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  قائمة األساتذة المؤقتين المقبولين للتدريس 

2022-2023 (  

  
  

  أحمد الطيب سمية 

  سعودي نصر الدين علي 
  

  

  فكرون عصام الدين 

  

  شاكي عبد العزيز 
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 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 

قائمة األساتذة المؤقتين المقبولين للتدريس 

2022الموسم (بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

 ) : جذع مشترك علوم اجتماعية 

  اللقب واالسم   الرقم 
  غالب دليلة   .01
  مزراق نوال   .02
  بلواضح رفيق   .03
  تكواشت أسماء   .04
  زوينة بوساق   .05
  هارون نورة   .06
أحمد الطيب سمية   .07
  برادعي غنية   .09
  زغالش ليندة   .10
سعودي نصر الدين علي   .11
  حالب خضرة   .12
  طيايبة نادية   .13
  معمري محفوظ   .14
  عريوة مريم   .15
  ربيعة عبدلي   .16
فكرون عصام الدين   .17
  دحدوح نجيب   .18
  حميدي عيسى   .19
  سعودي آمنة   .20
  رزيق فايزة   .21
شاكي عبد العزيز   .22
  عثامنية فاتح   .23
  كشيدة عبد القادر   .24
  بن اعمر مفتاح   .25
  فراحتية فوزي   .26

  

 

  

كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 
  
 

بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

جذع مشترك علوم اجتماعية ( السنة األولى  
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  كحالي أبو القاسم دمحم 

  

  

  

  غمراس عبد المالك 

  
  حريزي مصطفى 

  
  

  

  بن مبروك فيصل 
  بلعباس تقي الدين 
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 كــليـة العـــــلوم اإلنســـــانية واالجتمـــــاعية 

كحالي أبو القاسم دمحم   .27

  اللقب واالسم   الرقم 
  عبد الالوي مريم   .01
  شالبي عائشة  .02
  دمدوم ريمة  .03
  شيخاوي عمر   .04
  بوقرة العيد   .05
  مسقم الحمالوي  .06
  بوبعاية يمينة  .07
  لجلط أسماء  .09
  بوراس ابتسام  .10
  حرايز رابح   .11
غمراس عبد المالك   .12
  برابح نعيمة   .13
  سلطاني النذير   .14
حريزي مصطفى   .15
  عرعار غنية  .16

 : قسم علوم اإلعالم واالتصال 

  اللقب واالسم   الرقم 
  غرابي عبد السالم  .01
  ملياني صليحة   .02
  جودي خرفية   .03
  بومامي العباس  .04
  قصري مراد  .05
  عالل حنان   .06
  دحماني فاطمة   .07
  نويوة فيصل   .09
بن مبروك فيصل   .10
بلعباس تقي الدين   .11
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27
 : قسم علم النفس 
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  حريزي عبد الرؤوف 
  عريوة سيف االسالم

 . قسم العلوم اإلسالمية يعلن عنهم الحقا
سيتم االتصال بهم قسم التاريخ والفلسفة وعلم االجتماع، 

  نائب عميد الكلية المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

  

  رئيس قسم علوم االعالم واالتصال 

  رئيس قسم العلوم اإلسالمية 
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  كشيدة سليمة  .12
  رداوي فريد   .13
حريزي عبد الرؤوف   .14
عريوة سيف االسالم  .15
  جراد خليصة   .16
  لقوي وليد   .17
  بورحلي وفاء   .18
  بن سباع سعد   .19
  جعفر دمحم   .20

قسم العلوم اإلسالمية يعلن عنهم الحقاالمقبولون المؤقتون في 
قسم التاريخ والفلسفة وعلم االجتماع،  المترشحون في

  . خالل السداسي الثاني

  لجنة االنتقاء 
  عميد الكلية 

نائب عميد الكلية المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة
  قسم علم النفسرئيس 

  رئيس قسم علم االجتماع 
  رئيس قسم الفلسفة 

رئيس قسم علوم االعالم واالتصال 
  رئيس قسم التاريخ 

رئيس قسم العلوم اإلسالمية 
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المقبولون المؤقتون في ساتذة األ -
المترشحون في ساتذةاأل -

خالل السداسي الثاني

نائب عميد الكلية المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

  


