

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

���ـ� ( د��وراه )�1,53/20,750411,25ـ�ـطـول  
ـو�ـ�1

إ)�'&01 ( د��وراه)23/1,53,250,50,510,75
وراد  $#د ا"ـ!ـ
ـ د2

إ)�'&02 ( د��وراه)1,53/200410,50ز,ــ#ـ ـد  إ"ـ+ـ�م3

إ)�'&03 ( د��وراه)1,53/200410,50#و0ـو0ـ/  $#د ا"
�"ك4

إ)�'&04 ( د��وراه)23/21,7500,59,25'ــــداوي  �ـ
ـ�ل5


د إ" �س6!
إ)�'&05 ( د��وراه)13/20,50,51,258,25#و"ـ ـ4ـ/  

إ)�'&06 ( د��وراه)1,53/20,7500,57,75رواق  $ـــ
ـــر7

إ)�'&07 ( د��وراه)1,53/20,2500,57,25$ـ ـ�ـ�وي  'ــ�رس8

إ)�'&08 ( د��وراه)0,53/2001,256,75"ـ8ــدا�ـ& �ــوري9

10�إ)�'&09 ( د��وراه)0,53/2000,756,25!ــ
ـودي  9ـ�"ـ


د ا"ط�ھر11!
إ)�'&10 ( د��وراه)0,53/20,2500,56,25#وزاھـر  

إ)�'&11 ( د��وراه)0,53/1,750,2500,56,00#ن 9ـ��ـ;  �ـو'ـ ـق12

إ)�'&12 ( د��وراه)�0,53/2000,56,00ـطـ�#ـ&  'ـ�ـ ـ!/13

ا���رة ا������ ��د 
 ���ا�! ول 

ا�#�"دة

%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��  �
(�3س ا�)� ص) 
ن 00 - 05 ���ط

)ط"�ق )� ص 
ا�#�"دة �/ �)ط��"ت 

ا�ر)�� ا��راد 
ا�6)!"ق ��"

)7د�ر ا�#�"دة

ــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــايــــــــــــيــــــــــــــــر  االنـــــــــــ
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : علوم الـتـكـنـولـوجـيـا

قسم : الهـنـدسـة الميـكـانيـكـية

عدد المناصب المفتوحة : 01

عدد المترشحين : 33

التخصص : الهندسة الميكانيكية ( البناء الميكانيكي ، الطاقوية ، علم التعدين ، الصيانة )

ا8��"ل 
وا�درا9"ت 

ا���;زة

/ �+
ا"�#رة ا"

( ��#ورات 
و�دا�*ت دو��� 

ووط��� )

���)"-> ا��7"�
ا��)�;��;�وع ا��7"ط

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ا���رة ا������ 
%�ل ا�! ول 
�� ا�#�"دة�




د ا"8 د14!
إ)�'&13 ( د��وراه)0,53/1,5000,55,50ر�#&  '�رس 

إ)�'&14 ( د��وراه)0,53/0,50,50,50,55,50روا#ـ!ـ ـ/  ر0ـ ـدة15

إ)ـ�'ـ& 1,5351,7501,5416,7515#<ـ!ـ
ـ�دي  أ�ـ
ـ�ء16

17�إ)ـ�'ـ& 2051,2503,5112,7516$ــ�ــون  'ـ��ــ

إ)ـ�'ـ& 1251,50,50,51,2511,7517#و!ـB ـس  !ـ�ـ ن18

إ)ـ�'ـ& 2250,7500,51,2511,5018#ـوCـطـو0ـ/  إ#���م19

إ)ـ�'ـ& 2251,25000,510,7519$ــ#ــود  ر)ــ�20

إ)ـ�'ـ& 1050,7500,5310,2520طـ<ـ!ــ&  $ـ
ـ�ر21

إ)ـ�'ـ& 00,525000,50,58,5021ـــدادي  �ـ+ـ�م22

إ)ـ�'ـ& 0,502000,50,53,5022!ــطـ�ب  �ـ<ـ ـم23

إ)ـ�'ـ& 1,5000,25000,52,2523ر�ـ� ـ
ـ ـ/   ـ�� س24

,ــ�Dـب (ة)////////$ــ�0ـور  �ـو'ـ ـق25

,ــ�Dـب (ة)////////رو#ــ/  0ـ8ــ#ـ�ن26

,ــ�Dـب (ة)////////#ــر!ــ�ل  ر ـ
ـ/27

,ــ�Dـب (ة)////////#ن داوي  
ـ�ـ8ـود28

,ــ�Dـب (ة)////////#ن 'و,�ل  $#د ا"�< ل29

,ــ�Dـب (ة)////////
ـر ـش  $
�د ا"د ن30

,ــ�Dـب (ة)////////0ـطـ�ح  ا"ر#ـ ـ;31

,ــ�Dـب (ة)////////!ــ
ــ�دي  #ـBل32

,ــ�Dـب (ة)////////$ـGـ�
ـ�ـ/  �ـ< م33




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

���!/ ( د��وراه )13/21,750,5412,25#ـو"ـ
ـ�ـ��ـل  أ
ـ�ل1
إ)�'& 01 ( د��وراه )23/20,7503,5811,33#ـو0ــ#ــ�ط  ر0ــدي2

إ)�'& 02 ( د��وراه )�23/20,7503,3311,08ـ8ـد ا"�ـ8ـود  
ـروان3

إ)�'& 03 ( د��وراه )23/210,51,8310,33#ــ�ــ�م  #ـ�ـ
ـ/4

إ)�'& 04 ( د��وراه )23/20029,00زروال  $#د ا"ـ!ـ4ـ ـظ5

إ)�'& 05 ( د��وراه )23/2001,58,50#ـور ـ�0ــ&  'ــ�رس6

إ)�'& 06 ( د��وراه )1,53/200,51,168,16در ـــــس  إ ـ
ـ�ن7

إ)�'& 07 ( د��وراه )�13/20,2501,667,91ـ8ـ ـدي �ـ ـ�ف  $ـ<&8

إ)�'& 08 ( د��وراه )13/1,50027,50#ـوز ــــ�ن  أ!ـ
ـد9

إ)�'& 09 ( د��وراه )20/0,50046,50
ــ0ــ!ــود  �ـ�رة10

إ)ـ�'ـ& 2250,5001,1610,6610#ـورو�ـ�ش  0ـــراف11
إ)ـ�'ـ& 1050020,838,8311
ـ8ـروف   ـ��ـ ـن12
13J�# ـ8ـ�ـز
إ)ـ�'ـ& �1220100,836,8312ـ
ـ��ـ&  ا"
إ)ـ�'ـ& 2020,5000,55,0013#ن ا"ـ�ـوي  أ!ـ
ـد14
إ)ـ�'ـ& 1000000,831,8314
ــرا#ــط  �ـ9ـ ـرة15
,ــ�Dـب (ة)////////#ــروش   ـ8ـ�ـوب16

%م
ا"<ـــ�ــــب و ا>�ــــــــمر

)7د�ر ا�#�"دة

( ��#ورات 
و�دا�*ت دو��� 

ووط��� )

�*-�� �ؤھ*ت )'و�ن 
ا��)ر#!�ن �/ ا�ر)�� ا��ط�و��


ن 00 - 05 ���ط
)ط"�ق )� ص 

ا�#�"دة �/ �)ط��"ت 
ا�ر)�� ا��راد 
ا�6)!"ق ��"

ا��)�;�

ا���رة ا������ 
%�ل ا�! ول 
�� ا�#�"دة�

ا���رة ا������ ��د 
 ���ا�! ول 

ا�#�"دة

ا8��"ل 
وا�درا9"ت 

ا���;زة

ــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاء ـــايــــــــــــيــــــــــــــــر  االنـــــــــــ مـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــ
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : علوم الـتـكـنـولـوجـيـا

قسم : اإللــكــتــرونـيـك

/ �+
ا"�#رة ا"

���)"-> ا��7"�
�;�وع ا��7"ط

00  -  04  �ـ�ـ�ط ا�)'و�ن ا��'�ل 
�#�"دة ا��ط�و��  �
(�3س ا�)� ص)

عدد المناصب المفتوحة : 01
عدد المترشحين : 26

التخصص : اإللكترونيك ( آلية ، النظم الصناعية ، معالجة اإلشارة ، إعالم آلي صناعي )



,ــ�Dـب (ة)////////9ـ� ـم  $#د ا"!ـ� م17
,ــ�Dـب (ة)////////ا"ـ8ـ<ـ
ـ&  'وز /18
,ــ�Dـب (ة)////////د!ـــ�ن  أ
ـ ـن19
,ــ�Dـب (ة)////////,ـ
ـري  B9ح ا"د ن20
,ــ�Dـب (ة)////////$ــــواد  ھــواري21
,ــ�Dـب (ة)////////#ن  ـ
ـ ـ�ـ/  
���ر22
,ــ�Dـب (ة)////////#ن $ـ ـ�ـ�  
ـ�ـ�ل23
,ــ�Dـب (ة)////////'ـرا!ـ�ـ ـ/ أ
ــ�ل24
,ــ�Dـب (ة)////////!ــــداد  
ـ!ـ
ـد25
,ــ�Dـب (ة)////////
ـــدوران  $ـــزوز26




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

���ـ� ( د��وراه )23/21,511,6611,16أ�ـــ�#ــ;  
ـ!ـ
ـد1
إ)�'& 01 ( د��وراه )23/21,250210,25
ـ�ـ8ــدي  
ـ�ـ�ل2

إ)�'& 02 ( د��وراه )23/20,520,419,91#ـوCـر ـو  'ـ� ـدة3

إ)�'& 03 ( د��وراه )23/21,75019,75#ــ�ــوش  !ــ�ــ�ن4

إ)�'& 04 ( د��وراه )C23/22,2500,419,66ـــ
ــوح  �ـ�
ـ ـ/5

إ)�'& 05 ( د��وراه )23/2110,669,66#ــ!ـــوح  !ــ�ـ�ن6

إ)�'& 06 ( د��وراه )23/21,2501,169,41!ــر!ــوز  أ!ــBم7


ـ!ـ
ـد8  �إ)�'& 07 ( د��وراه )923/21,2501,169,41ـو ــ<ـ

إ)�'& 08 ( د��وراه )23/2110,339,33#ــر�ـــ�ن  أ
ــــ�ل9

إ)�'& 09 ( د��وراه )23/20,250,51,59,25#ــ8ــداش  
ـ!ــ
ـد10

إ)�'& 10 ( د��وراه )13/21,2501,338,58#ـــ<ــ/  
ـــراد11

إ)�'& 11 ( د��وراه )0,53/21,501,338,33#ــ+ــ<ـول  $ـ#ـ<ـ/12

إ)�'& 12 ( د��وراه )23/1,250,2501,668,16زرال  "ــ
ــ ــ�ء13

14/
إ)�'& 13 ( د��وراه )1,53/20,2501,338,08$ـــ�
ـــر  'ـ�ط

إ)�'& 14 ( د��وراه )13/2001,667,66#ـــروك  $ـ#ـ<ـ/15

قسم : اإللــكــتــرونـيـك

���)"-> ا��7"�
�;�وع ا��7"ط ا"<ـــ�ــــب و ا>�ــــــــم

�*-�� �ؤھ*ت )'و�ن 
ا��)ر#!�ن �/ ا�ر)�� ا��ط�و��

ا�)'و�ن ا��'�ل 
�#�"دة ا��ط�و��  �
(�3س ا�)� ص)

ــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاء ـــايــــــــــــيــــــــــــــــر  االنـــــــــــ مـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــ
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : علوم الـتـكـنـولـوجـيـا

عدد المناصب المفتوحة : 01

عدد المترشحين : 33

%م
ا��)�;�ر

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������ ��د 
 ���ا�! ول 

ا�#�"دة

)ط"�ق )� ص 
ا�#�"دة �/ �)ط��"ت 

ا�ر)�� ا��راد 
ا�6)!"ق ��"

)7د�ر ا�#�"دة

ا8��"ل 
وا�درا9"ت 

ا���;زة

/ �+
ا"�#رة ا"

التخصص : إلكترونيك ( إلكترونيك ، األجهزة ، ميكروإلكترونيك ، تحكم )



إ)�'& 15 ( د��وراه )1,53/20,2500,667,41ز,ـ#ـ ـب  �ـ
ـ ـر16

إ)�'& 16 ( د��وراه )13/2001,337,33#ن ذ ــــب  �ـــ�رة17

إ)�'& 17 ( د��وراه )0,53/2001,667,16#ن 
ـ ـرة  أ
 ر 
�ـ4ـ&18

19�إ)�'& 18 ( د��وراه )�13/1,750,2500,666,66ـ�ــ4ـوق  ا"ـ9ـ�"ـ


د أ
 ن20!
إ)�'& 19 ( د��وراه )�0,53/2001,166,66ـ<ـ ـ4ـ/  

إ)�'& 20 ( د��وراه )13/2000,336,33
ـز$ـ�ش  ز ن ا"�8#د ن21


ــ8ــ�د22  �إ)�'& 21 ) د��وراه C0,53/1001,666,16(ـــز ــ

إ)�'& 22 ( د��وراه )0,53/10,7500,415,66ھـــ�دف  �ـ+ـ ـ<ـ/23

إ)�'& 23 ( د��وراه )1,5250,502,50,8312,33#ـ<ـ�ـ��ـ
ـ&  �ـ+ـ�م  24

إ)ـ�'ـ& 1,52510,252,50,2512,5024دو�ــ�ن  �ــ�د ــ/25
إ)ـ�'ـ& 0,5050,5010,667,6625زراري  �ـ9ــ ــرة26
إ)ـ�'ـ& 0,505201,50,419,4126را#ـــ�  �ـر ـ
ـ/27

��9 #�#ب ا"�ر� ص0,53/20,50410,00#ـو0ــ�0ـ&  إ�ـBم28

,ــ�Dـب (ة)////////�ـوا"ـ
ـ ـ/  $ــ�دل29
30�,ــ�Dـب (ة)////////#ـوا"ـ
ـ<ـ�  9ـ�"ـ
,ــ�Dـب (ة)////////ز,ــــدار  �ــ
ـ�ل31
,ــ�Dـب (ة)////////"ــ ـــول  !ــ�ـ�ن32
,ــ�Dـب (ة)////////#ن ا"0ـ M ا"!� ن  !��ن33




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

���ـ� (د��وراه)23/2103,7511,75ز"ـ�ـ�ــ&  �ـ
ـ�ل1

إ)�'& 01 (د��وراه)23/20,250411,25#ن 
ــ�ــ�ح  ز�ر �ء2

إ)�'& 02 (د��وراه)23/200,53,7511,25#ن زردي  ز�ـر ــ�ء3

إ)�'& 03 (د��وراه)23/20,50,50,58,50!ـــ
ـــ�ز  �ـ
ـ�ل4

5�إ)�'& 04 (د��وراه)23/2100,58,50#ـوCــرة  9ـ�"ــ

إ)�'& 05 ( د��وراه )23/20,7500,58,25"ـ�ـ)ـ�رة   ز�ـر ـ�ء6

إ)�'& 06 ( د��وراه )23/20,7500,58,25#وزو#ـ ـ/  �ـ
ـ ـرة7

إ)�'& 07 ( د��وراه )023/20,500,58,00ـــ�
ــ/  و'ـــ�ء8

إ)�'& 08 ( د��وراه )23/20,500,58,00#ـ<ـ8ـطـ�ر  �ـد �ـ/9

إ)�'& 09 ( د��وراه )C23/20,500,58,00ـــــوت  أ�ـــرم10

إ)�'& 10 ( د��وراه )23/20,500,257,75
ـرا#ـطـ&  !ـ�ـ ن11

إ)�'& 11 ( د��وراه )�23/20,500,257,75ـ
ـ�$ـ<ـ&  �!ـر12

قسم : اإللــكــتــرونـيـك

)ط"�ق )� ص 
ا�#�"دة �/ �)ط��"ت 

ا�ر)�� ا��راد 
ا�6)!"ق ��"

)7د�ر ا�#�"دة

���)"-> ا��7"�
�;�وع ا��7"ط

ا�)'و�ن ا��'�ل 
�#�"دة ا��ط�و��  �
(�3س ا�)� ص)

ا���رة ا������ ��د 
 ���ا�! ول 

ا�#�"دة

/ �+
ا"�#رة ا"

التخصص : إعـالم آلي ( كل التخصصات )
عدد المناصب المفتوحة : 01

عدد المترشحين : 21

%م
ا"<ـــ�ــــب و ا>�ــــــــمر

�*-�� �ؤھ*ت )'و�ن 
ا��)ر#!�ن �/ ا�ر)�� ا��ط�و��

ا8��"ل 
وا�درا9"ت 

ا���;زة
( ��#ورات 
ن 00 - 05 ���ط

و�دا�*ت دو��� 
ووط��� )

ــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاء ـــايــــــــــــيــــــــــــــــر  االنـــــــــــ مـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــ

كلية : علوم الـتـكـنـولـوجـيـا

جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

ا��)�;�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ا���رة ا������ 
%�ل ا�! ول 
�� ا�#�"دة�



13/0Dـن  $ـ�
إ)�'& 12 ( د��وراه )23/2000,57,50$ــGــ�

,ــ�Dــب (ة)////////�ــ�!ـ<ـ&  !ـ
ـزة14

,ــ�Dــب (ة)//////// ـ�ـ<ـف  $#د ا"
و
ـن15

,ــ�Dــب (ة)////////"ــــرCــش  
ـر ـم16

,ــ�Dــب (ة)////////درا�&  $#د ا"
8ز ز�ر �ء17

,ــ�Dــب (ة)////////,ـــراري  
ــ�ــ�ل18

,ــ�Dــب (ة)////////#ن 
ـو�ـ�  
!ـ
د 
+دي19

,ــ�Dــب (ة)////////
ــ�ــ�ــ�ري  #ـBل20

,ــ�Dــب (ة)////////"ـ!ـ�ـ��ـ�ـ/  $ـ�دل21




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

���!ـ/ (د��وراه)1,53/20,750411,25#ـوزو#ـ ـ/  �ـ
ـ ـرة1

إ)�'&01 (د��وراه)1,53/20,50411,00,ــوا"ـ
ـ&  "ـ
ـ ـس2

إ)�'&02 (د��وراه)1,53/200,52,759,75#ن زدري  ز�ــر ــ�ء3

إ)�'&03 (د��وراه)�1,53/20,502,59,50ـ
ـ�$ـ<ـ&  �ـ!ـر 4

إ)�'&04 (د��وراه)C1,53/1,50,5039,50ــــوت  أ�ـــرم5

إ)�'&05 (د��وراه)01,53/10,502,58,50ــ�
ــ/  و'ــ�ء6

/////////�ـ�!ـ<ـ&  !ـ
ـزة7

/////////دھـ ـ
ـ&  �ور ا"+دى8

كلية : علوم الـتـكـنـولـوجـيـا

قسم : هـنـدسـة الـنـقـل

ــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاء ـــايــــــــــــيــــــــــــــــر  االنـــــــــــ مـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــ
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

���)"-> ا��7"�
ا��)�;��;�وع ا��7"ط

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ا���رة ا������ 
%�ل ا�! ول 
�� ا�#�"دة�

عدد المترشحين : 08

التخصص : تهندسة النقل ( النقل واللوجستية ، لوجيستية وإعالم آلي ، صيانة ولوجستية ، الحركية في النقل ، إقتصاد والتخطيط في مجال النقل ، نظافة وأمن صناعي )

ا���رة ا������ ��د 
 ���ا�! ول 

ا�#�"دة

/ �+
ا"�#رة ا"

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��  �
(�3س ا�)� ص)

)7د�ر ا�#�"دة

ا8��"ل 
وا�درا9"ت 

ا���;زة
( ��#ورات 
ن 00 - 05 ���ط

و�دا�*ت دو��� 
ووط��� )

)ط"�ق )� ص 
ا�#�"دة �/ �)ط��"ت 

ا�ر)�� ا��راد 
ا�6)!"ق ��"




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

���!ـ/ (د��وراه)�0,53/20,250,53,569,81ـ
ـ�
ـ&  أ�ـ�
ـ/
إ)�'&01 (د��وراه)0,53/20,2503,389,13#ـ8ـزوزي  
ـ�ـ8ـود1

إ)�'&02 (د��وراه)G0,53/1003,568,06ــ�#ــت  
ـ!ـ
ـد2

إ)ـ�'ـ& 22510,750,5314,2503را0ــــد  #ـــ�در4
إ)ـ�'ـ& 2250,250,2511,8812,3804#ـو�ـروش  �ـ�ـوى5
إ)ـ�'ـ& 0,5351002,512,0005#ـ8ـز ـز  B9ح ا"د ن6
إ)ـ�'ـ& 0,5250003,3110,8106'ــطــ�ر  #و#ـ�ـر7
إ)ـ�'ـ& 00,5230,5003,699,6907ـوا"ــ/  'ـــوزي8
إ)ـ�'ـ& 0,5250001,819,3108'ـ ـB"ــ& آ�ـ ـ�9

إ)ـ�'ـ& �0,5220001,816,3109ـ!ـ�ـون  إ"ـ+ـ�م10
,ــ�Dــب (ة)0,00////5//أوراي  $ـــ9ـ�م11
,ــ�Dــب (ة)0,00////5// !ـ&  ا"0ر ف ھ��ر12
,ــ�Dــب (ة)0,00////5//�ـوال  #ـ<ـ�ـ��ـم13

( ��#ورات 
ن 00 - 05 ���ط
و�دا�*ت دو��� 

ووط��� )

ا���رة ا������ 
%�ل ا�! ول 
�� ا�#�"دة�

ا���رة ا������ ��د 
 ���ا�! ول 

ا�#�"دة

)ط"�ق )� ص 
ا�#�"دة �/ �)ط��"ت 

ا�ر)�� ا��راد 
ا�6)!"ق ��"

%م
ا"<ـــ�ــــب و ا>�ــــــــمر

ا�)'و�ن ا��'�ل 
�#�"دة ا��ط�و��  �
(�3س ا�)� ص)

)7د�ر ا�#�"دة

ا��)�;��;�وع ا��7"ط

ا8��"ل 
وا�درا9"ت 

ا���;زة

/ �+
ا"�#رة ا"

���)"-> ا��7"�
00  -  04  �ـ�ـ�ط

ــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاء ـــايــــــــــــيــــــــــــــــر  االنـــــــــــ مـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــ
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : علوم الـتـكـنـولـوجـيـا

قسم :  الهـنـدسـة المـدنـيـة

�*-�� �ؤھ*ت )'و�ن 
ا��)ر#!�ن �/ ا�ر)�� ا��ط�و��

التخصص : الهندسـة المدنية ( الخرسانة المسلحة - الخرسانة القابلة لإلجهاد ، الخرسانة القابلة لإلجهاد - مواد البناء ،  لخرسانة القابلة لإلجهاد - المنشآت )
عـدد المناصب المفتوحة : 01

عـدد المترشحين : 13




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

���ـ� (د��وراه)23/210412,00#ن �ــ�"ــم  �ــ�رة1

إ)�'&01 (د��وراه)0,53/21,7503,9411,19
ــوروزي  ,ـ�ـ ـ/2

إ)�'&02 (د��وراه)0,53/20,750,52,949,69ا"ـ#ـ�ھـ&  #ـ0ـ ـر3

إ)�'&03 (د��وراه)C0,53/11049,50ـ ـ�ـ0ـ�ح  'ـ�ـ!ـ&4

إ)�'& 04 (د��وراه)0,53/2003,949,44ز ــو  !ـ�ـ ـ�ـ/5

إ)�'&05 (د��وراه)0,53/2003,889,38ر!ـ
ـو�ـ&  و�ـ ـم6

إ)�'&06 (د��وراه)0,53/20,503,069,06دوب  !ـــ�ــــ�ن7

إ)�'&07 (د��وراه)0,53/1,5003,888,88ھــ#ــ�ش  �ـ
ـ�ل8

9/ 
إ)ـ�'ـ& �2250,50,251,5415,2508ـر�ـ�ش  �ـ

إ)ـ�'ـ& �2251003,9413,9409ـ ـوان  �ـ�$ـد10

إ)ـ�'ـ& 00,5251,5013,7513,7510ــ� ـب  �ـ+ـ�م11


د ر)�12!
إ)ـ�'ـ& �0,5250023,6313,1311ـ� ـ4ـ&  

%م
ا"<ـــ�ــــب و ا>�ــــــــمر

�*-�� �ؤھ*ت )'و�ن 
ا��)ر#!�ن �/ ا�ر)�� ا��ط�و��


ن 00 - 05 ���ط
)ط"�ق )� ص 

ا�#�"دة �/ �)ط��"ت 
ا�ر)�� ا��راد 
ا�6)!"ق ��"

)7د�ر ا�#�"دة

ا�)'و�ن ا��'�ل 
�#�"دة ا��ط�و��  �
(�3س ا�)� ص)

عـدد المناصب المفتوحة : 01

عـدد المترشحين : 30

كلية : علوم الـتـكـنـولـوجـيـا

قسم :  الهـنـدسـة المـدنـيـة

التخصص : الهندسة المدنية ( جيومواد والمنشآت ، مقاومة المواد والمنشآت ، مقاومة المرونة ، مقاومة اللدونة )

ــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاء ـــايــــــــــــيــــــــــــــــر  االنـــــــــــ مـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــ
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

���)"-> ا��7"�
ا��)�;��;�وع ا��7"ط

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ا���رة ا������ 
%�ل ا�! ول 
�� ا�#�"دة�

ا���رة ا������ ��د 
 ���ا�! ول 

ا�#�"دة

ا8��"ل 
وا�درا9"ت 

ا���;زة

/ �+
ا"�#رة ا"

( ��#ورات 
و�دا�*ت دو��� 

ووط��� )



إ)ـ�'ـ& 2231,50,250,53,512,7512#وCـزو"ـ/  أ
ـ ـرة13

إ)ـ�'ـ& 0,5250,50,251,52,9412,6913$ـدا�ـ&  و�ـ ـ<ـ/14

إ)ـ�'ـ& 0,50500,533,5612,5614!ـز
ـون  !ـ�ـ�ن15

إ)ـ�'ـ& 0,5251,25003,2512,0015!ـ9ـروري  �
�ح16

17/
إ)ـ�'ـ& 22301,7502,8811,6316#ن أ!ـ
ـد  �ـر 

إ)ـ�'ـ& 2051011,7510,7517#ــدادي  ا"ـ8ـ ـد18

إ)ـ�'ـ& 2050,250,250,52,3110,3118,ــ�ـ�ي  دور ـ/19

إ)ـ�'ـ& 0,5050013,5610,0619#ـوھـرور  أ�ـ
ـ�ء20

إ)ـ�'ـ& �0,505000,5410,0020ـــزال  
ـر ـم21

إ)ـ�'ـ& 22300,2502,259,5021رز ـــوق  آ
ـ�ـ/22

إ)ـ�'ـ& 0,5230002,568,0622#ن �ـد ـ/  !ـ ـ�ة23

إ)ـ�'ـ& 00,522000,51,946,9423ــ�'ـ&  �ـر�ـس24

,ــ�Dــب (ة)////////$#د ا"ـوا!ــد  آ�ـ ـ�25

,ــ�Dــب (ة)////////#ـوذراع  �ــــــ�رة26

,ــ�Dــب (ة)////////#و
ـ8ـرا�ـ&  !ـ�ـن27

,ــ�Dــب (ة)////////,ـر ـ#ـ&  وھـ ـ#ـ/28

,ــ�Dــب (ة)////////را#ـ!ـ&  
ـ9ـطـ29�4


 ن30Rد ا
!
,ــ�Dــب (ة)////////#و
ـ+ـراز 




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

���ـ� (د��وراه)1,53/21,2503,7511,50
ـ�ـ9ـر  �ـ#ـ ـل1

2S إ)�'& 01 ( د��وراه )13/20,50,5411,00درا ــدي  $ـ#ـد

إ)�'& 02 ( د��وراه )13/210411,00#ـو�ـ0ـ#ـ/  ھـ��ـر3

إ)�'& 03 ( د��وراه )13/20,50,5411,00#و
ـ9ـ�طـ/ $#د ا"رؤوف4

5S إ)�'& 04 ( د��وراه )13/20,250,5410,75#ـ<ـو�ـ ـس  $#د

إ)�'& 05 ( د��وراه )13/20,7503,8310,58#ـوCــرن  $ـ#ـ<ـ/6

إ)�'& 06 ( د��وراه )0,53/20,750410,25أو0ـــن  9ــ�#ــر7

إ)�'& 07 ( د��وراه )13/20,250410,25"ـ#ـ9ـ ـر  $#د ا"��در8

إ)�'& 08 ( د��وراه )C1,53/20,2503,510,25ـ�ـ�ط �&  $#د ا"!
 د9

إ)�'& 09 ( د��وراه )0,53/20,750410,25أوزUق  ھــــــ�رون10

إ)�'& 10 ( د��وراه )23/10,503,6610,16#ــ8ــ<ـ&  �ـ ـرة11

إ)�'& 11 ( د��وراه )0,53/20,2503,759,50"ـ8ـ ـ�ط  ز�ـر ــ�ء12

إ)�'& 12 ( د��وراه )0,53/20049,50$ـ ـ�ـ�  و"ــ ـد13

%م
ا"<ـــ�ــــب و ا>�ــــــــمر

�*-�� �ؤھ*ت )'و�ن 
ا8��"ل ا��)ر#!�ن �/ ا�ر)�� ا��ط�و��

وا�درا9"ت 
ا���;زة

ا���رة ا������ ��د 
 ���ا�! ول 

ا�#�"دة

التخصص : اإللكتروتقني ( الكهروميكانيك أو اإللكتروميكانيك ، الشبكات الكهربائية ، إدارة وتحويل الطاقة الكهربائية ، مراقبة وتشخيص األنظمة الكهرومغناطسية )

ــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاء ـــايــــــــــــيــــــــــــــــر  االنـــــــــــ مـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــ
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : علوم الـتـكـنـولـوجـيـا

قسم :  اإللـكــتـروتـقـنـي

ا�)'و�ن ا��'�ل 
�#�"دة ا��ط�و��  �
(�3س ا�)� ص)

عدد المناصب المفتوحة : 01

عدد المترشحين : 28

( ��#ورات 
و�دا�*ت دو��� 

ووط��� )

)ط"�ق )� ص 
ا�#�"دة �/ �)ط��"ت 

ا�ر)�� ا��راد 
ا�6)!"ق ��"

)7د�ر ا�#�"دة


ن 00 - 05 ���ط
���)"-> ا��7"�

ا��)�;��;�وع ا��7"ط

00  -  04  �ـ�ـ�ط

ا���رة ا������ 
%�ل ا�! ول 
�� ا�#�"دة�

/ �+
ا"�#رة ا"



إ)�'& 13 ( د��وراه )1,53/1003,919,41رCـــ ـــق  #ــــدري14

إ)�'& 14 ( د��وراه )0,53/2003,839,33#ن د$ـ�س  إ�ـ
ـ�$ـ ـل15

إ)�'& 15 ( د��وراه )13/00,25048,25
ــو"ــف  �ـ+ـ�م16

17/
إ)ـ�'ـ& 0,5251013,8313,3316ر!ـ
ـ��ـ&  �ـ�ـ 

إ)ـ�'ـ& 1,505200412,5017ز$ـــدودي  آ�ـ ـ�18

إ)ـ�'ـ& 205000,53,511,0018
ـVـرا�ـ&  ر)ــوان19

إ)ـ�'ـ& �0,502000,53,836,8319ـ<ـ4ـ�وي  �ـ8ـ ـدة20

إ)ـ�'ـ& 20////////�ــر
ــ�ن  $ـ<ـ&21

إ)ـ�'ـ& 21////////و ــ<ــ&  
ـ+ـدي22

إ)ـ�'ـ& 22////////!ــ��ــ&  #ـو#ـ�ـر23

,ــ�Dــب (ة)////////#ـ+ـ<ــول  �ـر ـم24

,ــ�Dــب (ة)////////
ــ+ــدي  $ـ�دل25

,ــ�Dــب (ة)////////�ـVـرا"ـ&  "ـ�ـ)ـر26
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( ��#ورات 
ن 00 - 05 ���ط
و�دا�*ت دو��� 

ووط��� )

ا���رة ا������ 
%�ل ا�! ول 
�� ا�#�"دة�

ا���رة ا������ ��د 
 ���ا�! ول 

ا�#�"دة

)ط"�ق )� ص 
ا�#�"دة �/ �)ط��"ت 

ا�ر)�� ا��راد 
ا�6)!"ق ��"

)7د�ر ا�#�"دة

ا8��"ل 
وا�درا9"ت 

ا���;زة

/ �+
ا"�#رة ا"

قسم :  هـنـدسـة الـتـكـيـيـف
التخصص : الهندسة المعمارية ( جميع اإلختصاصات )

عدد المناصب المفتوحة : 01

عدد المترشحين : 08

���)"-> ا��7"�
�;�وع ا��7"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��  �
(�3س ا�)� ص)

ــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاء ـــايــــــــــــيــــــــــــــــر  االنـــــــــــ مـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــ
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : علوم الـتـكـنـولـوجـيـا


