

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

�ـ�#ـ" (د �وراه)�ـ�ـ�ـم أ
�رة (ح) �����1

�ــ�#ـ�ـ'2000303,58,50طـ$ـ#ـون  
ـ�ـ�رة2

�ــ�#ـ�ـ'22000,25048,25)ـ�ـ�ـ
ـ��ـ�  �ـدة3

إ.ـ�-ـ� 20000,2503,665,9101*ـ$ـدا(�ـ�  �ـ�ـ�ة4

��د�ر ا���دة

ا����ل 
وا�درا��ت 

�زة�ا��
ا���و�ن ا����ل 

��دة ا��ط#و"!  #�
�*س ا��)'ص))

!����ا�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ورات 
ن 00 - 05 ���ط�� )
و�دا),ت دو��! 

( !��ووط

ا�)"رة ا�����! -"ل 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

ا�)"رة ا�����! "0د 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

�ط�"ق �)'ص 
ا���دة �2 ��ط#"�ت 

ا�ر�"! ا��راد 
ا��3/�ق "��

��وع ا����ط�

عدد المناصب المفتوحة :  03 
عدد المترشحين :  04

-م
ر

مــــــــــــعـــــــــــايـــــــــــيــــــــــــر  االنــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــــــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلـيـة : اآلداب و اللــغــات

قسم : اللـغـة  اإلنجـلـيـزيـة

ا(�ـــ�ــــب و ا0)ــــــــم

�,�8! �ؤھ,ت ��و�ن 
ا���ر/�ن �2 ا�ر�"! ا��ط#و"!

التخصص : اآلداب والحضارات األنقلوسكسونية ( األدب البريطاني واألمريكي ، الحضارة البريطانية واألمريكية ، األدب اإلفريقي )

د ـــــــــــــ�ـــــــــــــــــوراه

'���
ا(2$رة ا(

���98 ا����"#!




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

�ــ�#ـ�ـ'2300,751,750,5412,00
ـــ�زري  
ـر�ـم1

�ــ�#ـ�ـ'2301,51,250411,75*ــ�ــواش  أ
ـ�ل2

3'
�ــ�#ـ�ـ'2300,2520411,25*ـ9ـ�
ـن  �ـ8ـ�

إ.ـ�-ـ� 22300,2520411,2501ـ�ـو-ـ�  �ور ا(�دى4

إ.ـ�-ـ� 23001,50410,5002$ن ز�ـ�ـو�ـ� أ
��' و-�ء5

إ.ـ�-ـ� 2300,5002,668,1603$ودر$ـ�ن  *$د ا(ر��م6

قسم : اللـغـة  اإلنجـلـيـزيـة

'���
ا(2$رة ا(

���98 ا����"#!

جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلـيـة : اآلداب و اللــغــات

!����ا�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ورات 
ن 00 - 05 ���ط�� )
و�دا),ت دو��! 

( !��ووط

ا�)"رة ا�����! -"ل 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

ا�)"رة ا�����! "0د 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

�ط�"ق �)'ص 
ا���دة �2 ��ط#"�ت 

ا�ر�"! ا��راد 
ا��3/�ق "��

��د�ر ا���دة

عدد المناصب المفتوحة :  03 

عدد المترشحين :  06

-م
ا(�ـــ�ــــب و ا0)ــــــــمر

�,�8! �ؤھ,ت ��و�ن 
ا���ر/�ن �2 ا�ر�"! ا��ط#و"!

ا���و�ن ا����ل 
��دة ا��ط#و"!  #�
�*س ا��)'ص))

ا����ل 
وا�درا��ت 

�زة�ا��
��وع ا����ط�

مــــــــــــعـــــــــــايـــــــــــيــــــــــــر  االنــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــــــاء

التخصص : اللسانيات واللغات التطبيقية ( لسانيات تطبيقية ، الصوتيات وعلم األصوات ، إنجليزية العلوم والتكنولوجيات )




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

�ـ�#�' (د �وراه)$ن �ـ
ـ�ـ�ـ'    و9ـر1

�ـ�#ـ" (د �وراه)$ن *ـ��ـور  <ـ�ـس2

قسم : اللـغـة  الـفـرنـسـية
التخصص : عـلـم االنصوص  األدبية ( آداب فرنسية وفرنكوفونية )

مــــــــــــعـــــــــــايـــــــــــيــــــــــــر  االنــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــــــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلـيـة : اآلداب و اللــغــات

ا����ل 
وا�درا��ت 

�زة�ا��
ا���و�ن ا����ل 

��دة ا��ط#و"!  #�
�*س ا��)'ص))

!����ا�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ورات 
ن 00 - 05 ���ط�� )
و�دا),ت دو��! 

( !��ووط

ا�)"رة ا�����! -"ل 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

ا�)"رة ا�����! "0د 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

�ط�"ق �)'ص 
ا���دة �2 ��ط#"�ت 

ا�ر�"! ا��راد 
ا��3/�ق "��

��د�ر ا���دة

'���
ا(2$رة ا(

���98 ا����"#!
��وع ا����ط�

عدد المناصب المفتوحة :  03 

عدد المترشحين :  02

-م
ا(�ـــ�ــــب و ا0)ــــــــمر

�,�8! �ؤھ,ت ��و�ن 
ا���ر/�ن �2 ا�ر�"! ا��ط#و"!

د ـــــــــــــ�ـــــــــــــــــوراه

د ـــــــــــــ�ـــــــــــــــــوراه




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

�ـ�#�' (د �وراه)ا(8ـ�ـ$ـ� �ـ��ن (ح) *ون1

ا����ل 
وا�درا��ت 

�زة�ا��

'���
ا(2$رة ا(

د ـــــــــــــ�ـــــــــــــــــوراه

�,�8! �ؤھ,ت ��و�ن 
ا���ر/�ن �2 ا�ر�"! ا��ط#و"!

ا���و�ن ا����ل 
��دة ا��ط#و"!  #�
�*س ا��)'ص))

!����ا�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ورات 
ن 00 - 05 ���ط�� )
و�دا),ت دو��! 

( !��ووط

ا�)"رة ا�����! -"ل 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

ا�)"رة ا�����! "0د 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

�ط�"ق �)'ص 
ا���دة �2 ��ط#"�ت 

ا�ر�"! ا��راد 
ا��3/�ق "��

��د�ر ا���دة

جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلـيـة : اآلداب و اللــغــات

التخصص : عـلـم االنصوص  األدبية ( آداب وتحليل الخطاب )
قسم : اللـغـة  الـفـرنـسـية

���98 ا����"#!
��وع ا����ط�

عدد المناصب المفتوحة :  01

عدد المترشحين :  01

-م
ا(�ـــ�ــــب و ا0)ــــــــمر

مــــــــــــعـــــــــــايـــــــــــيــــــــــــر  االنــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــــــاء




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

�ـ�#�' (د �وراه)إ�ــ ـن  (ـو�ـزة1

إ.ـ�-ـ� 22000,250,52,837,5801
ــراد  -ـ��ـ"2

Aــ�@ــب (ة)////////ا(ـ8ـ�ـدو�ـ�  آ)��3

��د�ر ا���دة

ا����ل 
وا�درا��ت 

�زة�ا��

'���
ا(2$رة ا(

د ـــــــــــــ�ـــــــــــــــــوراه

ا(�ـــ�ــــب و ا0)ــــــــم

�,�8! �ؤھ,ت ��و�ن 
ا���ر/�ن �2 ا�ر�"! ا��ط#و"!

ا���و�ن ا����ل 
��دة ا��ط#و"!  #�
�*س ا��)'ص))

!����ا�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ورات 
ن 00 - 05 ���ط�� )
و�دا),ت دو��! 

( !��ووط

ا�)"رة ا�����! -"ل 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

ا�)"رة ا�����! "0د 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

�ط�"ق �)'ص 
ا���دة �2 ��ط#"�ت 

ا�ر�"! ا��راد 
ا��3/�ق "��

مــــــــــــعـــــــــــايـــــــــــيــــــــــــر  االنــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــــــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلـيـة : اآلداب و اللــغــات

قسم : اللـغـة  الـفـرنـسـية

���98 ا����"#!
��وع ا����ط�

التخصص : تـعـلـيـمـيـة

عدد المناصب المفتوحة :  01

عدد المترشحين :  03

-م
ر




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

�ــ�#ـ�ـ'2250,2500,53,9113,66*ـ�ـوي  2ـ
ـ�)'1
إ.ـ�-ـ� 232000,53,5811,0801
ـ#ـرا(ـ�  أ
ـ�ـر2

إ.ـ�-ـ� 22201,250,52,169,9102*ـ�ـون  �ـ#ـ�ح3

إ.ـ�-ـ� �2220003,259,2503ـــواس  *ــ�دل4

إ.ـ�-ـ� 222000,52,589,0804-ـــراق  -ـــ�رس5

إ.ـ�-ـ� 22200,250,51,838,5805ر
ـ.ـ�ن  Cـ�ـ�'6

إ.ـ�-ـ� 2300,75002,588,3306�ــو
ـ�  را.ـ�ـ'7

إ.ـ�-ـ� 2200,50,7502,417,6607$ن *ـ$ـ�س  أ)ـ
ـ�ء8

9'
إ.ـ�-ـ� 2300,50,2501,917,6608#ــ�ــ�  �ـ)ـ�ـ

10Dــ�ــ
إ.ـ�-ـ� 20000,50,52,585,5809
ــ�(ك  

إ.ـ�-ـ� 2200001,335,3310$ــ�ـرار  ھـ�ـ$ـ'11


د )�8د12�
إ.ـ�-ـ� 2000002,334,3311$ن *ـ
ـ�ر  

13'
Aــ�@ــب (ة)////////$ـو ـروح  -ـطـ�

!����ا�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ورات 
ن 00 - 05 ���ط�� )
و�دا),ت دو��! 

( !��ووط

ا�)"رة ا�����! -"ل 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

ا�)"رة ا�����! "0د 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

�ط�"ق �)'ص 
ا���دة �2 ��ط#"�ت 

ا�ر�"! ا��راد 
ا��3/�ق "��

��د�ر ا���دة

ا����ل 
وا�درا��ت 

�زة�ا��

'���
ا(2$رة ا(

قسم : اللـغـة  الـفـرنـسـية

���98 ا����"#!
��وع ا����ط�

التخصص : الـتـرجـمـة
عدد المناصب المفتوحة :  01

عدد المترشحين :  13

-م
ا(�ـــ�ــــب و ا0)ــــــــمر

�,�8! �ؤھ,ت ��و�ن 
ا���ر/�ن �2 ا�ر�"! ا��ط#و"!

ا���و�ن ا����ل 
��دة ا��ط#و"!  #�
�*س ا��)'ص))

مــــــــــــعـــــــــــايـــــــــــيــــــــــــر  االنــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــــــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلـيـة : اآلداب و اللــغــات




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

��#ـ�' (د �وراه)�23/20,750411,75ـ�ـ
ـر  
ـ�ـ�ـ ـ'1

��#ـ" (د �وراه)23/0,252,250,51,759,75<ـوراري   ا(ـ)ـ8ـ�ـد2

3'
إ.�-� 01 ( د �وراه )�23/0,751028,75ـ�ـGـوم  �ـ8ـ�ـ

4'
إ.ـ�-ـ� 22500,251,52,7513,502$ـو ـ�ـوة  �8ـ�ـ

إ.ـ�-ـ� 2250,2500,53,251303
ــ�ــزم  *ـز�ـز5

إ.ـ�-ـ� 2330,7500,5312,2504$راھـ�ـم  $ن $راھ�م6

إ.ـ�-ـ� 22500,501,51105ز�ـ�ن  *$د ا(8ـز�ز7

8")�C  'ـر�ـ
إ.ـ�-ـ� �2250,5001,2510,7506ـوا

إ.ـ�-ـ� A23210,250210,2507ـر�ـب  $ـ�ـ�ـر9

إ.ـ�-ـ� 2250001,2510,2508$ـو�ـ�ـ�ب  )8ـ�دة10

إ.ـ�-ـ� 223000,529,509-ـو�ــ�ن  ر�ـ�ـد11

12DHـطCـ
إ.ـ�-ـ� 232000,529,510را$ــ"  

ا����ل 
وا�درا��ت 

�زة�ا��

'���
ا(2$رة ا(
�,�8! �ؤھ,ت ��و�ن 

ا���ر/�ن �2 ا�ر�"! ا��ط#و"!
ا���و�ن ا����ل 

��دة ا��ط#و"!  #�
�*س ا��)'ص))

!����ا�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ورات 
ن 00 - 05 ���ط�� )
و�دا),ت دو��! 

( !��ووط

ا�)"رة ا�����! -"ل 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

ا�)"رة ا�����! "0د 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

�ط�"ق �)'ص 
ا���دة �2 ��ط#"�ت 

ا�ر�"! ا��راد 
ا��3/�ق "��

��د�ر ا���دة

جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلـيـة : اآلداب و اللــغــات

قسم : اللـغـة  الـعـربـيـة

���98 ا����"#!
��وع ا����ط�

التخصص : أدب قــدييـم

عدد المناصب المفتوحة :  02 

عدد المترشحين :  21

-م
ا(�ـــ�ــــب و ا0)ــــــــمر

مــــــــــــعـــــــــــايـــــــــــيــــــــــــر  االنــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــــــاء



إ.ـ�-ـ� 223001,519,511
ـوا)ـ'  2ـد�ـ#'13

إ.ـ�-ـ� 232000,51,258,7512*ـو#ـ�ـف  )
�ر14

إ.ـ�-ـ� 222300,25018,2513ــو2ــ'  را$ـ"15

إ.ـ�-ـ� 230000,527,514$ن در�ـس  *ـ
ـر16

Aــ�@ــب (ة)////////
ـ8ـ
ـري  أ�ـ
ـد17

Aــ�@ــب (ة)////////$ـو<ـردون  إ�ـ
ـ�ن18

Aــ�@ــب (ة)////////$ـوAـ�Aـ'  *ـ$ـ�'19

Aــ�@ــب (ة)////////�ـHـCـ�  
ـر�ـم20

Aــ�@ــب (ة)////////
ـ�ـ��ـ�ـ�  ھـ�ـ�ء21




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

�ـ�#�' (د �وراه)23/10,50,53,7510,75ا(ــ8ـ�ـ
ـ�  أ�ـJم1

3Kــواز$ـ�  ر$ـ�ـ
إ.�-� 01 ) د �وراه 23/2001,758,75(

إ.�-� 02 ( د �وراه )23/0,25002,57,75$ن 
ـ8ـ�و�ـ'  
ر�ـم2

إ.�-� 03 ( د �وراه )23/10,501,257,75 ـ8ـ$ـش  ر�ـ
ـ'4

إ.ـ�-ـ� 2250,502,511304)ــ� ـر  �ـ)ـ�ـ$ـ'  5

إ.ـ�-ـ� 2250,50,250110,7505 ـ$ـ�$ـ�  �ـو-ـ�ـق6

إ.ـ�-ـ� �22500011006ـHـCـ�  )ـ
ـ�رة7

إ.ـ�-ـ� 2330,750019,7507#ـودي  �ور ا(ـ)ـدات8

إ.ـ�-ـ� 2330001908طـ�ـب  Cـ$ـر�ـ�'9

إ.ـ�-ـ� 2220001709طــــورش  أ
ـ�ل10

إ.ـ�-ـ� 2020001510$و�ـ8ـ�ـر  ز�ن ا(د�ن  11

��د�ر ا���دة

ا����ل 
وا�درا��ت 

�زة�ا��

'���
ا(2$رة ا(

ا(�ـــ�ــــب و ا0)ــــــــم

�,�8! �ؤھ,ت ��و�ن 
ا���ر/�ن �2 ا�ر�"! ا��ط#و"!

ا���و�ن ا����ل 
��دة ا��ط#و"!  #�
�*س ا��)'ص))

!����ا�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ورات 
ن 00 - 05 ���ط�� )
و�دا),ت دو��! 

( !��ووط

ا�)"رة ا�����! -"ل 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

ا�)"رة ا�����! "0د 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

�ط�"ق �)'ص 
ا���دة �2 ��ط#"�ت 

ا�ر�"! ا��راد 
ا��3/�ق "��

مــــــــــــعـــــــــــايـــــــــــيــــــــــــر  االنــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــــــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلـيـة : اآلداب و اللــغــات

قـسم : اللـغـة  الـعـربـيـة

���98 ا����"#!
��وع ا����ط�

التخصص : األدب الحـديـث والمعاصر

عدد المناصب المفتوحة :  01 

عدد المترشحين :  16

-م
ر



إ.ـ�-ـ� 20000,25013,2511)ــ�(ـ
ـ�  د(ـ�ـ�'12

Aــ�@ــب (ة)////////
ـ�ـ�ـ ـ�  إ�ـ
ـ�ن13

Aــ�@ــب (ة)////////#ـد�ـري  $ـ)ـ
ـ'14

15'
Aــ�@ــب (ة)////////$ن *ـ
ـر  �ـ�ـ�ـ

Aــ�@ــب (ة)////////داودي  $ن �ـ)ـ�ـن16




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

�ـ�#�' (د �وراه)23/0,7510410,75*ـ$ـ�ـد  *ـ�@ـ�ـ'1

إ.�-� 01 ( د �وراه )23/0,250,75028$ن *ـ��ـور  أ)ـ
ـ�ء2

��د�ر ا���دة

ا����ل 
وا�درا��ت 

�زة�ا��

'���
ا(2$رة ا(

ا(�ـــ�ــــب و ا0)ــــــــم

�,�8! �ؤھ,ت ��و�ن 
ا���ر/�ن �2 ا�ر�"! ا��ط#و"!

ا���و�ن ا����ل 
��دة ا��ط#و"!  #�
�*س ا��)'ص))

!����ا�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ورات 
ن 00 - 05 ���ط�� )
و�دا),ت دو��! 

( !��ووط

ا�)"رة ا�����! -"ل 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

ا�)"رة ا�����! "0د 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

�ط�"ق �)'ص 
ا���دة �2 ��ط#"�ت 

ا�ر�"! ا��راد 
ا��3/�ق "��

مــــــــــــعـــــــــــايـــــــــــيــــــــــــر  االنــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــــــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلـيـة : اآلداب و اللــغــات

قسم : اللـغـة  الـعـربـيـة

���98 ا����"#!
��وع ا����ط�

التخصص : اآلداب األجنبية واألدب المقارن

عدد المناصب المفتوحة :  01

عدد المترشحين :  02

-م
ر




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

1 Jوراه)$ـو2ـ$ـوز  *ــ�ـ�#ـ" (د �

إ.ـ�-ـ� 23200041101
ــJك  �ـ$ـ�ـ�ـ'2

إ.ـ�-ـ� 232000,52,51002$ن �ـ
ـ�ـ'  *ـ$ـ�ـد3

إ.ـ�-ـ� 2200001,255,2503)ـ�(ـ
ـ�  $در ا(د�ن4

إ.ـ�-ـ� 22000,250,52,837,5804)ـ��ـب  ر
ــزة5

مــــــــــــعـــــــــــايـــــــــــيــــــــــــر  االنــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــــــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلـيـة : اآلداب و اللــغــات

قسم : اللـغـة  الـعـربـيـة

���98 ا����"#!
��وع ا����ط�

التخصص : الليسانيات وتطبيقاتها

عدد المناصب المفتوحة :  01 

عدد المترشحين :  05

-م
ا(�ـــ�ــــب و ا0)ــــــــمر

�,�8! �ؤھ,ت ��و�ن 
ا���ر/�ن �2 ا�ر�"! ا��ط#و"!

ا���و�ن ا����ل 
��دة ا��ط#و"!  #�
�*س ا��)'ص))

!����ا�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ورات 
ن 00 - 05 ���ط�� )
و�دا),ت دو��! 

( !��ووط

ا�)"رة ا�����! -"ل 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

ا�)"رة ا�����! "0د 
ا�/'ول �#. 

ا���دة

�ط�"ق �)'ص 
ا���دة �2 ��ط#"�ت 

ا�ر�"! ا��راد 
ا��3/�ق "��

��د�ر ا���دة

ا����ل 
وا�درا��ت 

�زة�ا��

'���
ا(2$رة ا(

د ـــــــــــــ�ـــــــــــــــــوراه


