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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
 األساتذةة ـــــــــمصلح

 

 

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

 
الوجنةة  اجتمةا جامعةة ابةن دوةدون تيةار  ، انعقد بمقر أكتوبرمن شهر  الثانيوفي  عشر سبعةو ن ـيـفـفي عام أل

ا و لة  ببقة  "ب": أسةتا  مسةاعد برتبةة المكوفة بتحديد قائمة النةاجحين نهائيةا فةي المسةابقة عوةس أسةاا الشةهادا ل لتحةا 
ألسةات ا االمتضمن فتح المسابقة عوس أساا الشهادا ل لتحةا  بسةو   25/07/2017: المؤرخ في 11: ألحكام المقرر رقم

 .المساعدين ، رتبة أستا  مساعد قسم "ب"
        

 إن الوجنة وبعد:
 

ل لتحا   اأساا الشهاد عوسة فتح المسابق المتضمن 25/07/2017المؤرخ في:  11: رقم مقررالاإلب   عوس  .1
 مساعد قسم "ب". أستا المساعدين، رتبة  األسات ابسو  

  .26/07/2017 :مؤردة فيال 259: ببقا لومراسوة رقمالوظيفة العمومية  اإلب    عوس موافقة مفتشية .2
ا ل لتحا  المتضمن فتح المسابقة عوس أساا الشهاد 25/07/2017المؤرخ في:  11رقم:اشهار المقرر  تثبي   .3

 بسو  األسات ا المساعدين، رتبة أستا  مساعد قسم "ب".
مدبب تسيير  في ةصب ماليامن 34 أربعةـبوالمحددا ، المسابقةالمناصب المالية المفتوحة بعنوان تثبي  عدد  .4

 .2017الموارد البشرية 
 .23/08/2017المنعقد بتاريخ:  التقنية النتقاء الترشيحا لوجنة اإلب   عوس محضر اجتما  ا .5
 .الم كورا سية المبووبة لوترشح في المسابقةاالتأكد من مجمو  الشروب القانونية األس .6
 المقابوة مع لحنة االنتقاء.من الع ما  المدونة في جدول  التأكد .7

 .المحددا قانونا عاييراإلب   عوس النتائج التي تحصل عويها المترشحون حسب الم .8
  

 وبإجما  أعضائها، حدد  الوجنة قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة االستحقا  كما يوي:
 

 

 (.01)مناصب  علم البيئة النباتية و المحيطتخصص:  -1
  

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( عرابي زهرة 01
 

 
 ة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاقالقائم -ب 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( كبداني محمد 01
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 (.01)منصب  تاريخ قديمتخصص:  -2
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة(  حشالف محمد 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( قاسم محمد 01
 

 

 (.01)مناصب  علوم اإلعالم و اإلتصالتخصص:  -3
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( جلولي مختار 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( مراح سعيد 01
 

 

 (.01)مناصب  علم اإلجتماعتخصص:  -4
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( بداوي سميرة 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( يوسفبوزار  01
 

 

 (.01)مناصب  علم النفستخصص:  -5
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( الماحي زبيدة 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة اللجنــةقــرار  اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( شالبي عبد الحفيظ 01
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 (.01)مناصب  هندسة كهربائية تخصص: التحكم في الشبكات الكهربائيةتخصص:  -6
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( صافة أحمد 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( العكرمي حاج أحمد 01
 

 

 (.01)مناصب  التجريم في الصفقات العموميةتخصص:  -7
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( يعقوب مليكة سدار 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( وريةسديش  01
 

 

 (.01و تحكم )مناصب  آلياتتخصص: إلكترو تقني تخصص:  -8
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( زين سهيلة راشد 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( قداري فايزة 01
 

 

 (.01)مناصب  هندسة ميكانيكية تخصص: ميكانيك الموادتخصص:  -9
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( زعقان محمد الصالح 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اللــقـــباإلســـم و  الرقم

 إحتياطي)ة( حفص الوالي 01
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 (.01تخصص: القانون البنكي و المالي )مناصب  -10
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( عائشة بوحريز دايج 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

  الشيئ 
 

 

 (.01)مناصب  تاريخ العصور الوسطىتخصص:  -11
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( محمدشهدة  01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( بودانة وليد 01
 

 

 (.02تخصص: القانون الدولي العام )مناصب  -12
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( ايت عيسى رابح 01
 

 ناجح)ة( محمدي محمد األمين 02
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( بن نولي زرزور 01
 

 إحتياطي)ة( خضراوي عقبة 01
 

 

 (.01)مناصب تخصص: علوم التسير  -13
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( قوادري رشيد 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( يحي عبد القادر 01
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 (.01تخصص: هندسة ميكانيكية تخصص: طاقوية )مناصب  -14
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( صافة عبد القادر 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اللــقـــباإلســـم و  الرقم

 إحتياطي)ة( عليسيد بن سديرة  01
 

 

 (.01)مناصب  تجاريةتخصص: علوم  -15
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( معاشي سفيان 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( بوادو فاطمة 01
 

 

 (.01هدرولوجيا( )مناصب  –تخصص: علوم الطبيعة و الحياة )جيولوجيا  -16
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اللــقـــباإلســـم و  الرقم

 ناجح)ة( مباركي قدور 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( رقعة منصفبو 01
 

 

 (.02تخصص: علوم إقتصادية )مناصب  -17
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( عتيق شيخ 01
 

 ناجح)ة( داودي ميمونة 02
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( جلطية فايزةشاقور  01
 

 إحتياطي)ة( رصاع حياة 02
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 (.01ميكرو بيولوجيا( )مناصب  –تخصص: علو الطبيعة و الحياة )بيوكيمياء  -18
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( مزوار جميلة 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( امسعودان أسمهان 01
 

 

 (.01تخصص: قانون اإلدارة العامة )مناصب  -19
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة اللجنــةقــرار  اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( عميري أحمد 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( الرزاقعبد سماعيلي ياسين  01
 

 

 (.01تخصص: علوم سياسية )مناصب  -20
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( وضاحي ميلود 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( فيانسداسي  01
 

 

 (.01ب ( )مناصالتنوع النباتي -تحسين النباتات –علم الوراثة علوم الطبيعة و الحياة )تخصص:  -21
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( رحمون بالل 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( عبد المومن سعيدي 01
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 (.10تخصص: بيوتكنولوجيا )مناصب  -22
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( نحيلة عفاف 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( جلولي مصطفى 01
 

 

 (.01)مناصب نمذجة المواد و الهياكل تخصص: علوم و تكنولوجيا تخصص:  -23
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اللــقـــباإلســـم و  الرقم

 ناجح)ة( رباحي عبد الرزاق 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( تمامي أسامة 01
 

 

 (.01تخصص: هندسة مدنية تخصص: هندسة المواد )مناصب  -24
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( بن فرحات ربيع 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 
  ال شيئ

 
 

 (.01فرنسية( )مناصب  –إنجليزية  –تخصص: ترجمة ) عربية  -25
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( سارة بوزرزور 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( بن هدي زين العابدين 01
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 (.30تخصص: إنجليزية )مناصب  -26
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( بوشفرة ميلود 01
 

 ناجح)ة( هواري ريحان 02
 

 ناجح)ة( شيخي لطيفة 03
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( قدور معاشو 01
 

 إحتياطي)ة( شبلي نور الدين 02
 

 

 (.02تخصص: رياضيات )مناصب  -27
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( شريط نور اإليمان خديجة 01
 

 ناجح)ة( يحياوي لحسن 02
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( عبد الالوي محمد أمين 01
 

 

 (.01)مناصب  أليتخصص: إعالم  -28
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 ناجح)ة( بوعرعارة حاج أحمد 01
 

 
 القائمة اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق  -ب 

 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 إحتياطي)ة( داود محمد أمين 01
 

 

 (.01)مناصب  علم المكتباتتخصص:  -29
 

 قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة اإلستحقاق:   -أ 
 مالحظة قــرار اللجنــة اإلســـم و اللــقـــب الرقم

 
  الشيئ

 
 
 


