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	 00 - 02 ���ط
	 00 - 05 ���ط
	 00 - 03 ���ط
	 00 - 02 ���ط

ناجحـة (دكتوراه)0.53/1.250.750.253.429.17سـطـيـحـي  ســارة1

إضافي01 (دكتوراه)0.53/0.50.2500.674.92قـــردوح  دلـيـلـة2

إضـافـي 005001.52.428.9202بـوضـيـاف  هـشـام3

إضـافـي 03000.503.837.3303بـومـسـاطـة  صـافية4

إضـافـي 002100.536.5004غـــرفــي  سـهـام5

غــائــب (ة)////////بـرطــانـي  نـوال6
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مــيــلــس  بـدر الـديـن

ا�'�(1!�1 &ع ا�'$�ط
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        التـهيئة العمرانية  : ( التهيئة احلضرية )
        عـلم املـنـاخ  : ( علم املناخ )

ا58 �ل 
وا�#را:�ت ا� '91ة

مـــعــايــيــر  االنــتــقــاء
جـامـعـة  اإلخـوة منتوري - قـسنـطينة 
كلية : علوم األرض ، اجلغرافيا والتهيئة العمرانية

قسم : عـلـوم اجلـغـرافـيا والطوبوغرافيا
التخصص : التقنيات الفضائية والتطبيقات : ( علوم اجليوديزيا ، اجليوماتيك ، اإلستشعار عن بعد )

!�=��>; ا� $�

         الريـاضـيـات : ( إحصاء وإحتماالت ، التحليل ، اجلرب واهلندسة)

عدد املترشحني : 06
عدد املناصب املفتوحة :  01
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	 00 - 04 ���ط
	 00 - 02 ���ط
	 00 - 05 ���ط
	 00 - 03 ���ط
	 00 - 02 ���ط

ناجـح (دكتوراه)23/1.750.50411.25مـرابـطـي عبد العزيز1

إضافي01 (دكتوراه)23/2001.168.16بوزريـعـة  حـسـيـن2

إضافي02 (دكتوراه)03/10037.00بن عـيـش  أنـيـسـة3

إضافي03 (دكتوراه)02/2002.756.75عبد الــرزاق  كـوثـر4

إضافي04 (دكتوراه)03/0.50025.50مـغـزيـلـي  حـمـزة5

إضافي05 (دكتوراه)02/000.252.54.75بن عـالـيـة  فـاتـح6

إضـافـي 0251.7501.75212.5006يــونــس  مـريـم7

إضـافـي 005000.527.5007حـركــات  خـديـجـة8

إضـافـي 02200026.0008عــيـون  فـاطـمـة9

إضـافـي 0.52000024.5009نـمـديـلـي  آمـنـة10

إضـافـي 0.5200001.54.0010خـرشـوش  خـديـجـة11

التخصص : هـيـدرولـوجيا : ( هـيـدرولـوجيا)
         الريـاضـيـات : ( إحصاء وإحتماالت ، التحليل ، اجلرب واهلندسة)

        التـهيئة العمرانية  : ( التهيئة احلضرية )

مـــعــايــيــر  االنــتــقــاء
جـامـعـة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 
كلية : علوم األرض ، اجلغرافيا والتهيئة العمرانية

قسم : الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة
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        عـلم املـنـاخ  : ( علم املناخ )
عدد املناصب املفتوحة :  01

عدد املترشحني : 11




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

نـاجحة (دكتوراه)23/0.7520.53.511.75بن شـعـبـان  نسيمة1

إضافي 01 ( دكتوراه )23/0.2520.5411.75خـلـوفـي  نور الهدى2

إضافي 02 ( دكتوراه )23/1.251.503.3311.08بن لحرش  وفاء صافيناز3

إضافي 03 ( دكتوراه )23/0.51.25039.75شــرفــي  كـريمة4

إضافي 04 ( دكتوراه )23/0.250.5027.75مـالـكي  فاطمة الزهراء5

غــائــب (ة)////////كــحــال  مـريـم6

!�=��>; ا� $�

التخصص : اللسانيات واللغات التطبيقية

مـــعــايــيــر  االنــتــقــاء

عدد املناصب املفتوحة :  01 
عدد املترشحني :  06

قسم : اللـغـة  اإلجنـلـيـزيـة

جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 
كـلـيـة : اآلداب و اللــغــات

( �'�&رات 
و�#ا,+ت دو�(! 

وو.'(! )
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	 00 - 02 ���ط
	 00 - 05 ���ط
	 00 - 03 ���ط
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نـاجحة (دكتوراه)23/1.750.50.5411.75مـمـعـي  عـطـفـة1

إضافي 01 ( دكتوراه )23/20.250.53.511.25درقـيـنـي السعيد مهدي2

ا$*(�ة ا$')���

!�=��>; ا� $�
�1 &ع ا�'$�ط

عدد املناصب املفتوحة :  01 

عدد املترشحني :  02
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قسم : اللـغـة  الـفـرنـسـية

التخصص : علم  الـنـفـس الـتـعـاوين

مـــعــايــيــر  االنــتــقــاء
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ـــــ'ـــــ&ــــ%  ا$ــــــــ�ـــــــــــ#"
مــيــلــس  بـدر الـديـن

جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلـيـة : اآلداب و اللــغــات
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	 00 - 02 ���ط

نـاجـح (دكتوراه)23/20.503.5811.08مــــزدود  عـفـاف1

إضافي 01 ( دكتوراه )1.53/2001.137.63يــجـــد  سـهـام2

إضـافـي 1.525200.750.3311.5802بودويــرة  نـصـيـرة3

إضـافـي 2251.500.50.2611.2603أعـــراب  راضـيـة4

إضـافـي 1.532200.751.5810.8304صــنـاح  إبـتـسـام5

إضـافـي 1.5251000.239.7305ابـراهـيـمـي  فـاطمة6

إضـافـي 1.5232001.059.5506جــغــيـم  فـيـروز7

إضـافـي 1.5220.5010.957.9507بـوثــانــة  وسـام8
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مــيــلــس  بـدر الـديـن
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مـــعــايــيــر  االنــتــقــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

معهد : التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائية

ا$*(�ة ا$')���

!�=��>; ا� $�
�1 &ع ا�'$�ط

التخصص :  التغذية البشرية ، التكنولوجية الغذائية ، البيوتكنولوجية  والتسم الغذائي
عدد املناصب املفتوحة :  01 

عدد املترشحني : 08 
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	 00 - 04 ���ط
	 00 - 02 ���ط
	 00 - 05 ���ط
	 00 - 03 ���ط
	 00 - 02 ���ط

نـاجحة (دكتوراه)22/1.750.750410.50بوسـالمـة  حـنـان1

نـاجـح (دكتوراه)23/0.250.25049.50عـبـيـد  عبد المومن2

إضافي 01 ( دكتوراه)10/0.50.25045.75كـريـكـو  فـريـال3

إضـافـي 2051.750.752.5416.0002شـعـوة  المــيــة4

إضـافـي 22510.751.5315.2503إبـراهـيـمـي  هانية5

إضـافـي 2030.50.752.25412.5004مــغــزي  رمـلـة6

إضـافـي 2050.50.750.25412.5005مـعـكـوف  أسـمـاء7

إضـافـي 205100.5311.5006بـوعـرورة  رمـيـلة8

إضـافـي 2050.250.750.25311.2507صـغـيـر  نـجـيـة9

إضـافـي 20200.5138.5008بــعــاج  أمـيـرة  10

غــائــب (ة)////00//بـربـيـح  تقي الدين11

ا$#ـــ�ــــ. و ا�,ــــــــ+

�+> ! �Bه+ت �@&"? 
!�(? �� ا����! ا� ��&C�� ا�

ا��@&"? ا� @ 2 
  !�����دة ا� ��&
(�	
(=DE ا��

التخصص:  قانون الضبط اإلقتصادي ، القانون اإلقتصادي قانون الصفقات العمومية والقانون اإلقتصادي العام 
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مـــعــايــيــر  االنــتــقــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : احلـــــقــــوق

!�=��>; ا� $�
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عدد املناصب املفتوحة : 02

عدد املترشحني : 11
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	 00 - 04 ���ط
	 00 - 02 ���ط
	 00 - 05 ���ط
	 00 - 03 ���ط
	 00 - 02 ���ط

نـاجـح ( دكتوراه )23/20.50411.50دبـــــاح  يـونـس1

إضافي01 (دكتوراه)1.53/21.250310.75بـلـحـمـادي  أسماء2

إضافي02 (دكتوراه)1.53/200.53.3310.33فـيـاللـي  عبد القادر3

إضافي03 (دكتوراه)1.53/2003.339.83خـــرواع  نـبـيـل 4

إضافي04 (دكتوراه)13/1.751.750.50.48.40بــكــوش  حـنـان5

إضافي05 (دكتوراه)23/20.50.50.298.29بــرحــال  ريـمـة6

إضافي06 (دكتوراه)13/20.510.558.05بومساطة  عبد الرؤوف7

إضافي07 (دكتوراه)13/210.50.58.00بـونـشـبـة  هـاجـر8

إضافي08 (دكتوراه)13/20.250.50.737.48لـبـصـيـر  عبد القادر9

إضافي09 (دكتوراه)13/20.7500.457.20عـبـادلـيـة  عـصام10

إضافي10 (دكتوراه)13/200.50.667.16بن دعــاس  إسماعيل11

إضافي11 (دكتوراه)13/2000.666.66بـابـاس  بـدر الديـن12

التخصص :  الصيانة الصناعية ، الطاقوي ، التحكم يف اآلالت الكهربائية ومراقبة األنظمة 

عدد املناصب املفتوحة :  01

عدد املترشحني :  19
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مـــعــايــيــر  االنـــتــــقـــــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

مـعـهد : الـعـلوم والتـقـنيات التطبيقية
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إضافي12 (دكتوراه)1.53/0.7500.50.756.50خـطـابـي  فـتـيحة13

إضافي13 (دكتوراه)0.53/20.250.50.216.46عــامــر  فـاطـمة14

إضـافـي 0.5251.5010.4510.4514بـومـعـزة  حـمـزة15

إضـافـي 0.5050030.69.1015سـنـوسـي  فـوزي16

غــائـب (ة)////00//بولـكـعـيـبات  الياس17

غــائـب (ة)////00//عـيـسـاوي  فـارس18

غــائـب (ة)////////دحــو  إبـراهـيـم19


ــ! ــ� �ــ�
ــ�ــ� ا��ـ�ة 
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مــيــلــس  بـدر الـديـن




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

ناجحة ( دكتوراه )23/20.750.53.7512.00دوب  حـــنـــان1

إضافي01 ( دكتوراه)23/1.50.750.25411.50جـابـري  مـحـمـد2

إضـافـي 125201.753.7515.5002شــايــب  سـهـام3

إضـافـي 1251023.7514.7503بــركــان  عـائشة4

إضـافـي 1.5251.250.750.53.7514.7504راشــــد  بـــدر5

إضـافـي 12510.251.753.7514.7505عــداسـي  وسـيـلة6

إضـافـي 1250013.7512.7507بن جـديـة  حـيـاة7

إضـافـي 125000.753.7512.5008حـلـيـمـي  أحـمد8

إضـافـي 1.5231.50.250412.2509بن نــوي  عـمـاد9

إضـافـي 1050023.7511.7510بـوهـرور  أسـمـاء10
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ا$*(�ة ا$')���

�$#"� ا����دة

مـــعــايــيــر  االنــتــقــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : علوم الـتـكـنـولـوجـيـا

قسم : اهلـنـدسـة املـدنـيـة ( بعد إعادة النظر يف املنشورات واملداخالت اخلاصة بالسيدة/ شـــايــب سـهـام

                         من طرف الللجنة املختصة حتصلت هذه األخرية على النقطة الكاملة يف معيار املداخالت واملنشورات )
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( �'�&رات 
و�#ا,+ت دو�(! 

وو.'(! )

عدد املناصب املفتوحة : 01

عدد املترشحني : 14

التخصص :  اجليوتقنية ، اخلرسانة سابقة اإلجهاد ، ميكانيكا التربة ، منشآت حتث األرضية
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غــائـب (ة)////////خــرخـاش سمية11

غــائـب (ة)////////سـنـانـي  مـريـم12

غــائـب (ة)////////حـزمـون  حـنـان13

غــائـب (ة)////////يـخـلـف  بوبـكـر14
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	 00 - 04 ���ط
	 00 - 02 ���ط
	 00 - 05 ���ط
	 00 - 03 ���ط
	 00 - 02 ���ط

نـاجـح (دكتوراه)23/1.50.250.5411.25بـوجـالل  فـضـيـل1

إضافي01 (دكتوراه)13/21.2501.58.75بـلـحـمـادي  أسـماء2

إضافي02 (دكتوراه)0.53/20.50.528.50بـولـسـان  عبد النور3

( �'�&رات 
و�#ا,+ت دو�(! 

وو.'(! )

 �	
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ا����دة �� ������ت 
��ق ���ا����! ا� �اد ا
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ا58 �ل 
وا�#را:�ت ا� '91ة

عدد املناصب املفتوحة : 01

>3
ا$#ـــ�ــــ. و ا�,ــــــــ+ر
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جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 


ـــــ'ـــــ&ــــ%  ا$ــــــــ�ـــــــــــ#"
مــيــلــس  بـدر الـديـن

كلية : علوم الـتـكـنـولـوجـيـا

قسم : هـنـدسـة الـنـقـل


ــ! ــ� �ــ�
ــ�ــ� ا��ـ�ة 
ـ�ـ�ـ�ري �ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�

التخصص : النقل واللوجستية ، نظافة وأمن صناعي ، نقل وتوزيع احملروقات ، إعالم آيل : األنظمة املعقدة 

 #7ا�
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عدد املترشحني : 03

مـــعــايــيــر  االنــتــقــاء




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

ناجـحـة (دكتوراه)1.53/210.53.7511.75قـاسـمـي  مـريـم1

ناجـحـة (دكتوراه)13/20.750.53.7511.00دالـي شـاوش  إيمان2

إضافي 01 ( دكتوراه )1.53/20.7503.5810.83قــنــدوز  آسـيـا3

إضافي 02 ( دكتوراه )13/20.50.53.5810.58هــنــودة  ســارة4

إضافي 03 ( دكتوراه )1.53/20.750.52.6610.41األســد  سـومـيـة5

إضافي 04 ( دكتوراه )0.53/20.50.53.7510.25حافي راسو أنيسة زهرة6

إضافي 05 ( دكتوراه )22/20.7503.179.92كــحــال  لـمـيـاء7

إضافي 06 ( دكتوراه )23/20.75029.75طــوابــة  شـيـماء8

إضافي 07 ( دكتوراه )0.53/20.7503.259.50أوسـعـدي منى إيمان9

جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : عـلـوم الـطـبيعة واحلياة

مـــعــايــيــر  االنــتــقــاء

عدد املناصب املفتوحة :  02

عدد املترشحني :  12

قسم : بيولوجيا وعلم الببيئة النباتية + الكيمياء احليوية والبيولوجيا اخللوية واجلزيئية + البيولوجيا التطبيقية

التخصص : التسيري املستدام ألنظمة البيئة ومحاية احمليط ، الكيمياء احليوية / بيوتكنولوجيا 

 الطرائق احليوية والبيوتكنولوجيا ، التطبيقات امليكروبية
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غــائـب (ة)00.00//////كشبار  محمد سيف اهللا10

غــائـب (ة)00.00//////قــارون  سـمـيـرة11

غــائـب (ة)00.00//////ســـراوي  حـنـان12
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