

ن 00 - 04 ���ط
ن 00 - 02 ���ط
ن 00 - 05 ���ط
ن 00 - 03 ���ط
ن 00 - 02 ���ط

�ــ��ــ��0,525201,5415,00ـ�ـرش  �ـ��ـد1
�ـ��ـ�ـ�0,52520,52113,00�ـو�ـ�زي  ر�ـ�ـ�2
إ$ـ�#ـ" 0,5251,7501212,2501�ن �ـ�ـ"  !ـ� ـ�3
إ$ـ�#ـ" �1,5050,503212,0002ـو�ـ)ـ"  �ـ'ـ�ـ&ـ�4
إ$ـ�#ـ" �1,5231,7500,5311,7503ــ*ــ"  �ــدى5
إ$ـ�#ـ" 1,5221,500,5310,5004
ـــزي  أ�ـوطـ� ـب6
إ$ـ�#ـ" 1,52200,750,539,7505�ـو ـ1ـو�ـدات   ـ
ـ�ـ�ء7
إ$ـ�#ـ" 0,5250,7500,519,7506�ـوا ـ�ـ
ـر  �!�رة8
إ$ـ�#ـ" 1,52200049,5007�ن ا ـ1ـ
ـ�ري  �ـزوز9

إ$ـ�#ـ" 0,52500018,5008�ـ&ـو�ــ�س  �ـ
ـزة10
إ$ـ�#ـ" 1,52200038,5009زردودي  !ــ7ــ�ـ�11
إ$ـ�#ـ" 1,52210028,5010�ـوز�ــ�ن  �ـ�ـ�ن12
إ$ـ�#ـ" �0,50320016,5011ـدرا8ـ"  !ـ��ـر13
إ$ـ�#ـ" �0,50300,25025,7512ــطــوب  �ـ1ـ�د14
إ$ـ�#ـ" �1,50000012,5013ــ�ري  �ـ�ـ�ـ
ـ�15
>ــ�;ــب (ة)0///////�ـوودن  د�ـ
ـ�ن16

مـــعــايــيــر  االنــتــقــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـيـنة 

كلية : علوم األرض ، الجغرافيا والتهيئة العمرانية

قسم : الـعـلـوم الجـيـولـوجـيـة
التخصص : جيولـوجيا ( أخطار جيولوجية وجيو موارد ، جيولوجيا الموارد المعدنية والطاقوية 

                          جيولوجيا بنائية وبترولوجيا وجيوكيمياء ، جيولوجيا تطبيقية وجيولوجيا المهندس ) 
عدد المناصب المفتوحة : 02

����� ا������
��وع ا����ط� �م

ا &ـــ�ــــب و ا<�ــــــــمر

 �ؤھ%ت �#و"ن ��%�
ا���ر*("ن �) ا�ر�� ا��ط�و�

ا��#و"ن ا��#�ل 
  ��*.�دة ا��ط�و�
(�4س ا��12ص)

ا��2رة ا��.�" �6د 
ا�(1ول 7�8 

ا�*.�دة

�ط��ق �12ص 
ا�*.�دة �) ��ط���ت 

ا�ر�� ا��راد 
ا:��(�ق �.�

��د"ر ا�*.�دة

ا;��8ل 
وا�درا>�ت 

ا����زة

���'
ا ?�رة ا 

عدد المترشحين : 16

�ا���"

00  -  04  �ـ�ـ�ط
( ��*ورات 
ن 00 - 05 ���ط

 و�دا2%ت دو�"
( ووط�"

ا��2رة ا��.�" ��ل 
ا�(1ول 7�8 

ا�*.�دة




ن 00 - 04 ���ط
ن 00 - 02 ���ط
ن 00 - 05 ���ط
ن 00 - 03 ���ط
ن 00 - 02 ���ط

�ــ��ــ�1,53/20,250,5411,25�ــ1ــداش  
ـ�ـ
ـد1
إ$ـ�#ـ" 13/20,250410,2501زردازي  دAل2
إ$ـ�#ـ" 13/20,5039,5002�ــ�ز�ــن  !ـ7ـ�ـ�3
إ$ـ�#ـ" 1,53/20,520,259,2503�ـو�ـر�ـو  #ــ��ـدة4

ـ�ـ
ـد5  Bــ�إ$ـ�#ـ" 1,53/21,510,259,2504أ�ـ�
إ$ـ�#ـ" 1,53/2110,258,7505�ــ�ــوح  �ـ�ـ�ن6
إ$ـ�#ـ" 1,53/2110,258,7506�ــر)ــ�ن  أ
ــ�ل7
إ$ـ�#ـ" 1,53/21,7500,258,5007�ــ)ــوش  �ـ�ـ�ن8
إ$ـ�#ـ" 1,53/21,2500,258,0008!ـو�ـ&ـ�  
ـ�ـ
د9

إ$ـ�#ـ" 13/20,50,50,167,1609*ـ�ــدوح  �ـ
ـ�ر10
إ$ـ�#ـ" 1,53/20,2500,257,0010زرال   ــ
ــ�ــ�ء11
إ$ـ�#ـ" 13/0000,164,1611�ـ'ـ&ـو ـ"  �ـ��ـم12

عدد المترشحين : 12
عدد المناصب المفتوحة :  01

�م
ا &ـــ�ــــب و ا<�ــــــــمر

 �ؤھ%ت �#و"ن ��%�
ا���ر*("ن �) ا�ر�� ا��ط�و�

ا��#و"ن ا��#�ل 
  ��*.�دة ا��ط�و�
(�4س ا��12ص) 
ن 00 - 05 ���ط

ا;��8ل 
وا�درا>�ت 

ا����زة

��د"ر ا�*.�دة

مـــعــايــيــر  االنــتــقــاء
جـامـعـة  اإلخـوة منتوري - قـسنـطينة 

كلية : علوم األرض ، الجغرافيا والتهيئة العمرانية

قسم : عـلـوم الجـغـرافـيا والطوبوغرافيا

���'
ا ?�رة ا 

( ��*ورات 
 و�دا2%ت دو�"

( ووط�"

التخصص : التقنيات الفضائية والتطبيقات : ( علوم الجيوديزيا ، تجيوماتيك ، اإلستشعار عن بعد )

����� ا������
��وع ا����ط��ا���"

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ا��2رة ا��.�" ��ل 
ا�(1ول 7�8 

ا�*.�دة

ا��2رة ا��.�" �6د 
ا�(1ول 7�8 

ا�*.�دة

�ط��ق �12ص 
ا�*.�دة �) ��ط���ت 

ا�ر�� ا��راد 
ا:��(�ق �.�

         اإللـكـتـرونيك : ( اإللكترونيك )
         الريـاضـيـات : ( إحصاء وإحتماالت ، التحليل ، الجبر والهندسة)




ن 00 - 04 ���ط
ن 00 - 02 ���ط
ن 00 - 05 ���ط
ن 00 - 03 ���ط
ن 00 - 02 ���ط

�ــ��ــ� 203001410,00�ـو�ـوش  
�ـ
د  
�ن1

إ$ـ�#ـ" 202000,526,5001�ـو#ـو ــ�  *ـو�ـ"2

إ$ـ�#ـ" �2200001,55,5002ــ�ــون  #ـطـ�ـ
ـ�3

إ$ـ�#ـ" 2030000,55,5003�ـو�ـ�#ـ�ـ�  �ـز�ـزة4

إ$ـ�#ـ" 2000000,252,2505#ــر�ـ��ـ"  *ـ�ـ�ـ&ـ�5

>ــ�;ــب (ة)////////زاوي  #ـــ�8ــــ�6

��د"ر ا�*.�دة

 �ؤھ%ت �#و"ن ��%�
ا���ر*("ن �) ا�ر�� ا��ط�و�

قسم : عـلـوم الجـغـرافـيا والطوبوغرافيا

مـــعــايــيــر  االنــتــقــاء
جـامـعـة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : علوم األرض ، الجغرافيا والتهيئة العمرانية

�ا���"

ا;��8ل 
وا�درا>�ت 

ا����زة

���'
ا ?�رة ا 

����� ا������
��وع ا����ط�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

( ��*ورات 
 و�دا2%ت دو�"

( ووط�"

ا��2رة ا��.�" ��ل 
ا�(1ول 7�8 

ا�*.�دة

ا��#و"ن ا��#�ل 
  ��*.�دة ا��ط�و�
(�4س ا��12ص)

ا��2رة ا��.�" �6د 
ا�(1ول 7�8 

ا�*.�دة

التخصص : التهـيـئة العمرانية ( تهيئة عمراني وبيئة )
عدد المناصب المفتوحة : 01

عدد المترشحين : 06

�م
ا &ـــ�ــــب و ا<�ــــــــمر


ن 00 - 05 ���ط
�ط��ق �12ص 

ا�*.�دة �) ��ط���ت 
ا�ر�� ا��راد 
ا:��(�ق �.�


