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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليــم العالــي و البحث العلمــي
 -تيـــارت  -جامعـة ابن خلدون 

 
 ـة العــامــــة ــــــاألمـانــ

  مستخدمين والتكوينالمديرية الفرعية لل
 

 

 لاللتحاق محضر إعالن النتائج النهائية 
 بسلك األساتذة المساعدين رتبة أستاذ مساعد قسم "ب" 

 
اجتماع اللجنة جامعة ابن خلدون تيارت ، انعقد بمقر  سبتمبرمن شهر ثامن والعشرين الوفي  عشر ستةو في عام ألفين 

وذلك طبقا   برتبة : أستاذ مساعد "ب" المكلفة بتحديد قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق
 : ألحكام المقرر رقم المؤرخ في : المتضمن فتح المسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق بسلك األساتذة المساعدين ، رتبة

 ، أستاذ مساعد قسم "ب"
      

 إن اللجنة وبعد:
 

لاللتحاق  على أساس الشهادةة فتح المسابق المتضمن 17/06/2016المؤرخ في:  14: رقم مقررالاإلطالع على  .1
 مساعد قسم "ب". أستاذالمساعدين، رتبة  األساتذةبسلك 

  .28/06/2016مؤرخة في ال 245: طبقا للمراسلة رقمالوظيفة العمومية  اإلطالع  على موافقة مفتشية .2
مخطط تسيير الموارد  فيمنصب مالي  29 ـبوالمحددة ، المسابقةالمناصب المالية المفتوحة بعنوان تثبيت عدد  .3

 .2016البشرية 

 .28/07/2016المنعقد بتاريخ :  للجنة التقنية النتقاء الترشيحاتاإلطالع على محضر اجتماع ا .4

 .المذكورة سية المطلوبة للترشح في المسابقةاالتأكد من مجموع الشروط القانونية األس .5

 االنتقاء.المقابلة مع لحنة التاكد من العالمات المدونة في جدول  .6

 .المحددة قانونا عاييراإلطالع على النتائج التي تحصل عليها المترشحون حسب الم .7
 

 
 وبإجماع أعضائها، حددت اللجنة قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة االستحقاق كما يلي:

 

 (. 01 تخصص: دراسات سياسية مقارنة )منصب -1
 

   :قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( صحراوي فايزة 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( بوش عمريكع 01
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 (.10)منصب القانون الدولي العام : تخصص -2

 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( بوسحابة لطيفة  01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( مرزق عبد القادر 01
 

 

 
 (.02 ين)منصبجنائي تخصص: القانون ال -3

  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 دكتوراه ناجح)ة( جادي فايزة 01

  ناجح)ة( بن احمد محمد 02
 

 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( بويحياوي امال  01
 

  إحتياطي)ة( عميمر عبد القادر 02

 

 (.10)منصب العلوم القانونية واالدارية تخصص:  -4
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( جاوي حورية 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( بخباز عبد هللا 01
 

 (.10)منصب  بيئة والعمرانتخصص: قانون ال -5
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( عيسى علي  01
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 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( رحموني محمد 01
 

 

 (.01)منصب الترجمة : تخصص -6
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( لقماش زواوي  01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( وجدي دمرجي محمد سفيان  01
 

 

 (.04صب ا)مناللغة االنجليزية : تخصص -7
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( سهلي نعيمة 01
 

  ناجح)ة( تاكرومبالت محمد امزيان  02

  ناجح)ة( نوالي جمال 03

  ناجح)ة( عبد الالوي كريمة   04
 

 (.10)منصب دولي تخصص: اقتصاد  -8
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( بوزكري جمال  01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اللــقـــباإلســـم و  الرقم

 إحتياطي)ة( رصاع حياة  01
 

 (.01)منصب  المالية العامة : تخصص -9
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( شباح رشيد  01
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 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( علي دحمان محمد  01
 

 

 (.01)منصب وم االعالم واالتصال عل: تخصص -10
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة اللجنــةقــرار  اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( جناد ابراهيم  01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 دكتوراه إحتياطي)ة( كوبيبي حفصة 01

 

 (.01)منصب مكتبـــــات علم ال: تخصص -11
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( سوالمي اسماء 01
 

 

 

 (.01)منصب تاريخ االجتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور : تخصص -12
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة و اللــقـــباإلســـم  الرقم

 ناجح)ة( شعالل سماعيل 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( علي زين العابدين  01
 

 

 (.01)منصب  تاريخ حديث: تخصص -13
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 دكتوراه ناجح)ة( جنيدي عبد الحميد 01
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 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( بن العيفاوي علي 01
 

 

 (.01)منصب  بيوتكنولوجياتخصص:  -14
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 دكتوراه ناجح)ة( علي نهاري عبد القادر 01
 

 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اللــقـــباإلســـم و  الرقم

 إحتياطي)ة( مهدي يمينة  01
 

 

 (.10)منصب  علم الوراثة تخصص:  -15
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( بلمخطار رحمة 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( فراجي عودة 01
 

 

 (.05)مناصب  رياضياتتخصص:  -16
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( سفراني محمد 01
 

  ناجح)ة( عشور خالد 02

  ناجح)ة( بوحنيك منال 03

  ناجح)ة( العايب الياس 04

  ناجح)ة( فرحاوي محمد 05
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 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( سعد الدين احسن 01
 

  إحتياطي)ة( رزوق نذير 02

  إحتياطي)ة( رزيق بوعالم 03
 
 

 (.01)منصب  ميكانيك المواد تخصص:  -17
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 دكتوراه ناجح)ة( بن ويس علي 01
 

 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( جعالب عبد الحكيم 01
 

 

 (.10)منصب  هندسة الطرائق تخصص:  -18
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 دكتوراه ناجح)ة( طنجاوي نسيمة 01
 

 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 دكتوراه إحتياطي)ة( عبدلي اسالم صفية 01
 

 (.01)منصب  كيمياءتخصص:  -19
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 دكتوراه ناجح)ة( زناتي عثمان 01
 

 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( معيزي ياسمينة 01
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 (.20 ين)منصب فيزياء طاقوية تخصص:  -20
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 هدكتورا ناجح)ة( خروبي عبد المالك 01

  ناجح)ة( يسرف جمال 02
 

 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( عكرمي مصطفى 01
 

 إحتياطي)ة( ناصر ربيع 02
 

 

 مالحظة 

 

 بالمديرية الفرعية للمسخدمين و التكوين 'مصلحة األساتذةعلى الناجحين اإللتحاق 

إلمضاء  2016أكتوبر  02 حدألإبتداءا من يوم او ذلك  -تيارت–بجامعة ابن خلدون –

 محضر التنصيب و إستكمال الملف اإلداري المتكون من:

 .نسخ 02 شهادة الميالد -1

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -2

 شهادة الجنسية الجزائرية. -3

 ( سارية المفعول.03شهادة السوابق العدلية )رقم  -4

  الوطنية. نسخة من شهادة إثبات الوضعية إتجاه الخدمة  -5

    ( عائلية أو شخصية للحالة المدنية. 02شهادتان ) -6

 صور شمسية. 02 -7

 .شهادتان طبيتان )الطب العام+األمراض الصدرية( -8

 

 

 

 

 

 


