
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  قسنطينة-جامعة اإلخوة منتوري 

 األمــانـــة الــعــامـة

 مصلحـة الـمـوظفين األسـاتذة

     2018    /    ....................................................................................................................................................................................................................................    :رقم 
 

 ـالن النـتـائـج النـهائية لاللتحـاق حمـضـر اجـتـماع جلـنـة إع

 جبـامعة اإلخوة منتوري قسنطينة " ب " بسـلك األسـاتذة املساعدين قسم 

  
انعقد بجامعة اإلخوة منتوري     ،     سبتمبر 12في عـام ألفين وثمانية عشر وفي يوم األربعاء         

بقة على أساس الشهادات     قسنطينة اجتماع اللجنة المكلفة بتحديد قائمة الناجحين نهائيا في المسا            

 وذلك طبقا ألحكام المقرر                    "  ب  "أستاذ مساعد قسم     لاللتحاق بسلك األساتذة المساعدين رتبة        

 الذي اتخذه مدير الجامعة المتضمن تنظيم مسابقة توظيف          2018 جـوان   05  المؤرخ في   89رقم  

 .على أساس الشهادات لاللتحاق بالرتبة المذكورة أعـاله

 :عــضـاء الـحـاضـرون األ
 

 قسنطينة                رئيسا-مدير جامعة اإلخوة منتوري ممثل عن         بـوعـمـود شــريـف  *

                   عضوا رئيس مصلحة الموظفين األساتذة                      بـوخـالـفـة سـامـي  *

            عضوا                                للمداخالت والمنشوراتعضو مقيم              بـــــالل  نـــذيـر  *

                     عضوا              أعضاء من لجان االنتقاء                                عـمــداء الـكـلـيـات  *

                     عضوا                        ممثل السلك                                    مــيــلـس  بدر الدين  *
 

  :إن اللجنـة و بـعـد         
 

الصادر عن مدير الجامعة الخاص بتنظيم  2018 جـوان  05  المؤرخ في   89رقم   تثبيت إشهار المقرر     -
ذة المساعدين رتبة أستاذ مساعد                     مسابقة توظيف على أساس الشهادات لاللتحاق بسلك األسات           

 .المذكور أعـاله "  ب "قسم 
منصبا في مخطط تسيير    )  12( تثبيت عدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان المسابقة والمحددة بـ             -

  .2017الموارد البشرية لسنة 
 .2018  جويلية25 بعد االطالع على محضر اللجنة التقنية التي انعقدت بتاريخ -
 . بعد التأكد من الشروط القانونية األساسية المطلوبة للترشيح -
 . بعد االطالع على النتائج التي تحصل عليها المترشحين حسب المقاييس المحددة قانونا -

 :  و بإجماع منها حددت اللجنة القائمة النهائية للناجحين حسب درجة االستحقاق كما يلي 
 

 

......... / ........ 



......... / ........ 

  ) مـنـاصـب02    (    :  آـــــ�ـــــ�ـــــ�  �ــــ�ـــ�م اــ�ـ�ـ�ـ�ـ� و اـ�ـ�ـ	ة                        
 

 بيوتكنولوجيا ، / التسيير المستدام ألنظمة البيئة وحماية المحيط  ، الكيمياء الحيوية  : تخصص  *
 ) صبامن 02 (الميكروبية                   البيولوجيا والصحة ، الطرائق الحيوية والبيوتكنولوجيا ، التطبيقات 

 قــاسـمـي  مـريـم .1
 دالــي شـاوش  إيمان .2

 :قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق 

 قــنــدوز  آسـيـا
 هــنــودة  سـارة
 األســد  سـمـيـة

 حافي راسو أنيسة زهرة
 كـحـال  لـمـيـاء
 طـوابـة  شـيـماء

 أوسـعـدي  منى إيمان
 

��ا���آـ�ــ�ـ� �ــ�ـ�م ا                 ��� ا���  )مـنـاصـب 04    (    : &رض ، ا"!ـ�ا ـ�ـ	 و ا
 

 )  مـنـصـب01 :  (  قــســم عـلـوم الجـغـرافيا والطوبـوغرافيا
 )  الجيوديزياء ، الجيوماتيك ، االستشعار عن بعد علوم : (التقنيات الفضائية والتطبيقات : تـخـصـص  *

            )إحصاء وإحتماالت ، التحليل ، الجبر والهندسة : (  الـريـاضـيـات                     
                )التهيئة الحضرية : (  التهيئة العمرانية                      
 )  منصب 01 (                               )علم المناخ :    (  عـلـم المـناخ                      

    

 سـطـيـحـي  سـارة .1
 

  :ئمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاققا
 

 قــردوح  دلـيـلـة
 بـوضـيـاف  هـشام
 بومـسـاطـة  صافية
 غــرفـي  سـهـام

 

 )  مـنـصـب01 :  (  قـسـم الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة
 

 )هيدرولوجيا  ( :هـيـدرولـوجـيـا  : تـخــصــص *
            )وإحتماالت ، التحليل ، الجبر والهندسة إحصاء :  (  الـريـاضـيـات                      
                )التهيئة الحضرية :   (  التهيئة العمرانية                      
 )  منصب 01 (                               )علم المناخ :    (  عـلـم المـناخ                      

      

 مـرابـطـي  عبد العزيز .1

 :قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق 
 

 بـوزريـعـة  حـسـيـن
 بن عــيـش أنـيـسـة
 عـبـد الـرزاق  كـوثـر
 مـغـزيـلـي  حـمـزة
 بن عـالـيـة  فـاتـح
 يـونــس  مـريــم

 حـركـات  خـديـجـة  
 عــيـون  فـاطـمـة

 نـمــديـلـي  آمـنـة
 خـرشـوش  خـديـجة



 ) مـنـاصب 02    (    : ــ�  �ـــــ�ــــ�م اــ�ــ*ــ(ــ�ـــ�)ــ�ــ	 آـــــ�ـــــ�ـــ                        
 

 شايب  /بعد إعادة النظر في المنشورات والمداخالت الخاصة بالسيدة         (  )  بصن م 01      (    :ةيدنمة ال دسنهم ال سق
 ) وراتوالمنشمن طرف الللجنة المختصة تحصلت هذه األخيرة على النقطة الكاملة في معيار المداخالت  سهام

 

 )  منصب01 (   الخرسانة سابقة اإلجهاد ، ميكانيكا التربة ، منشآت تحث أرضية، الجيوتقنية :  تخـصـص *
 

 دوب  حـــنـــان .1

  : االستحقاققائمة االحتياطيين حسب درجة
 

 جـابـري  مـحـمـد
 شــايـب  سـهـام

 بـركـان  عـائـشـة
 راشــــد  بـــدر
 عـداسـي  وسـيـلة
 بن جـديـة  حـيـاة
 حـلـيـمـي  أحـمد
 بن نــوي  عـمـاد
 بوهـرور  أسـمـاء

 )  مـنـصـب01   (  :قــســم هــنــدســة الــنــقــل
 األنظمة :  وأمن صناعي، نقل وتوزيع المحروقات، إعالم آليالنقل واللوجستية، نظافة :  تـخـصـص  *

 ) منصب 01(                       المعقدة        
                                      

 بـوجـالل  فـضـيـل .1
 

 :قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق 
 

 بـلـحـمـادي  أسـمـاء
 بـولـسـان  عبد الـنـور

 

 

 ) مـنـاصـب 02    (    : ـــــ�ــــــ�ــــــ�  اـــــــ�ــــــــ,ـــــــــ�ق آـ                        
 

  ) مناصب02(  قانون الضبط اإلقتصادي ، القانون اإلقتصادي ، القانون الصفقات العمومية، القانون اإلقتصادي العام : تخصص *
                        

 بـوسـالمـة  حـنـان .1
 عـبـيـد  عبد المومن .2

 

  :ة االحتياطيين حسب درجة االستحقاققائم
 

 كـريــكـو  فـريـال
 شـعــوة  لـمـيـاء
 إبـراهـيـمـي  هانية
 مـغـزي  رمــلــة
 مـعـكـوف  أسـماء

 بـوعـرورة  رمـيـلة
 صـغـيـر  نـجـيـة
 بــعــاج  أمـيـرة

 

 ) مـنــاصـب 02    (:   آــــ�ــــ�ـــــ� ا0داب وا�ـــــــ!ـــــــ	ت                
 ) مـنـصـب 01:   (  ســم اللــغــة الـفـرنـسـيـةقــ

 )  منصب01         (علم النفس التعاوني :  تــخــصــص  *
 مـمـعـي  عـطـفـة .1

 :قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق 
 

 درقـيـنـي  السعيد مهدي



......... / ........ 
 

 ) مـنـصـب 01   (:  قــســم اللــغــة اإلنـجـلـيـزيـة
 ) منصب 01     (لسانيات واللغات التطبيقيةال : تــخــصــص  *

 بن شـعـبـان  نـسـيـمـة .1

 :قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق 
 

 خـلـوفـي  نور الـهـدى
 بن لـحـرش وفاء صافيناز

 شــرفـي  كـريـمـة
 مـالـكي  فاطمة الزهراء

 

�)�	 ا456�� ا!3ا2             �)*� ) مـنـصـب 01    (:  �� :ـ�ـ�ـ9 اـ�ـ!ــ83ــ� واـ�ـ!ـ3ي وا
 ) منصب01(   التغذية البشرية ، التكنولوجية الغذائية ، البيوتكنولوجية ، التسمم الغذائي : تـخـصـص  *

 مــزدود  عـفـاف . 1

 :قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق 

 يـجــد  سـهـام
 بـودويـرة  نصيرة
 أعـراب  راضـيـة
 صـنـاح  إبـتـسام

 اطمةبـراهـيـمي  ف
 جـغـيـم  فـيـروز

 

 ) مـنـصـب 01 (   ::ــــ�ـــ�ــــ9 اــ�ـــ�ــ�م واـ�ـ,ـ(ـ�ـ	ت اـ�ـ�ـ�ـ�ـ,ـ�ـ�             
 )منصب  01(الصيانة الصناعية، الطاقوي، التحكم في اآلالت الكهربائية، مراقبة األنظمة    :تـخـصـص  *

 دبــــاح  يـونـس .1

  :قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق

 بـلـحـمـادي  أسـمـاء
 فـيـاللـي  عبد الـقـادر
 خـــــرواع  نـبـيـل
 بــكــوش  حــنــان
 بــرحــال  ريــمــة
 بومـسـاطـة عبد الرؤوف
 بونـشـبـة  هــاجــر

 لـبـصـيـر عبد الـقـادر
 عـبـادلـيـة  عـصـام
 بن دعـاس  إسـمـاعيل
 بـابـاس  بـدر الديـن
 خـطـابـي  فـتـيـحة

 مــر  فـاطـمـةعــا
 بـومــعـزة  حـمـزة

 سـنـوســي  فــوزي
 

 

 .على الـقـرارات المتخذة رفـعـت الجلسـة في نفـس اليوم والتاريـخ 
 

                              مـيـلـس بـدر الـديـنيـدــكــون عبد الحـمـج

 مـثـل الــســلكـم                                           رئـيــس اللـجـنـة    

 

 

               


