
 الشعبية الجزائرية الديمقراطيةالجمهورية          
 

 وزارة التعليم العالـي والبحث العلمي
 جامعــة يحي فارس بالمديــة

 األمانـة العامـــة          
 للمستخدمين والتكوين الفرعيةالمديرية

  مصلحة الموظفين األساتذة       

   
 
 

 
 يوم ب قسم مساعد أستاذ:  رتبةب ةــالخاص ةــالمقابل ـراءــإلج قائمة المترشحين المقبولين

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية كليةب صباحا 00:00  ةــــالسـاع على0207/ 77 /71 األربعاء

 :  التالية بالوثائق مرفقين (الذهب نـعي)  ةـبالمدي ارســـف يحي ةــــبجامع

 الوطنية التعريف بطاقة

     االستدعاء

                                       

 
 

 

 

 

 

 



 الرقم االسم و اللقب

 01 عليلش حبيبة

 02 نارة عبد العزيز

 03 مهلول جمال الدين

 04 مراح هادي

 05 زاوي نبيل

 06 دباح عائشة

بقاديمسعود   07 

 08 صغير عبلة

 09 شيكدان سعيد

 10 عطالوي عبد الرزاق

 11 دايدي مريم

شوبة بالليبن ع  12 

 13 بحاش عبد الحق

محمد بلغالم  14 

 15 حامدي ايوب

 61 زواري أحمد جمال

 17 محمدي رزيقة

حمزةبكري   18 

 19 لونيس دليلة

 00 خلدومي آسيا

 06 سعداوي ليلى

 00 لعبيدي علي



 02 رحماني فاطمة الزهراء

 02 بن يوب جمال

 02 بن موسى فيصل

 01 سحابات زهيرة

 02 لنوار صبرينة

 00 صدوقي امحمد

 02 أعراب حياة

 20 العوفي فائزة

 26 عواج حكيم

 20 جغدان بوعبد الله

 22 بوقروز صباح

 22 بن عمرة العمرية

 22 لطرش خديجة

 21 زقاي امال

 22 بشير عدة

 20 طيبي عبد القادر

 22 شهري توفيق

 20 نكار بشير

 26 أوترباج فوزية

حوريةبن فضة   20 

 22 صداق جعفر

 22 نور الدين مسعودي



 22 غريسيأحمد

 21 عيجولي حمزة

 22 سالمي عبد الهادي رجائي

 20 يوسفي الطيب

 22 سقاي جهيدة

 20 زين امحمد

 26 عمارة مختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشعبية الجزائرية الديمقراطيةالجمهورية 
 

 وزارة التعليم العالـي والبحث العلمي
 جامعــة يحي فارس بالمديــة

 األمانـة العامـــة          
 للمستخدمين والتكوين الفرعيةالمديرية

  مصلحة الموظفين األساتذة       

   

 
 يومب  قسم مساعد أستاذ:  رتبةب ةــالخاص ةــالمقابل ـراءــإلج قائمة المترشحين المقبولين

 يحي ةــــبجامع العلـــــــوم ةـــــــكليب صباحا 00:00  ةــــالسـاع على0207/ 77 /71األربعاء 

 :  التالية بالوثائق مرفقين (القطب الجامعي)  ةـبالمدي ارســـف

 الوطنية بطاقة التعريف

     االستدعاء

                                        

 
  

 

 

 



 االسم واللقب الرقم

 خلدون لطيفة 1

 روبحي فيسة محمد  2

 عشماوي أمين 3

 مناصر أمال 4

 غالم نعيمة 5

 دراجي نوال 6

 دريوش أسماء 7

 حميودة سارة 8

 شرقي نجاح 9

 بعداش حسين 11

 حمزة إيمان 11

 لعشاش آمنة 12

 بن يعقوب آسيا 13

 زراولة علي 11

 عويشات سميرة 15

 طهراوي هشام 16

 إسرحان وردة 17

 بوشاشية سعاد 18

 أميرة سمية 19



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرين وسيلة 21

 فكنوس سعاد 21

 بوسعيد خديجة 22

 العربي شفيقة 23

 غرابة المية 21

 رمضاني محمد السعيد 25

 ني عالية حسقرحيم  26

 عيسى جابر أودادي  27

 مجبر محمد  28

 عالم أيوب 29

 مزيان نجوى 31

 شلغوم منال 31

 بوثلجة رشيدة  32

 برباق شمس الدين 33

 عالء الدينبن رازق  31

 طيب نجاة 35

 كسكاس صونيا 36



 الشعبية الجزائرية الديمقراطيةالجمهورية 
 

 وزارة التعليم العالـي والبحث العلمي
 جامعــة يحي فارس بالمديــة

 األمانـة العامـــة          
 للمستخدمين والتكوين الفرعيةالمديرية

  الموظفين األساتذة مصلحة       
 

   
 يومب  قسم مساعد أستاذ:  رتبةب ةــالخاص ةــالمقابل ـراءــإلج قائمة المترشحين المقبولين

 يحي ةــــبجامع التكنولوجيا ةـــــــكليب صباحا 00:00  ةــــالسـاع على0207/ 77 /71األربعاء 

 :  التالية بالوثائق مرفقين (القطب الجامعي)  ةـبالمدي ارســـف

 الوطنية بطاقة التعريف 

 االستدعاء   

 

                                        

 
 

 

 

 

 

 

 



 االسم واللقب الرقم

 قارش عبد الحق 11

 عميرات حمزة 12

 شيكر ياسر 13

 قزران إيمان 11

 روبحيفيسة محمد 15

 معوز هجيرة 16

 حميودة سارة 17

 يرقي سارة 18

 سنوسي سمراء 19

 حمداش حسيبة 11

 بوخلخال منيرة 11

 إسعدونن سمراء 12

 ملزي نعيمة 13

 بن حركات زهرة 11

 قايس هبة 15

 بن يعقوب آسيا 16

 راوي محمد 17

 سيد علي المية 18

 براهيمي أمين 19



 طهراوي هشام 21

 مامي نسيمة 21

 بركي هاجر 22

 الباي عبد المجيد 23

 غرابة المية 21

 معيوف إيمان 25

 فرارسةسومية 26

 بن رامول المية 27

 عدة أسماء 28

 أودان بوعالم 29

 طالب فلة 31

 زوانتي مصطفى 31

 ديلمي ناصر 32

 خليلي بن يوسف 33

 قرين وسيلة 31

 نابتي زينب 35

 سعيدون فاطمة الزهراء 36

 بوعكاز ناجي 37

 بن حمودة بركاهم 38

 بن سعد فطيمة 39

 بودكاني مريم 11



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسين باي أمال هند 11

 مزاري ليلية 12

 بولعجول سمية 13

 كسكاس صونيا 11

 بن عيرش معمر 15



 الشعبية الجزائرية الديمقراطيةالجمهورية 
 

 وزارة التعليم العالـي والبحث العلمي
 جامعــة يحي فارس بالمديــة

 األمانـة العامـــة          
 للمستخدمين والتكوين الفرعيةالمديرية

  مصلحة الموظفين األساتذة       

   
 

 يومب  قسم مساعد أستاذ:  رتبةب ةــالخاص ةــالمقابل ـراءــإلج قائمة المترشحين المقبولين

العلوم االقتصادية و العلوم  ةـــــــكليب صباحا 00:00  ةــــالسـاع على0207/ 77 /71األربعاء 

 مرفقين (القطب الجامعي)  ةـبالمدي ارســـف يحي ةــــبجامع التجارية و علوم التسيير  

 :  التالية بالوثائق

 الوطنية بطاقة التعريف

   االستدعاء

 

     

                                        

 
 

 

 



 
 االسم واللقب الرقم

 زواركي ايمان 10

 بوعالقة نورة 10

 بن يخلف بالل 10

 قاسيمي حورية 10

 مناصري أحمد 10

 بصاشي هدى 10

 كواديك حمزة 10

 خالدي نعيمة 10

 سكيوأنور 10

 بوساق احمد 01

 يري وهيبةثخ 00

 محادي عثمان 00

 بعيليش فائزة 00

 عزوز منير 00

 لبوخ فاطمة 00

 ذيب صورية 00

 بوشاشية نادية 00

 حسن راقع 00

 قراوي احالم 00

 حاقة حنان 01



 صيتي عبد اللطيف 00

 محمد الحاج ليلى 00

00 
 باصور عقيلة

00 
 خليفي سمية

00 
 رقي نذيرة

 األحسن  رفيق 00

 بشوتي اسماء 27

 موساوي سارة 28

 عزي هاجر 29

 غزازي زينب 30

 معمري خيرة 00

 عبيدة سعاد 00

 بن غيدة سارة 00

 ناصر طهار 00

 سايج اسيا 35

 قمان انيسة 36

 بوطبةصابرينة 37

 بن قرقورة ليندة 38

 الوافي حمزة 39

 بوتواتة أمينة 40

 عمران الزين 41

 حسان طاهر شريف 42

 قسول كمال 43

 أودينة عبد الخالق 44



 

 

 

 

 

 

 

 

 شعشوع أحمد 45

 بن ميري مصطفى 46

 بليزاك عبد الحليم 00

 جوال مروى 00

 أحمدزادي  00

 صادفي جمال 01

 حداد عديلة 00

 العباسي رمزي 00

 تامة الهاشمي 00

 يوسف الزين خيرة 00

 يسبع الضاوية 00

 حسيب سهيلة 00

 عميرات ايمان 00

 بن سديرة عمار 00

 مرزوق فاتح 00

 جالب سمير محمد 01

 هرباجي حمزة 00

 بن بولرياح سارة 00

 سعدون عائشة 00

 شيخ سعيدة 00

 رامي كوثر 00



 الشعبية الجزائرية الديمقراطيةالجمهورية 
 

 وزارة التعليم العالـي والبحث العلمي
 جامعــة يحي فارس بالمديــة

 األمانـة العامـــة          
 للمستخدمين والتكوين الفرعيةالمديرية

  مصلحة الموظفين األساتذة       

  
 
 

 يومب  قسم مساعد أستاذ:  رتبةب ةــالخاص ةــالمقابل ـراءــإلج قائمة المترشحين المقبولين

    االداب و اللغات  ةـــــــكليب صباحا 00:00  ةــــالسـاع على0207/ 77 /71األربعاء 

 :  التالية بالوثائق مرفقين (عين الذهب)  ةـبالمدي ارســـف يحي ةــــبجامع

 الوطنية بطاقة التعريف

   االستدعاء

     

                                       

 
 

 

 

 

 



 االسم واللقب الرقم

 عيسى شنافي 01

 عبد الكبير أبو بكر 02

 بولسحار سهام 13

 نايري سيد أحمد 11

 ضامري مصطفى 15

 خروبي أمين 16

 علي عبو الياس 17

 بن بتقة  أمال 18

 نعاس سامية  19

 أيت عيسى عمار 11

 تنقب محمد 11

 ميرود سعاد 12

 دبوز الشيخ محمد 13

 تومي مراد 11

 مساعدي حمزة 15

 حاج داود أمينة 16

 نايلي داودة حمزة 17

 نداح عبد القادر 18

 مهملي أسامة 19



 بورحلة سمير  21

 بيرة فارس 21

 وزري يوسف 22

 بقرني نورة 23

 بوبكر فضيل 21

 عليوة نصيرة 25

 عداد ربيحة 26

 أمينة بن عيجة 27

 بلعباس باسين 28

 هطال زهر اليوم 29

 بن صغير عمر 31

 زياني مرزاقة 31

 فتيلينة محمد 32

 بن األبقع خديجة 33

 رافع مصطفى 31

 بوغرارة عنتر 35

 دلماجي سمير  36

 بوحناش عائشة  37

 زروق دليلة  38

 عزوزي بختة  39

 بن حليمة خديجة  11



 داودي بن حسين 11

 موساوي الربيع  12

 سالمي مصطفى 13

 بطاش سمية  11

 نيد سمية  15

 نيد وحيدة 16

 بناني شهرزاد 17

 مخلوف عمر   18

 بن عزيز جمال 19

 خليل مسعود 51

 دقي حياة  51

 أونيس أمينة 52

 راس الماءبن علي 53

 محمد الطاهر حمازة 51

 خروبي نصر الدين  55

 بكوش جميلة  56

 بن حليمة عزالدين  57

 كركب محمد 58

 بن بوفلجة محمد الفاتح 59

 جليخي بلقاسم 61

 شداد محمد 61



 

 

 

 

 

 

 

 فتيحة  بولعرابي 62

 دليلة دالي 63

 مروك عيسى 61

 عكازي شريف 65

 براخلية ربيعة 66

 دريزة فتيحة 67

 مكي خديجة 68

 عروري الطاهر 69

 مناصرية أحالم 71

 طيباوي ابراهيم 71

 قبنة السعيد 72

 بن حمدة محمد الصالح 73

 سايحي جمال 71

 بن عروس حورية 75

 مطروش سفيان 76

 قادري خضرة 77

 جماح سيد أحمد 78

 عمارة حليمة 79


