
25/01/2019لغة انجليزية (لسانيات تطبيقية)زيتوني  خديجة سميرة01

25/01/2019لغة انجليزية (اللغة والدراسات الثقافية )شموري مراد02

25/01/2019لغة انجليزية (حضارة)لولو نجية 03
25/01/2019لغة انجليزية (حضارة)جعالل مريم04
25/01/2019لغة انجليزية (تعليمية اللغات األجنبية)معلم سامية05
25/01/2019لغة انجليزيةورنيقي وفاء 06
25/01/2019دراسات العالم الناطق باالنجليزيةشوانة خالد07

25/01/2019لغة انجليزية (تعليمية اللغة)قاشة أسماء08

25/01/2019إنجليزية تعليمية النصوص األدبية والحضارةمريم غناي09
25/01/2019لسانيات ولغات تطبيقيةمريم عبيد10

25/01/2019أدبأم سلمى حرزهللا11

25/01/2019فلسفة في اللسانيات األجنبية والسانيات التطبيقيةفريدة مشري12
25/01/2019أدبكريمة عمري13
25/01/2019تعليمية اللغات األجنبيةأحمد زلومة14

25/01/2019الرقمنة بالمؤسسات الوثائقيةنور الهدى  حموي01
25/01/2019الرقمنة بالمؤسسات الوثائقيةنجاة بن حريرة02
25/01/2019المكتبات ومراكز المعلومات وتحديات المجتمع الرقمينور الدين صدار03
25/01/2019المكتبات ومراكز المعلومات وتحديات المجتمع الرقمييسرى هادفي04

25/01/2019تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائريةدحماني عمر جمال الدين 01
25/01/2019تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائريةتندراري عبد الرحمن 02
25/01/2019تاريخ وحضارةخالفي زاهية 03
25/01/2019تاريخ الحضارات القديمةورنوغي نور الهدى 04
25/01/2019تاريخ المعاصرقاوي أعمر 05
25/01/2019تاريخ وحضارةبن خيرة رقية 06
25/01/2019تاريخ معاصرنويجي سناء 07
25/01/2019تاريخ وحضارةميلودي محمد 08
25/01/2019التاريخشرقي عبد الباسط 09
25/01/2019تحقيق المخطوطاتالغة عمارية 10
25/01/2019التاريخ الوسيطزبير سالمي11
25/01/2019التاريخ الحديث والمعاصربلحاج أوزايد12
25/01/2019تاريخ الحركات الوطنية المغاربيةعائشة مرجع13
25/01/2019تاريخ وسيطعمروش حسيبة14
25/01/2019التاريخ القديمخديجة طاهري15
25/01/2019التاريخ الحديث والمعاصرلعرافي إبراهيمي16
25/01/2019التاريخ الوسيطهشام بن سالم17
25/01/2019الحياة االقتصادية واالجتماعية في المشرق اإلسالميرامي بلعيدي18
25/01/2019تاريخ الحركات الوطنية المغاربيةوردة هشناوي19
25/01/2019تاريخ الثورة الجزائريةفتيحة قشيش20
25/01/2019تاريخ الثورة الجزائريةنصيرة براهمي21
25/01/2019الدراسات التاريخية المتوسطية في العصور الوسطى والحديثةنور الدين مسعودي22
25/01/2019تاريخ الثورة الجزائريةجمال حفظ هللا 23
25/01/2019التاريخ المغاربي الحديث والمعاضرهشام ذياب24
25/01/2019التاريخ المغاربي الحديث والمعاضرحسن األسود25
25/01/2019الحوض الغربي للمتوسط: تاريخ وحضارةمحمد زقاوي26
25/01/2019تاريخ المغرب وحضارته في العصر الوسيطالصادق زياني27
25/01/2019المدينة والحياة الحضرية في الغرب اإلسالميبارش بوعزة28
25/01/2019العالقات االقتصادية والثقافية للجزائر ودول المغرب الكبيرسمير مشوشة29
25/01/2019تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائريةعلي عيادة30
25/01/2019تاريخمحمد حلوان 31
25/01/2019تاريخعبد المالك الصادق32
25/01/2019المخطوط العربيعبد المالك الوردي33
25/01/2019التراث الالمادي الجزائريمراد مقران34
25/01/2019تاريخ الثورة الجزائريةعيسى حمري35
25/01/2019الحياة االقتاصدية واالجتماعية في المشرق اإلسالميعبد الحفيظ دبابسية36
25/01/2019العالقات االقتصادية والثقافية بين الجزائر العثمانية ودول المغرب الكبيررشيد حفيان37
25/01/2019التاريخ الحديث والمعاصرعلي لعبيدي38

تاريخ المقابة

شعبة إنجليزية التخصص (كل التخصصات)

شعبة علم المكتبات التخصص (كل التخصصات)

شعبة علم المكتبات التخصص كل التخصصات)

المالحظاتالتخصص إسم ولقب المترشحالرقم

المدعوين للمشاركة في المسابقة على أساس الشــــهادة " ب"ة للمترشحين لإللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم النهائيـــ القائمة
.صباحا بالمجمع الثقافي والرياضي بجامعة محمد خيضر بسكرة) 08,00(على الساعة الثامنة   2019جانفي  25السبت : يوم



25/01/2019التاريخ الوسيطزوبير بعلي39
25/01/2019التاريخ المعاصرعبد القادر مغزيلي 40
25/01/2019تاريح (التطورات االقتصادية االجتماعية والثقافية)سهام مبخوتة41
25/01/2019دراسات تاريخية المتوسطية في العصور الوسطىمختار عمارة42
25/01/2019تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائريةمراد بن حمودة43
25/01/2019المغارب الحديث تاريخ وحضارةمحمد ميلودي44
25/01/2019تاريخ الجزائر المعاصرنوي نواة45
25/01/2019تاريخ (المغارب الحديثة تاريخ وحضارة)يعقوب خديجة46
25/01/2019التاريخ الوسيطفاطنة رحوي47
25/01/2019التاريخوسيلة علوش48
25/01/2019تاريخاحمد بن تيشه49

25/01/2019فلسفة غربية معاصرة وقضايا المنهجبلعربي يوسف 01
25/01/2019فلسفة غربية معاصرة وقضايا المنهجحلوز جياللي 02
25/01/2019الفلسفة و التصوفبلخضر نوال 03
25/01/2019منطق وفلسفة العلومرفاس عيسى 04
25/01/2019فلسفةبوعائشة وردة 05
25/01/2019منطق وفلسفة العلوملصفر عبد القادر 06
25/01/2019فلسفة تطبيقيةفريدة كافي07
25/01/2019فلسفة العلوم والقيم ي الفلسفة الغربية المعاصرةهشام مصباح08
25/01/2019منطق وفلسفة العلوممبارك بوعلي09
25/01/2019الفلسفات األنغلوساكسونية والمعاصرةعبد السالم باقي10
25/01/2019فلسفةفاطمة الزهراء بن عياد11
25/01/2019منطق وفلسفة العلومزدام محمد عياد12
25/01/2019فلسفة القيم وابستمولوجية العلوم االنسانيةحيدر العايب13
25/01/2019الفلسفة الغربية الحديثة المعاصرةفتيحة عوداش14
25/01/2019تاريخ الفلسفة اإلسالميةمصطفى بوخالفة15
25/01/2019فلسفة عربية وإسالميةرضوان سحوان16
25/01/2019فلسفةمحمد بن صابر17
25/01/2019فلسلفةسماح حيطة18
25/01/2019فلسفة التربيةحمزة  عايد 19
25/01/2019فلسفةبوعالم معطر20
25/01/2019فلسفةمحمد روابحي21
25/01/2019اإليستمولوجيا وتاريخ العلومعمر حجاج22
25/01/2019فلسفة القيم وابستمولوجية العلوم االنسانيةآسيا عقوني23
25/01/2019فلسفة األدياننبيل عبابسية24
25/01/2019فلسفة العلوم االجتماعية واالنسانيةمصطفى غراب25
25/01/2019فلسفة تطبيقيةحنان بوزينة26
25/01/2019فلسفة معاصرة وقضايا المنهجحسين بن عبد هللا27
25/01/2019األخالق التطبيقيةفاطمة سلطاني28
25/01/2019الفلسفة الغربية تيارات ومناهجسعاد بن سعدية29
25/01/2019األخالق التطبيقيةفتيحة تفاحي30
25/01/2019فلسفةزكية وصيف خالد31
25/01/2019فلسفةعبد هللا رحموني32
25/01/2019فكر عربي معاصربوبكري مصطفى33
25/01/2019الفلسفة العلمية و الممارسات الثقافيةبوستة كريمة34
25/01/2019فلسفة الفن التراث والمهن الثقافيةعبد الحق الزين35
25/01/2019فلسفة العلوم والقيم ي الفلسفة الغربية المعاصرةسمير جواق36
25/01/2019فلسفة عامةحليمة بولنوار37
25/01/2019فلسلة القيم وابستومولوجية العلوم االنسانيةهشام دلوم38
25/01/2019الفلسفة العامةالزهرة درقام39
25/01/2019فلسفة التربيةخالد فتيح40
25/01/2019فكر عربي معاصرزهرة بصديق41
25/01/2019فلسفة الفن التراث والمهن الثقافيةحورية بن قدور42
25/01/2019االخالق التطبيقيةبوشتة ربيحة43
25/01/2019فلسفةزروخي عبد الوهاب44
25/01/2019منطق وفلسفة العلومرحال غربي نور اليقين45
25/01/2019فلسفة معاصرة عربية وغربيةفاروق بوخزنة46
25/01/2019فلسفة التربيةمحمد مناد47
25/01/2019منطق وفلسفة العلومبويحيى عادل48

شعبة علم المكتبات التخصص (كل التخصصات)


