً شهٌناز 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   30 بن زلتوت لٌلٌا 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   31 بن عاشور عاٌدة 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   32 بن عثمان سامٌة أشراف 

27/05/2016االحالة على االستٌداع ابتداء من  -أ–أستاذة مساعدة  /   33 حبٌلس أمٌرة 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   34 الجبوري منى  

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   35 شحماط رٌم  

-أ–أستاذ مساعد  فً نشاط   36 منصر مصطفى  

-أ–أستاذ مساعد  فً نشاط   37 بابا أحمد عبد الكرٌم 

-أ–أستاذ مساعد  فً نشاط   38 زروال إبراهٌم  

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   39 بن عٌدة فاطمة الزهراء 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   40 زٌانً دالل  

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   41 جمٌل أمال  

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   42 ملواح صبرٌنة 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   43 تومً عاٌدة  

05/02/2018طلب االحالة على االستٌداع ارسل  بتارٌخ  -أ–أستاذة مساعدة  /   44 روابح سامٌة 

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   45 سهٌلً الٌامنة  

-أ–أستاذة مساعدة  /   46 دربالً صوفٌا  

-أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   47 بلوطار سهٌلة  

-أ–أستاذ مساعد  فً نشاط   48 ٌاحً العمري  

-أ–أستاذ مساعد  فً نشاط   49 بن عثمان محمد الصغٌر  

-أ–أستاذ مساعد  فً نشاط  موجه الى قسم اللغة االنجلٌزٌة   50 مارس أبو السعود  

-أ–أستاذ مساعد  فً نشاط   51 كرٌم هانً  

- أ–أستاذة مساعدة  فً نشاط   52 بومعزة كرٌمة  

- أ–أستاذة مساعد  فً نشاط   53 قسطل منٌرة  



 

 رئٌس القسم       

 

-ب–أستاذ مساعد  فً نشاط   54 نزار محمد كرٌم  

-ب–أستاذ مساعد  فً نشاط موجه الى المعهد المكثف للغات   55 جودي محمد الصالح 

-ب–أستاذ مساعد  فً نشاط   56 صوٌلح عمار  

-ب–أستاذة مساعدة  فً نشاط   57 مختاري أسماء  

- ب–أستاذ مساعد  فً نشاط موجه الى قسم العلوم االنسانٌة   58 لحرش رابح  

- ب–أستاذة مساعد  فً نشاط   59 شرٌط أمٌنة 

- ب–أستاذة مساعد  فً نشاط   60 بن مرابط فوزٌة  

- ب–أستاذة مساعد  فً نشاط   61 بوزهوان سلٌمة  

متربصة- ب–أستاذة مساعد  فً نشاط   62 عمارة فلاير  


