
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  
  قائمة الناجحین

  على أساس الشھادات المسابقة وفي التوظیف على أساس الشھادة  نھائیا 
  .''ب'' قسمأستاذ مساعد:األساتذة المساعدین رتبة: بسلك

- -- --- -- --- ---
        
  

  
  

  التكنولوجیاالعلوم و : كلیة
  

ARCHITECTUREالھندسة المعماریة       :شعبة                 

  
  االستحقاق قائمة الناجحین حسب درجة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم

قیس اعمر بن عبد   01
  الرحمان

  ناجح

ناجح  دخیة عز الدین  02
ناجح  موفق مصطفى  03

  :االستحقاق حسب درجة االحتیاطیةالقائمة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم
    ــــئالشـــــــــــــــــــــــــــ  

                        
ELECTROTECHNIQUE                 الكھرباء التقنیة         :شعبة    

  
  االستحقاق قائمة الناجحین حسب درجة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم

  ناجح  حمودي محمد یاسین  01

  :قاقاالستح حسب درجة االحتیاطیةالقائمة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم
  یةاحتیاط  تكوتي نصیرة  01
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                   ARCHITECHTURES DES SYSTEMES      )ة األنظمةسھند(اإللكترونیك:       شعبة

  االستحقاق قائمة الناجحین حسب درجة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم

ناجح  لھزابرة عاد  01
ناجح  ترغیني وردة  02

  :االستحقاق حسب درجة االحتیاطیةالقائمة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم
احتیاطیة  دیةمدوخ سع  
احتیاطیة  فدیاس مریم  

  
Automatisme                     ـــــــــــــــةاآللی:شعبة

  
  :االستحقاقب درجة   قائمة الناجحین حس-
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم

ناجح  بوبكر بوخزار  01
  

  :االستحقاق حسب درجة االحتیاطیة القائمة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم

  احتیاطي  بوروینة عبد القادر  01

  
Métallurgie        التعدین                          :شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  وناس كریمة  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطي  بن طراح حمزة  01
  

Mécanique                  ) میكانیكیةإنشاءات(المیكیانیك:شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  أواس كمال  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطي  غسكالي بولنوار  01
  



Mécanique                   )طاقة(المیكیانیك:شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  بلغار نور الدین  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطي  ةابریر نادی  01
  

GENIE CIVIL              )      البناءمواد (الھندسة المدنیة:شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  مشكوري محمد  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطي  شنوفي عز الدین  01
  

GENIE CIVIL   )میكانیك التربة و ھیاكل(الھندسة المدنیة:ةشعب

  
  :االستحقاق  قائمة الناجحین حسب درجة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم

ناجح  طاع اهللا بشیر  01
  
  

  :االستحقاق حسب درجة االحتیاطیة القائمة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم

ةاحتیاطی  كشكار شراز  01
CHIMIE INDUSTRIELLE    الكیمیاء الصناعیة    :شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  دیغش كلثوم  01
ناجح  العیاضي الجموعي  02

  
  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات   و االسماللقب  الرقم

احتیاطیة  غبغوب فطیمة  01



  

  العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة و الحیاة : كلیة
  

MATHS                                 ریاضیات  :شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  لمالحظاتا  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  شالة عادل  01
ناجح  رحماني ناصر  02
ناجح  سلطاني سھام  03
ناجح  سنوسي آسیا  04
ناجح  صغیري فخر الدین  05

  
  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطي  بن خلیفة لزھر  01
احتیاطي  مناصر التجاني  02

  
INFORMATIQUE              ـــــالم اآللي   اإلعـــــ:شعبة

  
  االستحقاق قائمة الناجحین حسب درجة -        
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم
ناجح  حمیدي جالل  01
ناجح  بودودة سھیلة  02
ناجح  تبرمسین عقبة  03
ناجح  زرناجي طارق  04
ناجح  بورقاش سمیر  05
ناجح  دوحة جمال  06

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطي  عطیر عز الدین  01
احتیاطي   نبیلداشق  02
احتیاطي  میتیش حكیم  03

PHYSIQUE                 )  نظریة(فیزیاء:شعبة

  : الناجحین حسب درجة االستحقاق  قائمة-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  فالق مختار  01



  
  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطیة  قشوري بھیة  01
  

PHYSIQUE                        )  تطبیقیة(فیزیاء:شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  ف خایف  وناسةیحا  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطیة  بن الشارف زھیة  01
  

PHYSIQUE                               )المواد(فیزیاء:شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  زرقان نبیل  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطیة  حمزة عبد الحق  01
  

CHIMIE                   )  واالمــــــــــــــ(كیمیاء:شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  ماضوي نادیة  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطیة  جودي لیندة  01

  



CHIMIE                             )كھربائیة(كیمیاء:شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

    الشـــــــــــــــــــــــــــــــــئ  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم

    الشـــــــــــــــــــــــــــــــــئ  01
  

BIOLOGIE       )میكروبیولوجیا(علوم الطبیعة و الحیاة:شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  آیت عبد السالم أرزقي  01
ناجح  یاءبن رجم لم  02

  
  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطیة  نومار صارة راویة  01
  

BIOLOGIE      )جزئیة(علوم الطبیعة و الحیاة:شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  تالمالحظا  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  زغیب فؤاد  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

    الشـــــــــــــــــــــــــــــــــئ  01
  

BIOLOGIE        )  مناعة(علوم الطبیعة و الحیاة :شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-

  المالحظات  اللقب و االسم  رقمال
ناجح  دراجي یاسین  01

  
  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطي  بوسیف عبد العالي  01



  
BIOLOGIE        )  وراثة(علوم الطبیعة و الحیاة :شعبة

  
  :االستحقاق  قائمة الناجحین حسب درجة -
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  مشري آدم  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

    الشـــــــــــــــــــــــــــــــــئ  01
  

GEOLOGIE           جییولوجیا                        :شعبة

  
  :  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  بوناب سامیة  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

احتیاطي  بلوصیف ناصر  01
  

AGRONOMIE  العلوم الــــــــــزراعیة   :شعبة                 

  
االستحقاق قائمة الناجحین حسب درجة -
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

ناجح  حاج قویدر بوبكر  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

  ـــــــــــــــــــــــــئالشــــــــ  01



  

   و التسییراالقتصادیةالعلوم : كلیة

  
GESTION                 )تسییر المؤسسات(علوم التسییر:شعبة

  

   قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
ناجح  عریف عبد الرزاق  01
ناجح  والشین ن  02

  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
احتیاطي  طاھري عبد الغني  01

  
GESTION   )المؤسسات الصغیرة و المتوسطة(علوم التسییر:شعبة

  

   قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
ناجح  كردودي سھام  01
ناجح  جودي حنان  02
ناجح  بن التركي زینب  03

  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
احتیاطي  الجودي محمد علي  01
احتیاطي  وش عیسىرق  02

  
  

ECONOMIE               )  اقتصاد التنمیة(العلوم االقتصادیة:شعبة

  
   قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  ناجح  عبة فرید  01

  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
    الشـــــــــــــــــــــــــــــــئ  01



  
ECONOMIE             )اقتصاد تطبیقي(العلوم االقتصادیة:شعبة

  
   قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  ناجح  بلحسن محمد علي  01

  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
احتیاطي  عیشاوي علي  01

  
ECONOMIE )اقتصاد و تسییر المؤسسة(دیةالعلوم االقتصا:شعبة

  
   قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  ناجحة  برني لطیفة  01
  تاجحة  صولح سماح  02

  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  یةإحتیاط  خریف نادیة  01

  
ECONOMIE)                  اقتصاد دولي(العلوم االقتصادیة:شعبة

  
   قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  ناجح  ماعینسجوامع   01

  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
احتیاطیة  جعفر صلیحة  01

  

  Sce COMMERCIALE      العلوم التجاریة         :عبةش

  
  االستحقاق قائمة الناجحین حسب درجة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم

  ناجح  عزة األزھر  01
  
  

  :االستحقاق حسب درجة االحتیاطیة القائمة -

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
ال   

  ـــــــــــــــــــــــئشــــــ
  

  



  

  وق و العلوم السیاسیةـــــــــــــــــــــالحق: كلیة
  

  DROIT         الحقوق                                  :شعبة

  
  االستحقاق قائمة الناجحین حسب درجة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم

  اجحن  حسونة عبد الغني  01
  ناجح  ولھي المختار  02
  ناجح  ساكري السعدي  03
  ناجح  قادري نادیة  04
  ناجحة  عجابي الیاس  05

  

  :االستحقاق حسب درجة االحتیاطیة القائمة -

  المالحظات  االسماللقب و   الرقم
احتیاطي  فنطازي خیر الدین  01
احتیاطي  قسمیة محمد  02

  

  Sce Politique et Relation International)  تنظیمات(العلوم السیاسیة :شعبة

   قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  ناجح  معمر عمار  01
  ناجح  بوقنور اسماعیل  02

  

  :القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  احتیاطي  دوش الھادي  01

 Sce Politique et Relation  )عالقات دولیة(یاسیة العلوم الس:شعبة
International  

  االستحقاق قائمة الناجحین حسب درجة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم

  ناجح  لعسل نور الدین  01
  ناجح  بن عبد الرزاق حنان  02
  ناجحة  زنودة منى  03

  

  :االستحقاق حسب درجة االحتیاطیةالقائمة 

  المالحظات  االسماللقب و   الرقم
  احتیاطي  بن عمار إمام  01

  



  
  
  

  اللغاتاآلداب و : كلیة                          
  

 LETTRES ARABE                              األدب العربي     :شعبة
  

 قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  اتالمالحظ  اللقب و االسم  الرقم
  ناجحة  جوادي ھنیة  01
ناجحة  سامیة راجح  02
ناجحة  بایزید فاطمة الزھراء  03
  ناجحة  غنیةبوضیاف   04

  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-      
  

  الرقم
  المالحظات  اللقب و االسم

  احتیاطي  خلیل عبد الكریم  01
  احتیاطیة  الوالي سعاد  02

  

 FRANCAIS                              الفرنسیة   :شعبة
  

 قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  ناجحة  بن زید عزیزة  01
  ناجح      جودي محمد  02
  ناجحة      عاشور یسمین  03
  ناجحة  زراري سھام  04
ناجح  حمودة منیر  05
ناجح  رحماني ابراھیم  06

  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-      
  

  الرقم
  المالحظات  اللقب و االسم

  احتیاطیة  باقة فوزیة  01
  احتیاطیة  حامدي حنان  02
  احتیاطیة  بلعقون راضیة  03

  



ANGLAIS                                      إنجلیزیة:شعبة
  

 قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  ناجحة  نوال عزوي  01

  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-      

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
    يءــــــــــــــــــــالش  01

  
  

 TRADUCTIONS                                ترجمة   :شعبة
  

 قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  ناجح  مسعي مسعود  01
  ناجحة  خالف ابتسام  02
  ناجحة  لخضر فریحة أمال  03
  ناجحة  لعور حسینة  04

  

  :حتیاطیة حسب درجة االستحقاق القائمة اال-      
  

  الرقم
  المالحظات  اللقب و االسم

  احتیاطي  وزاني لزھر  01



  

  العلوم أإنسانیة و االجتماعیة:  كلیة
  

             PSYCHOLOGIE) مرضي اجتماعي(علم النفس:شعبة
  

 قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  

  الرقم
  المالحظات   و االسماللقب

  ناجحة  دبلة خولة  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-      

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  احتیاطي  شحام عبد الحمید  01

  

                            PSYCHOLOGIE) معرفي(علم النفس:شعبة
  

جحین حسب درجة االستحقاق قائمة النا-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

  ناجحة  طاع اهللا حسینة  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-      

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  احتیاطیة  ساسان الھام  01

  

            PSYCHOLOGIE) عیادي  أو إكلینیكي(علم النفس:شعبة
  

حین حسب درجة االستحقاق قائمة الناج-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم

  ناجحة  حاج لكحل راضیة  01
  

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-      

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  احتیاطیة  غانم نفیسة  01

  
  
  



  

   SOCIOLOGIE                      علم االجتماع     :شعبة

 قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  ناجحة  العیدي صونیة  01
  ناجحة  صدراتي فضیلة  02

  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-      

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  احتیاطیة  مراد حنان  01
  احتیاطي   الكریمزرمان عبد  02

                                     HISTOIRESتاریخ :شعبة

 قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  ناجح  كلیل صالح  01
دادة ــــــــــــــــــبوغ  02

  األمیر
  ناجح

  ناجحة  بي شھرزادشل  03
  : القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق-      

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  احتیاطي  كراغل محمد  01
  احتیاطي  شمبازي محمد  02

                                                    BIBLIOTHECHONOMIE علم المكتبات:شعبة

الستحقاقا قائمة الناجحین حسب درجة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم
ناجحة  جكریف یاسمینة  01
ناجح  بیزان مزیان  02
ناجح  باشیوة سالم  03

  

  :االستحقاق حسب درجة االحتیاطیة القائمة -      

  المالحظات  االسماللقب و   الرقم
  احتیاطي  شاشة فارس  01
  احتیاطي  بن شعیرة عاد  02

ANTROPOLOGIE SOCIALE              انثروبولوجیا:شعبة
  

االستحقاق قائمة الناجحین حسب درجة -
  المالحظات  االسماللقب و   الرقم

ناجح  بن صافي حبیب  01
  

  :االستحقاق حسب درجة االحتیاطیة القائمة -      

  المالحظات  االسماللقب و   لرقم
  احتیاطي  العماري الطیب  01



  

PHILOSOPHIE                            فلسفة      :شعبة

   قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق-
  

  المالحظات  االسماللقب و   الرقم
ناجح  بن سباع محمد  01
  :االستحقاق حسب درجة االحتیاطیة القائمة -

  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  احتیاطي  عمون مسعودن  01

Sce DE L'INFO ET DE LA COMMUNICATION   اتصالإعالم و :شعبة
  
االستحقاق قائمة الناجحین حسب درجة -

  المالحظات  االسماللقب و   لرقم
ناجح  عیواج عذراء  01
ناجح  بعزیز ابراھیم  02
ناجحة  طلحة مسعودة  03

        
  :االستحقاق  حسب درجةاالحتیاطیة القائمة -
  المالحظات  اللقب و االسم  الرقم
  احتیاطي  بوعزیز بوبكر  01
  احتیاطي  بوخاري أحمد  02

  
 Education Physique et Sportive التربیة البدنیة و الریاضیة           :شعبة

  
االستحقاق قائمة الناجحین حسب درجة -

  المالحظات  االسماللقب و   لرقما
ناجح  باغقول جمال  01
ناجح  بومنجل جمال الدین  02
ناجح  مزروع السعید  03
ناجح  براھیمي عیسى  04

  
  :االستحقاق حسب درجة االحتیاطیة القائمة -

  المالحظات  االسماللقب و   لرقما
احتیاطي  أمان اهللا رشید  01
احتیاطي  شاربي بلقاسم  02
احتیاطي  زاوي عبد السالم  03
احتیاطي  مجادي رابح  04


