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 إعالن عن النتائج األولية لمسابقة التوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم ب 

 –الدورة الثانية  – 2019بعنوان السنة المالية 
 

 مالحظة :  تبقى هذه النتائج أولية في انتظار عملية التدقيق ملصالح مفتشية الوظيفة العمومية

 

 

 والتكنولوجيا  كلية العلوم

 

 (02املناصب  )عددشعبة الهندسة املدنية  -01

 مواد -هياكل   –:   أشغال عمومية تخصص

 قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق   ائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق ق

 املؤهل  االسم واللقب  الترتيب املؤهل  االسم واللقب  الترتيب

 دكتوراه  بن بوراس محمد أمين  01 دكتوراه  بشيري عطية  01

 دكتوراه  محامدية علي  02 دكتوراه  غرداوي مفيدة  02

 

 

 (02املناصب  اآللي )عددشعبة اإلعالم  -02

 ذكاء اصطناعي –نظام معلوماتي تعاوني  -سحابية  حوسبة تخصص:

 قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق   ائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق ق

 املؤهل  االسم واللقب  الترتيب املؤهل  االسم واللقب  الترتيب

 دكتوراه  قريد مروة  01 دكتوراه  لدمي عبد الجليل  01

 دكتوراه  حسيني عبد الحليم  02 دكتوراه  بن عطية حسيبة  02

 

 

 



 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 

 ( 02النفس ) عدد املناصب  شعبة علم

 علم النفس الصحة  –علم النفس العيادي تخصص: 

 قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق   ائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق ق

 املؤهل  االسم واللقب  الترتيب املؤهل  االسم واللقب  الترتيب

 دكتوراه  يحي فتيحة 01 دكتوراه  بن كمش ي فوزية 01

 دكتوراه  خالف أسماء  02 دكتوراه  بيروق هناء نور الهدى  02

 

 

   كلية اآلداب واللغات
 

 ( 02املناصب  )عدد اإلنجليزية شعبة  -01

 :   كل التخصصات  تخصص 

 قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق   ائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق ق

 املؤهل  االسم واللقب  الترتيب املؤهل  االسم واللقب  الترتيب

 دكتوراه  معلم سامية  01 دكتوراه  بومعراف أمال  01

انة خالد  02  دكتوراه  مشري فريدة  02 دكتوراه  شو

 

 

 ( 02شعبة الفرنسية  ) عدد املناصب  – 02

 تخصص : كل التخصصات 

 قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق   ائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق ق

 املؤهل  االسم واللقب  الترتيب املؤهل  االسم واللقب  الترتيب

 دكتوراه  عبداللي ياسين  01 دكتوراه  تيقاني نهاد 01

 ماجستير  حسناوي ريحانة 02 دكتوراه  بضياف عبد القادر  02
 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية علوم الطبيعة والحياة 

 

 (02عدد املناصب )بيولوجيا علوم  شعبة:

اثة  –ميكروبيولوجيا  تخصص:  بيوكيمياء  –علم الور

 قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق   درجة االستحقاق ائمة الناجحين حسب ق

 املؤهل  االسم واللقب  الترتيب املؤهل  االسم واللقب  الترتيب

 دكتوراه  توايتية رحيمة  01 دكتوراه  معيوف نزهة 01

 دكتوراه  مالل حنان  02 دكتوراه  برتلة أنيس  02

 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 

 ( 02عدد املناصب ) الحقوق   شعبة:

 قانون إداري  –قانون جنائي  –قانون دستوري  تخصص:

 قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق   ائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق ق

 املؤهل  االسم واللقب  الترتيب املؤهل  االسم واللقب  الترتيب

 دكتوراه  بهى لطيفة  01 دكتوراه  مزوز كريمة 01

 دكتوراه  هاللة لبنى  02 دكتوراه  عمران هباش  02
  

 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 ( 01)عدد املناصب  علوم التسيير   شعبة:

 مالية وتسيير املؤّسسة  تخصص:

 قائمة االحتياطيين حسب درجة االستحقاق   ائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق ق

 املؤهل  االسم واللقب  الترتيب املؤهل  االسم واللقب  الترتيب

 دكتوراه  مرداس ي أحمد رشاد  01 دكتوراه  بغنة سهيلة  01
 

 على املترشحين الناجحين استكمال ملفهم اإلداري بالوثائق التالية:

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 من املؤهل  (02) نسختين -

ابق العدلية -  شهادة السو

 الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية وثيقة اثبات -

 شهادة طبية عامة وصدرية -

 شهادة إقامة  -

 ( صور شمسية04) -

 مشطوببريدي صك  -

 شهادة عائلية عند االقتضاء -

 نسخة من رقم الضمان االجتماعي ان وجد -


