
 
   

          

 

01/12/2020الموقوفة عند  األساتــذة الدائميــنقائمة            
 

 

  
  

 
 البريد اإللكتروني الرتبـة االسماللقب و  الرقم

 

 alrawi_riadh@yahoo.fr أستاذ التعليم العالي رياض علي محمد الراوي 1

 

 benkazdali@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي بن قاصد علي حاج محمد 2

 

 bendahmane_m@yahoo.fr أستاذ التعليم العالي بن دحمان  محمد نصر الدين 3

 

 remaouneps@gmail.com أستاذ التعليم العالي رمعون محمد 4

 

 ahmed.attalah@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي عطا هللا أحمد 5

 

 ali.bengoua@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي بن قوة علي 6

 

 youcef.harchaoui@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي حرشاوي يوسف 7

 

 aboumesjed@yahoo.fr أستاذ التعليم العالي بومسجد عبد القادر 8

 

 anacer98@yahoo.fr أستاذ التعليم العالي ناصر عبد القادر 9

 

 بن لكحل منصور 10
 العالي أستاذ التعليم

mansour.benlakehal@univ-mosta.dz 

 

 سعيد عيسى خليفة 11
 أستاذ التعليم العالي

khelifa.saidaissa@univ-mosta.dz 

 

 otmane.benbernou@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي بن برنو عثمان 12

 

 hadj.benguenab@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي بن قناب الحاج 13

 

 mohamed.sebane@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي صبان محمد 14

 
 bensikaddourh@yahoo.fr أستاذ التعليم العالي بن سي قدور حبيب 15

 
 touati.ahmedbenklaouz@univ-mosta.dz أستاذ التعليم العالي أحمد بن قالوز تواتي 16

 

 ahmed.ahcen@univ-mosta.dz التعليم العاليأستاذ  أحسن أحمد 17

 
 kbelkebiche@yahoo.fr التعليم العاليأستاذ  بلكبيش قادة 18



 
 djameleps@yahoo.fr التعليم العاليأستاذ  مقراني جمال 19

 
 houcine.benzidane@univ-mosta.dz التعليم العاليأستاذ  بن زيدان حسين 20

 
 norzabchi7@yahoo.fr التعليم العاليأستاذ  زبشي نور الدين 21

 
 tahar.tahar@univ-mosta.dz التعليم العاليأستاذ  طاهر طاهر 22

 
 abdelkader.zitouni@univ-mosta.dz التعليم العاليأستاذ  زيتوني عبد القادر 23

 
 noureddine.attouti@univ-mosta.dz التعليم العاليأستاذ  عتوتي نور الدين 24

 

 fatimazohra.bouras@univ-mosta.dz التعليم العاليأستاذ  الزهراءبوراس فاطمة  25

 

 hocinegourari@yahoo.fr التعليم العاليأستاذ  قوراري بن علي 26

 

 bloufa.boudjema@univ-mosta.dz التعليم العاليأستاذ  بوجمعة بلوفة 27

 

 كتشوك سيدي محمد 28
 أستاذ التعليم العالي

koutmed@hotmail.fr 

 

 حجار خرفان محمد 29
 أستاذ التعليم العالي

mohadjar@hotmail.com 

 

 إدريس خوجة محمد 30
 أستاذ التعليم العالي

m_drisskhoja2012@hotmail.com 

 

 زرف محمد 31
 أستاذ التعليم العالي

biomeca.zerf@outlook.com 

 

 كروم محمد أعراب 32
 أستاذ التعليم العالي

kerroummouh@yahoo.fr 

 

 دويلي منصورية 33
 أستاذ التعليم العالي

bensabeurmansouri@yahoo.fr 

 
 aekbenchehida@yahoo.fr "أ" محاضر أستاذ  بن شهيدة عبد القادر 34

 
 adda.abdeddaim@univ-mosta.dz "أ" محاضر أستاذ  عبد الدايم عدة 35

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  messalitieps@hotmail.fr "أ" محاضر أستاذ  مساليتي لخضر 36

 

 mokhtar.mim@univ-mosta.dz "أ" محاضر أستاذ  ميم مختار 37

 

 hakim.hamzaoui@univ-mosta.dz "أ" محاضر أستاذ  حمزاوي حكيم 38

 

 fodil.menad@univ-mosta.dz "أ" محاضر أستاذ  مناد فوضيل 39

 

 brahim.harbech@univ-mosta.dz "أ" محاضر أستاذ  حرباش براهيم 40



 

 bendehiba.djourdem@univ-mosta.dz "أ" محاضر أستاذ  جغدم بن ذهيبة 41

 

 kamel.76@live.com "أ" محاضر أستاذ  كحلي كمال 42

 

 aida.hammoudi@univ-mosta.dz "أ" محاضر أستاذ  حمودي عايدة 43

 

 بن خـالـد حــاج 44
 "أ" محاضر أستاذ 

hadj.benkhaled@univ-mosta.dz 

 

 مقدس مـوالي إدريس 45
 "أ" محاضر أستاذ 

mi_mokkedes@hotmail.com 

 

 جـبوري  بن عمـر 46
 "أ" محاضر أستاذ 

benamar.djebbouri@univ-mosta.dz 

 
 fourloulsnouci@yahoo.fr "أ" محاضر أستاذ  فغلول سنوسي 47

 
 adda.ghoual@univ-mosta.dz "أ" محاضر أستاذ  غـــوال عــــــدة 48

 

 taleb.allali@univ-mosta.dz "أ" محاضر أستاذ  عاللي طالـب 49

 

 دحون عومري 50
 "أ" محاضر أستاذ 

oumri76@gmail.com 

 

 dahou.benyoucef@univ-mosta.dz "أ" محاضرأستاذ  بن يوسف دحو 51

 

 بلعيدوني مصطفى 52
 "أ" محاضر أستاذ 

mustaphabelaidouni27@gmail.com 

 

 سنوسي عبد الكريم 53
 "أ" محاضر أستاذ 

abdelkrim.senouci@univ-mosta.dz 

 

 بوعزيز محمد 54
 "أ" محاضر أستاذ 

mohamed.bouaziz@univ-mosta.dz 

 

55 
 عامر عامر حسين

 
 amerhocine31@gmail.com أستاذ محاضر "أ" 

 

56 
 قدور باي بلخير

 
 belkheyr.kaddourbey@univ-mosta.dz أستاذ محاضر "أ" 

 

 adel.belkadi@univ-mosta.dz محاضر "أ"أستاذ  بلقاضي عادل 57

 

58 
 بن صابر محمد

 
 bp310mostaganem@hotmail.fr أستاذ محاضر "أ" 

 

 madani.reguieg@univ-mosta.dz "ب" محاضر أستاذ  رقيق مداني 59

 

 Hichem.bitar@univ-mosta .dz أستاذ محاضر "ب" بيطار هشام 60

 

61 
 سيفي بلقاسم

 sifi2011@hotmail.fr أستاذ محاضر "ب"

 

62 
 جديد عبد الرحمان

 
 abderrahmane.djedid@univ-mosta.dz أستاذ محاضر "ب" 

 
 oualid-2010@hotmail.fr "ب" محاضرأستاذ  واليد خالد 63

 
 Alia201537@hotmail.com أستاذ محاضر "ب" شرارة العالية 64

 
 habibcheni@yahoo.fr أستاذ مساعد "أ" بن شني حبيب 65



 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 gh_univmosta@live.fr أستاذ مساعد "أ" غزال محجوب 66

 
 djamel.sabeur@univ-mosta.dz أستاذ مساعد"أ" صابر جمال 67

 
 abdelkader.cherchar@univ-mosta.dz أستاذ مساعد"أ" شرشار عبد القادر 68


