
 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  -3-جامعة قسنطینة 

    األمانة العامة

  المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین 

  مصلحة المستخدمین األساتذة 

   111/2016: رقم

  لاللتحاقع لجنة إعالن النتائج النھائیة محضر اجتما

  -3-بجامعة قسنطینة " ب " بسلك األساتذة المساعدین قسم 

انعقد بجامعة  ،سبتمبرمن شھر والعشرون   السادس الیومعشر وفي ستة و نــــألفیفي عام            
اع اللجنة المكلفة بتحدید قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة على أساس الشھادات ــــــاجتم -3- قسنطینة 

م ـوذلك طبقا ألحكام المقرر رق" ب"اذ مساعد قسم ــأست ةــبسلك األساتذة المساعدین رتب اقـــلاللتح
على ة المتضمن تنظیم مسابقة توظیف ـر الجامعـالذي اتخذه مدی 2016 جوان 13المؤرخ في  42

  .بالرتبة المذكورة أعاله اقــلاللتحأساس الشھادات 

  :األعضاء الحاضرون

  رئیسا                    3مدیر جامعة فسنطینة    بوراس احمد                               *  

  اعضو                         دباش سمیرة                                   عضو لجنة االنتقاء* 

  عضوا                        عضو لجنة االنتقاء                                      مدور ولید *

                           عضوا                        عضو لجنة االنتقاء                                     دمدوم رضا*

  عضوا                         عضو لجنة االنتقاء                             بوزیان نصر الدین*

               عضوا                         عضو لجنة االنتقاء                                مصطفى شیخي*

  عضوا                          عضو لجنة االنتقاء                                   لرقش وسیلة*

  عضوا   ممثل األساتذة المساعدین                                                 بن حمزة بشیر*

   

  



 

  :إن اللجنة وبعد

الصادر عن مدیر الجامعة الخاص   2016جوان  13المؤرخ في  42إشھار المقرر تثبیت   -

أستاذ ة ـــبتنظیم مسابقة توظیف على أساس الشھادات لاللتحاق بسلك األساتذة المساعدین رتب
  المذكور أعاله "ب"مساعد قسم 

في مخطط صب من) 38(تثبیت عدد المناصب المالیة المفتوحة بعنوان المسابقة والمحددة بـ  -

 .2016تسییر الموارد البشریة لسنة 

 . 2016جویلیة  14 لجنة التقنیة التي انعقدت بتاریخالبعد اإلطالع على محضر  -

 .بعد التأكد من الشروط القانونیة األساسیة المطلوبة للترشیح -

 .طالع على النتائج التي تحصل علیھا المترشحین حسب المقاییس المحددة قانونابعد اإل -

  :كما یلي االستحقاقوبإجماع منھا حددت اللجنة القائمة النھائیة للناجحین حسب درجة 
                  

    )صب امن 06: (ھندسة الطرائقة ـــــكلی

 منصب 01( انجلیزیة : تخصص( 
  .................منى فراطحة ..... 1

    :قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق            

   ....... ...سیة سلمى  ......            

 منصب 01(ھندسة المحیط : تخصص (  

  .............زعموش مریم   .........1           

  : قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق          

  ........... ..........قیالن سارة .........       

  ....................فروج نوال ...........        

  ........بن عالیة عبد الرزاق ..........      

   ............طالبي عبد الحمید ..........      

 

  



 

 مناصب 03(ھندسة كمیائیة   : تخصص  (  

   .............بوشارب دمحم خیر الدین   .........1        

   .........................موجاري یوسف   ........2        

   ............................بركاني دمحم   ........3        

  : قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق            

   ..........بن قریشي عبد المالك .........       

   ....................شعبان لبنى ...........        

  ............. ........راجعي منال ..........      

  ............ بن عمراوي فوزیة ..........      

 منصب 01(   فیزیاء: تخصص  (  

    .............بن عیاد نداء   .........1        

  : قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق            

   ..........بلھور سعاد .........       

   ...........صبتي نجاح ...........        

   ........دریدي شھرزاد ..........      

  ............ بغریش لیلیا ..........      

   ............عباس فوزیة ..........      

  ............ قراوي امال ..........     

  ............بداك لیندة ..........     

   ............مسعودي مریم ..........    

    )صب امن 05: (ةــــــوم السیاسیــــة العلـــــكلی

 صبامن 03(  إداريتنظیم سیاسي و : تخصص  ( 

  .................حة رابحیقم .....1

 ...............عاشوري عبد هللا ..... 2



 

  .................دھینة لطفي ..... 3

    :االحتیاطیین حسب درجة االستحقاققائمة             

  ....... ...ریاح لخضر  ......            

   ....... ......... بن رابح لخضر ......            

  ........... بن شوصة دمحم ......            

 منصب 01( سیاسات مقارنة: تخصص( 

 .................بخوش سارة .....1

    :االحتیاطیین حسب درجة االستحقاققائمة             

  ....... ...كعیبوش عمر  ......            

   ....... .........بوراوي وافیة  ......            

   ..............بلخیري فاروق  ......            

  ...............سعداوي مھدي ......            

 منصب 01(و الدیمقراطیة   الرشادة: تخصص( 

  .................فالح امینة  .....1

    :قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق            

   ....... ...جردیر لیلى  ......            

 )صبمن 11: (كلیة علوم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري

 

 صبامن 03( التاریخ  : تخصص( 

 ....... ...رضوان ھواري  ...... 1
 ....... ...بن نایلي لخضر  ...... 2
      ....... ...عمارة البشیر  ......  3

 

 



 

  :قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق    

    .............موالي دمحم ........            

  .............. عروسي عابد ........            

   ..............عبد القادر  مباركیة ........           

              ..............بن علي زھیر  ........  

 صبامن 02(  فرنسیة: تخصص( 
 الیوجد                

  :قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق
  الیوجد                  

 مناصب 02(  انجلیزیة: تخصص(  

   ............. بوكرو المیة .......1

  :االحتیاطیین حسب درجة االستحقاققائمة 

  الیوجد               

 منصب 01(  علوم قانونیة : تخصص(   

   ............. بكوش زكریاء ....... 1       

   :قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق               

   .............حراش احالم ........                  

  ..............فضلة حفیظة  ........                

   ..............زالقي كریمة   ........                

  ..............بوشرك صبرینة  ........  

 منصب 01(  علم المكتبات : تخصص (  

  الیوجد                   

  قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق         

  یوجدال                  

  



 

 مناصب 02(   ألي إعالم: تخصص(   

   ............. بلعواد دمحم ....... 1          

     ............. عمي مریم .......  2           

   قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق        

  .............    بو الشحم انور ....... 1

  ............. درید حمزة .......2

  ............. حمر العین امینة .......3   

  ............. ثابت مریم .......4            

  ............. بوعزیز امیرة .......5             

  ............. بوخرو رجاء ....... 6             

  ............. بن دكیر سمیة ....... 7             

  ............. كرماني  مریم ....... 8             

   )مناصب 06: (الھندسة المعماریة و التعمیركلیة 

 مناصب04(  المدن و المشروع  أومشروع حضري : تخصص (  
 ......... كریباش فاطمة الزھراء  ......   1
 ....... ...مرزوق فرحات  ...... 2
  ....... ...مسالي صالح الدین  ......  3
     ....... ...بة شھینازابوغ  ......   4

  

   قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق            

   كرمیش حسنى 1            

      بن تركي سمیة 2
  

 منصب01(الھندسة المعماریة و السكن    : تخصص (  
 یوجدال              

 



 

   قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق                  

  یوجدال                              

 منصب01(  تشریع المشاریع و البناء  : تخصص (  
 یوجدال              

   قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق                

  یوجدال                              

   )مناصب 04: (الفنون و الثقافةكلیة 

 مناصب02(    تشكیلیة ، سینما فنون فنون: تخصص (  
  یوجدال              

   قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق              

  یوجدال                              

 منصب01(  فرنسیة  : تخصص (  

  یوجدال                     

   قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق          

  یوجدال                         

 منصب01(  اشھار  : تخصص (  

  یوجدال                     

   قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق          

    یوجدال                        
  

    )صب امن 06: (ةــــــات الحضریــــر التقنیــد تسییـمعھ
 صبامن 02( تسیر المدن و الحوكمة: تخصص(  

 ......... طیب الیاس ....... 1
 .........فوضیل خالد  ....... 2

 
 



 

          

  :قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق           

  ..........شعرانة دمحم .......                

  .......... بن عزوز عائشة .......               

  ......  نایلي ایناس .......               

  ......... بوقبرین مفیدة .....                

 منصب 01( الھندسة المعماریة كل التخصصات: تخصص ( 
 .........بودشیش ریمة  .......1

  :قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق          

  ..........دایخ عادل .......                 

  ..........اللیثي شیماء صبري  .......               

  ......سوطو صبرینة   .......                

  ......... قریشي شبیلة رقیة .....               

 منصب 01(  إقلیمیةتھیئة عمرانیة  تھیئة : تخصص ( 
 ......... أمالعمیور  .......1

  :قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق          

  ..........خشمان نائلة .......                 

  ..........مزیاني عائشة  .......               

  ......لة شوقي  وبوف .......                

 منصب 01( ھندسة مدنیة مواد  : تخصص ( 
 .........ولید  ةالعیف .......1

  :قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق           

  ..........خوادجیة دمحم الیاس .......                 

  ..........حایفي دمحم رضا  .......                

  ......بن احمد كریمة   .......                



 

  ......قروي رضا   .......                

 منصب 01( الري الري الحضري  : تخصص(  
 .........مصمودي توفیق  .......1

           

  :قائمة االحتیاطیین حسب درجة االستحقاق            

   ....... ...عیدودي لیلى  ......                   

   ....... .........ماضي مریم   ......                   

 

  

  

                                          .على القرارات المتخذة رفعت الجلسة في نفس الیوم والتاریخ  

                                
 
  

             
  مدیـــر الجامعة                         األعضاءالمتساویة  اإلداریةاللجنة  ممثل 

   بن حمزة بشیر               

  


