
 

 

 

 ةالشعبي الديمقراطية الجمهورية الجزائرية
 وزارة التعليم العالي البحث العلمي

 ةخنشل جامعة عباس لغرور

 مانة العانةال               

 املديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين
 

 

 النــــــإع
 

 لإللتحاق ين ملسابقة التوظيف جامعة عباس لغرور خنشلة إلى علم جميع املترشحإدارة تنهي 

للحضور أنهم مدعوون أدناه والواردة أسمائهم في القائمة  -ب–أستاذ مساعد قسم : رتبة ب

 -خنشلة  –طريق أم البواقي جامعة البمقر  صباحا 08:00على الساعة  2019جويلية  28يوم 

 إلجراء املقابلة مع لجنة االنتقاء .

 

 يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء 

 أنه تم ارسال برقيات عن طريق العنوان الشخص ي .نعلمكم كما 

 

 للجميعبالتوفيق                                                                      



 

 القائمة االسمية للمترشحين المقبولة ملفاتهم إلجراء المقابلة مع لجنة االنتقاء حسب التخصصات

 

   بيولوجيةعلوم  :لشعبة ا-01
 حيويةكيمياء  –الوراثة علم  –ميكروبيوليوجيا   :تخصص         
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 رقم التسجيل

 في السجل

 الخاص

حاملترش لقب املترشح اسم  امليالد ختاري   
املؤهل نوع  

و الشهادةأ  
 مالحظات

  دكتوراه 1987/12/23 كريمة بن سالم 06  1

  دكتوراه 1986/12/13 رحيمة توايتية 10  2

  دكتوراه 1987/04/20 نجاة النغرة 11  3

  دكتوراه 1984/09/20 عليمة ريحاني 12  4

  دكتوراه 1990/03/26 ثوملك أحمد قايد 21  5

  دكتوراه 1988/05/03 مفيدة ورقلي 34  6

  دكتوراه 1988/09/29 حنان مالل 48  7

  دكتوراه 1986/06/13 سعيدة حنون  50  8
 

       تاريخ: ة ـالشعب -02

 تاريخ حديث ومعاصر:  تخصص      
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 رقم التسجيل

 في السجل

 الخاص

املترشح لقب املترشح اسم  امليالد ختاري   
 اسم املؤهل

و الشهادةأ  
 مالحظات

  دكتوراه 1969/10/30 علي  عيادة  19  .1

  اهدكتور  1976/05/08 عمر ملقدم 20  .2

  دكتوراه 1987/11/08 فيصل فالتة 31  .3

  دكتوراه 1989/01/07 نور الدين بودربالة 33  .4

  ماجستير 1986خالل رشيد حفيان 42  .5

  دكتوراه 1988/01/09 نواة نوي  43  .6

  دكتوراه 1983/04/04 سمير مشوشة 46  .7

  دكتوراه 1972/04/12 عبد العزيز راجعي 24  .8

 

       هندسة ميكانيكية: لشعبةا -03

 صناعة ميكانيكية : تخصص      
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 رقم التسجيل

 في السجل

 الخاص

املترشح لقب املترشح اسم  امليالد ختاري   
هلؤ اسم امل  

و الشهادةأ  
 مالحظات

  دكتوراه 1986/07/24 سفيان تواتي 15  1

  دكتوراه 1990/07/11 نور الدين أعمر 25  2



 

 

       ة انجليزيةلغالشعبة :  -04

 كل التخصصات:  تخصص      
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 رقم التسجيل

 في السجل

 الخاص

املترشح لقب املترشح اسم  امليالد ختاري   
املؤهل نوع   

و الشهادةأ  
 مالحظات

  ماجستير 1977/04/22 درام شموري 02  1

  دكتوراه 1982/09/12 زليخة البح 03  2

  ماجستير 1991/02/09 جميلة جودي 05  3

  ماجستير 1988/10/07 مباركة عش ي 08  4

  دكتوراه 1988/02/02 أسماء بودربالة 13  5

  دكتوراه 1987/07/15 عبد الرؤوف بوفروك 14  6

  دكتوراه 1989/12/27 فيصل سعودي 16  7

  ماجستير 1988/08/06 سارة حومر 17  8

  ماجستير 1990/04/22 نصيرة كالم 22  9

  ماجستير 1989/01/23 كريمة عمري  27  10

  ماجستير 1991/02/15 أسماء قاشة 29  11

  ماجستير 1983/11/01 أم سلمة حرز هللا 32  12

  ماجستير 1988/01/24 حسينة سلطاني 36  13

  ماجستير 1991/06/23 وفاء اوي حبمر  38  14

  ماجستير 1990/09/14 سمية وي عال  40  15

  ماجستير 1986/09/29 سلمى مسعودي 45  16

  ماجستير 1984/07/29 شعيب جبلي 49  17

 

 

 

 لغة فرنسيةالشعبة :  -05

 ليمية اللغةتع :  تخصص      
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 رقم التسجيل

 في السجل

 الخاص

املترشح قبل املترشح اسم  امليالد ختاري   
 اسم املؤهل

و الشهادةأ  
 مالحظات

  دكتوراه 1989/12/14 سارة غمري  04  .1

  دكتوراه 31/04/1987 منال قريش ي 30  .2

 


