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: اللجنة المتساوية االعضاء لسلك االساتذة واالساتذة المحاضرين االسمية للمصوتين النتخاب اعضاء ةالقائم  

 

للقب واالسما الرتبـــــــة تاريخ التوظيف الوظيفة المصلحة /القسم التابع له  الرقـم 

08/09/1982  قسم اللغة واألدب العربي  01 مريان موسى أستاذ التعليم العالي 

25/01/1994  قسم اللغة واألدب العربي  02 شوالب جمال أستاذ التعليم العالي 

مسؤول فريق  قسم اللغة واألدب العربي
 اختصاص

02/11/2008  03 بوعنينبة سفيان أستاذالتعليم العالي 

31/12/2002  قسم اللغة واألدب العربي  04 بوعديلة وليد أستاذ التعليم العالي 

31/12/2002  قسم اللغة واألدب العربي التعليم العالي أستاذ   05 قربوع عزوز 

05/12/2002  قسم اللغة واألدب العربي  06 منصور بوناب عبد الحق أستاذ التعليم العالي 

31/12/2003  قسم اللغة واألدب العربي  07 علوي نسيمة أستاذ التعليم العالي 

 وزارة التـعليـم العـالـي والبـحـث العـلمـي

سكيكــدة -1955أوت20-جــامعــة  

 كــليـــة اآلداب واللــغــــات

 األمـــانـــــة الـعـــامـــة

 مـصلـحـــة الـمستخــدميـــن

 

 



مسؤول فريق  قسم اللغة واألدب العربي
 اختصاص

06/09/2003 التعليم العالي أستاذ   08 بوالسليو نبيل 

06/09/2003  قسم اللغة واألدب العربي  09 حميودة عبود أستاذ محاضر "أ" 

 10 مسعي نهاد أستاذ محاضر "أ"   قسم اللغة واألدب العربي

10/11/2002 عميد الكلية قسم اللغة واألدب العربي  11 رواق عثمان أستاذ محاضر "أ" 

العربيقسم اللغة واألدب    23/05/2005  12 جغدير عبد السالم أستاذ محاضر "أ" 

01/12/2009  قسم اللغة واألدب العربي  13 دواس أحسن أستاذ محاضر "أ" 

01/12/2009  قسم اللغة واألدب العربي  14 صويلح هشام أستاذ محاضر "أ" 

02/11/2004  قسم اللغة واألدب العربي  15 بن عاشور فريدة أستاذ محاضر "أ" 

01/12/2009  قسم اللغة واألدب العربي  16 خفيف زهرة أستاذ محاضر "أ" 

20/09/2006  قسم اللغة واألدب العربي  17 بوسحابة صبرينة أستاذ محاضر "أ" 

20/09/2006  قسم اللغة واألدب العربي  18 قطش مسعودة أستاذ محاضر "أ" 

08/12/2009  قسم األدب واللغات األجنبية محاضر "أ" أستاذ   19 بكوش عبد هللا 

11/04/2011  قسم اللغة واألدب العربي  20 بولكعيبات فريدة أستاذ محاضر "أ" 

31/12/2002  قسم اللغة واألدب العربي  21 لعور محمد أستاذ محاضر "أ" 

مسؤول فريق  قسم األدب واللغات األجنبية
 ميدان التكوين

01/10/2007 سليم أحمد سيسطة أستاذ محاضر "أ"   22 

مسؤول فريق  قسم األدب واللغات األجنبية
 اختصاص

12/12/2010  23 كارك منير أستاذ محاضر "أ" 



23/10/2017  قسم األدب واللغات األجنبية  24 مسيخ جهاد أستاذ محاضر "أ" 

مسؤول فريق  قسم اللغة واألدب العربي
 شعبة التكوين

02/11/2008  25 بوخيار زهير أستاذ محاضر "أ" 

23/10/2017  قسم األدب واللغات األجنبية  26 ساسان علي أستاذ محاضر "أ" 

مسؤول فريق  قسم األدب واللغات األجنبية
 شعبة التكوين

09/09/2015  27 توفوتي يوسف أستاذ محاضر "أ" 

02/04/2014  قسم اللغة واألدب العربي  28 سناني الهام أستاذ محاضر "أ" 

25/10/2011  قسم اللغة واألدب العربي  29 يحياوي سامية أستاذ محاضر "أ" 

مسؤول فريق  قسم األدب واللغات األجنبية
 اختصاص

11/09/2017  30 بوغريرة هناء أستاذ محاضر "أ" 

28/11/2010  قسم اللغة واألدب العربي  31 نصير فاطمة أستاذ محاضر "أ" 

30/11/2010  قسم األدب واللغات األجنبية  32 بن عاشور يمينة أستاذ محاضر "أ" 

20/09/2006  قسم اللغة واألدب العربي  33 بوقادوم نجوى أستاذ محاضر "أ" 

31/12/2002  قسم اللغة واألدب العربي  34 بلمولود جيهان أستاذ محاضر "أ" 

مسؤول فريق  قسم األدب واللغات األجنبية
 شعبة التكوين

02/11/2008  35 بشيري نبيلة كاميليا أستاذ محاضر "أ" 

قسم  نائب رئيس قسم اللغة واألدب العربي
اللغة واألدب 
العربي مكلف 

بالتعليم والتدرس 
 في التدرج

02/11/2008  36 لحمانص سفيان أستاذ محاضر "أ" 

28/10/2018  قسم األدب واللغات األجنبية  37 بوعصيدة سمية أستاذ محاضر "أ" 



07/10/2018  قسم األدب واللغات األجنبية محاضر "أ" أستاذ   38 محمد بن علي شاكر 

24/10/2018  قسم اللغة واألدب العربي  39 عياد فاتح أستاذ محاضر "أ" 

10/02/2011  قسم اللغة واألدب العربي  40 بوبلوطة حسين أستاذ محاضر "أ" 

09/10/2016  قسم األدب واللغات األجنبية  41 أم العز سهام أستاذ محاضر "ب" 

العربيقسم اللغة واألدب    31/12/2002  42 بوعقدية احسن أستاذ محاضر "ب" 

24/06/2014  قسم اللغة واألدب العربي  43 رابح سهام أستاذ محاضر "ب" 

01/09/2015  قسم اللغة واألدب العربي  44 العامري ايمان أستاذ محاضر "ب" 

22/05/2014  قسم اللغة واألدب العربي  45 شطاح نجيبة أستاذ محاضر "أ" 

20/09/2006  قسم اللغة واألدب العربي  46 ضاضي سيسطة نسيمة أستاذ محاضر "ب" 

20/09/2006  قسم اللغة واألدب العربي  47 شكاط حسيبة أستاذ محاضر "أ" 

02/11/2008  قسم اللغة واألدب العربي  48 بن عبدي آسيا أستاذ محاضر "ب" 

11/05/2021  قسم األدب واللغات األجنبية محاضر "ب" أستاذ   49 بادي نزهة 

20/09/2006  قسم اللغة واألدب العربي  50 زروال حياة أستاذ محاضر "ب" 

01/12/2009  قسم اللغة واألدب العربي  51 بوبعيو مصطفى أستاذ محاضر "ب" 

28/11/2010  قسم اللغة واألدب العربي  52 سوالمية سمير أستاذ محاضر "أ" 

29/11/2011  قسم اللغة واألدب العربي  53 بن زايد نضيرة أستاذ محاضر "ب" 



01/10/2007  قسم اللغة واألدب العربي  54 العلمي ربيحة أستاذ محاضر "ب" 

02/11/2008  قسم اللغة واألدب العربي  55 العامري رشيد أستاذ محاضر "ب" 

29/11/2010  قسم األدب واللغات األجنبية  56 محمد بن علي سميرة أستاذ محاضر "أ" 

04/02/2010  قسم األدب واللغات األجنبية  57 بوخاتم حسيبة أستاذ محاضر "ب" 

28/10/2018  قسم األدب واللغات األجنبية  58 سيليني رميساء أستاذ محاضر "ب" 

07/10/2018  قسم اللغة واألدب العربي  59 رابح سيسطة نادية أستاذ محاضر "ب" 

21/10/2009  قسم اللغة واألدب العربي  60 زياد شيبان فهيمة أستاذ محاضر "أ" 

01/09/2015  قسم اللغة واألدب العربي  61 بوعقدية لمياء أستاذ محاضر "ب" 

مسؤول فريق  قسم األدب واللغات األجنبية
 اختصاص

13/11/2013  62 لكحل الياس أستاذ محاضر "ب" 

02/12/2018  قسم اللغة واألدب العربي  63 قليل يوسف أستاذ محاضر "ب" 

02/11/2008  قسم األدب واللغات األجنبية  64 حربي نعيمة أستاذ محاضر "ب" 

02/11/2008  قسم األدب واللغات األجنبية  65 حربي حياة أستاذ محاضر "ب" 

22/05/2014  قسم األدب واللغات األجنبية  66 بوترعة بشرى أستاذ محاضر "ب" 

02/09/2019  قسم األدب واللغات األجنبية  67 بن هندة زينب أستاذ محاضر "ب" 

15/09/2019  قسم اللغة واألدب العربي  68 بوقطوش عبد الرزاق أستاذ محاضر "ب" 

01/12/2019  قسم األدب واللغات األجنبية  69 زيغد أميرة أستاذ محاضر "ب" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على الموظفين الذين لم تدون اسماؤهم تقديم طلب تسجيل في غضون ثالثة ايام من تاريخ نشر هذه القوائمة : ظمالح  

 

 

مسؤول فريق  قسم اللغة واألدب العربي
 شعبة التكوين

25/12/2014 محاضر "ب" أستاذ   70 بومود طارق 

15/10/2012  قسم اللغة واألدب العربي  71 بن جامع سميرة أستاذ محاضر "ب" 

07/12/2009  قسم اللغة واألدب العربي  72 بن عزيزة هدى أستاذ محاضر "ب" 

مسؤؤول فريق  قسم اللغة واألدب العربي
 اختصاص

05/12/2001  73 حلوش محمد أستاذ محاضر "ب" 

األدب واللغات األجنبيةقسم    18/10/2012  74 بومليط سامي أستاذ محاضر  "ب" 

31/11/2011  قسم األدب واللغات األجنبية  75 شمار لزهر أستاذ محاضر "ب" 

31/12/2020  قسم األدب واللغات األجنبية  76 بوشامة نور الدين أستاذ محاضر "ب" 

31/12/2020  قسم األدب واللغات األجنبية  77 بادي عباس أستاذ محاضر "ب" 

04/02/2021  قسم األدب واللغات األجنبية  78 عزيل أمينة أمال أستاذ محاضر "ب" 
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 القائمة االسمية للمصوتين النتخاب اعضاء اللجنة المتساوية االعضاء لسلك االساتذة المساعدين المساعدين والمعيدين:

العميد المكلف بما بعد التدرج  نائب قسم األدب واللغات األجنبية
الخارجيةوالبحث العلمي والعالقات   

13/01/2009  01 مشطوف سفيان أستاذ مساعد "أ" 

 

31/12/2003 رئيس قسم اللغة واالدب العربي قسم اللغة واألدب العربي  02 مقدم عمار أستاذ مساعد "أ" 

25/10/2011  قسم اللغة واألدب العربي  03 جغدير سفيان أستاذ مساعد "أ" 

31/12/2002  قسم اللغة واألدب العربي  04 بومدين صالح أستاذ مساعد "أ" 

02/11/2004 مسؤول فريق شعبة التكوين قسم اللغة واألدب العربي  05 مسيس رياض أستاذ مساعد "أ" 

13/01/2009  قسم اللغة واألدب العربي  06 دقيش نجاة أستاذ مساعد "أ" 

 وزارة التـعليـم العـالـي والبـحـث العـلمـي

سكيكــدة -1955أوت20-جــامعــة  

 كــليـــة اآلداب واللــغــــات

 األمـــانـــــة الـعـــامـــة

 مـصلـحـــة الـمستخــدميـــن

 

 



العربيقسم اللغة واألدب  01/12/2009 مسؤول فلريق اختصاص   07 لعور هشام أستاذ مساعد "أ" 

15/10/2012  قسم اللغة واألدب العربي  08 بلوم أسماء أستاذ مساعد "أ" 

31/12/2003  قسم اللغة واألدب العربي  09 مقروس مسعود أستاذ مساعد "أ" 

01/10/2007  قسم األدب واللغات األجنبية  10 بن خالف عبد المالك أستاذ مساعد "أ" 

13/01/2009  قسم األدب واللغات  11 أودينة آمنة أستاذ مساعد "أ" 

20/09/2006  قسم اللغة واألدب العربي  12 ولجي عائشة أستاذ مساعد "أ" 

06/12/2010  قسم اللغة واألدب العربي  13 سعيدي نعيمة أستاذ مساعد "أ" 

13/11/2013  قسم اللغة واألدب العربي  14 لشهب هنية أستاذ مساعد "أ" 

13/11/2013  قسم اللغة واألدب العربي  15 خلوفي سعيدة أستاذ مساعد "أ" 

نائب رئيس قسم اللغة واألدب العربي  قسم اللغة واألدب العربي
 مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي

20/10/2009  16 بوعسلة هاني أستاذ مساعد "أ" 

العربيقسم اللغة واألدب    30/12/2013  17 بوالريش حليمة أستاذ مساعد "أ" 

30/10/2011  قسم األدب واللغات األجنبية  18 براوي رزيقة أستاذ مساعد "أ" 

28/11/2010  قسم األدب واللغات األجنبية  19 بوطبة رياض أستاذ مساعد "أ" 

14/10/2012  قسم اللغة واألدب العربي رياضبن جامع  أستاذ مساعد "أ"   20 

نائب العميد المكلف بالدراسات  قسم اللغة واألدب العربي
 والمسائل المرتبطة بالطلبة

24/12/2013  21 زروال حسين أستاذ مساعد "أ" 

13/11/2014  قسم اللغة واألدب العربي  22 بوكيرة حنان أستاذ مساعد "أ" 



01/10/2007  قسم اللغة واألدب العربي سعاد مزيان أستاذ مساعد "أ"   23 

31/12/2014  قسم األدب واللغات األجنبية  24 بوزناد هاجر أستاذ مساعد "أ" 

01/09/2015 مسؤول فريق اختصاص قسم اللغة واألدب العربي  25 بعبوش علي أستاذ مساعد "أ" 

09/10/2013 رئيس قسم األدب واللغات األجنبية قسم األدب واللغات األجنبية فوزيةكريم  أستاذ مساعد "أ"   26 

03/11/2015 مسؤول فريق اختصاص قسم اللغة واألدب العربي  27 بن جدو نعيمة أستاذ مساعد "أ" 

03/11/2015  قسم اللغة واألدب العربي  28 غنجيو سلمى أستاذ مساعد "أ" 

03/11/2015  قسم اللغة واألدب العربي  29 مفروش سهيلة أستاذ مساعد "أ" 

األجنبيةقسم األدب واللغات    01/12/2009  30 مقسم سامية أستاذ مساعد "أ" 

17/10/2012  قسم األدب واللغات األجنبية  31 يوب محمد أستاذ مساعد "أ" 

01/09/2015 مسؤول فريق اختصاص قسم اللغة واألدب العربي  32 فياللي أنيس أستاذ مساعد "أ" 

26/10/2011  قسم األدب واللغات األجنبية مساعد "أ" أستاذ   33 لعشوري توفيق 

17/12/2009  قسم اللغة واألدب العربي  34 لعبادلة فوزي أستاذ مساعد "أ" 

23/10/2005  قسم اللغة واألدب العربي  35 حجاج نفيسة أستاذ مساعد "أ" 

04/01/2015  قسم اللغة واألدب العربي  36 ديب فريدة أستاذ مساعد "أ" 

13/03/2012  قسم األدب واللغات األجنبية  37 لبلوب رفيقة أستاذ مساعد "أ" 

02/11/2016  قسم األدب واللغات األجنبية  38 قريلي مريم أستاذ مساعد "أ" 



12/03/2012 رئيس مركز تعليم اللغات المكثف قسم األدب واللغات األجنبية  39 معطار سعاد أستاذ مساعد "أ" 

05/10/2016  قسم اللغة واألدب العربي مساعد "أ" أستاذ   40 ابراهيم بوناب عصام 

31/12/2015  قسم اللغة واألدب العربي  41 عيوني زهية أستاذ مساعد "أ" 

21/12/2016  قسم اللغة واألدب العربي  42 زنير سعاد أستاذ مساعد "أ" 

06/12/2009  قسم اللغة واألدب العربي  43 لغريب كريمة أستاذ مساعد "أ" 

األجنبيةقسم األدب واللغات    28/12/2014  44 العيدي فاطمة أستاذ مساعد "أ" 

01/09/2015 مسؤول فريق اختصاص قسم األدب واللغات األجنبية  45 بوعافية فاروق أستاذ مساعد "أ" 

07/10/2018  قسم األدب واللغات األجنبية  46 بغشيش سمية أستاذ مساعد "أ" 

05/06/2016  قسم األدب واللغات األجنبية  47 حمرا الراس أيمن أستاذ مساعد "أ" 

28/12/2016  قسم األدب واللغات األجنبية  48 شيريدي السعيد أستاذ مساعد "أ" 

30/07/2018  قسم األدب واللغات األجنبية  49 رفاعي هاجر أستاذ مساعد "أ" 

23/02/2020  قسم األدب واللغات األجنبية  50 حديد مريم أستاذ مساعد "أ" 

األدب واللغات األجنبيةقسم  24/12/2007 مسؤول فريق اختصاص   51 رحماني السبتي أستاذ مساعد "أ" 

01/12/2009  قسم األدب واللغات األجنبية  52 خلفة مبارك أستاذ مساعد "أ" 

06/12/2009  قسم األدب واللغات األجنبية  53 طاجين سماح أستاذ مساعد "أ" 

28/09/2021  قسم األدب واللغات األجنبية أستاذ مساعد "ب"  
 متربصة

 54 لشهب اكرام



 

على الموظفين الذين لم تدون اسماؤهم تقديم طلب تسجيل في غضون ثالثة ايام من تاريخ نشر هذه القوائمة : ظمالح  

 

01/09/2015  قسم األدب واللغات األجنبية  55 بوشاقور ايمان أستاذ مساعد "ب" 

01/03/2018  قسم األدب واللغات األجنبية  56 لرقم اسماء أستاذ مساعد "ب" 

21/11/2017  قسم األدب واللغات األجنبية مريم مسياد أستاذ مساعد "ب"   57 

12/11/2012  قسم األدب واللغات األجنبية  58 بودخانة اسماء أستاذ مساعد "ب" 

22/02/2011  قسم األدب واللغات األجنبية  59 شبيرة رفيق أستاذ مساعد "ب" 

09/11/2014  قسم األدب واللغات األجنبية  60 العلوش فريدة أستاذ مساعد "ب" 

12/11/2017  قسم األدب واللغات األجنبية  61 عليلي سماح أستاذ مساعد "ب" 

06/11/2019  قسم األدب واللغات األجنبية  62 نكاكعة آسيا أستاذ مساعد "ب" 

27/09/2021  قسم األدب واللغات األجنبية أستاذ مساعد "ب"  
 متربصة

 63 بوغريرة مريم

03/11/2021  قسم األدب واللغات األجنبية أستاذ مساعد "ب"  
 متربص

 64 بلجودي يمونة سالمة

09/11/2021  قسم األدب واللغات األجنبية أستاذ مساعد "ب"  
 متربص

 65 سيمود عدنان

09/11/2021  قسم األدب واللغات األجنبية أستاذ مساعد "ب"  
 متربص

 66 تبركان الطيب

10/11/2021  قسم األدب واللغات األجنبية أستاذ مساعد "ب"  
 متربص

هللا محمد الصالح بوعبد  67 

29/03/2022  قسم األدب واللغات األجنبية أستاذ مساعد "ب"  
 متربص

 68 بوالطين منى



 

 


