قائمة الناجحين في المسابقة على أساس الشھادات لاللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم " ب "

الرقم
اللقب واالسم
 .1ﺧلوفي سعيدة
 .2بوﺧاري كريمة

التخصص
أدب مـقارن

الناجحة االولى

االدب واللغات

أدب مـقارن

االحتياطية االولى

.3

لشھب ھنية

االدب واللغات

االدب الحديث

الناجحة االولى

13,375

.4

شطاح نجيبة

االدب واللغات

االدب الحديث

االحتياطية االولى

10,75

.5

حمادو ياسمين

االدب واللغات

االدب واللغة االنجليزية

الناجح االول

9,5

.6

العكايشي كريمة

االدب واللغات

االدب واللغة االنجليزية

الناجحة الثانية

9,25

.7

علي زوي محفوظ

االدب واللغات

االدب واللغة االنجليزية

الناجح الثالث

9

.8

ساسان علي

االدب واللغات

االدب واللغة الفرنسية

الناجح االول

دكتوراه

.9

لعروس عتيقة داليا

االدب واللغات

االدب واللغة الفرنسية

الناجحة االولى

10,375

االدب واللغات

االدب واللغة الفرنسية

الناجح الثاني

9,25

االدب واللغات

االدب واللغة الفرنسية

االحتياطي االول

8,25

االدب واللغات

االدب واللغة الفرنسية

االحتياطي الثاني

7,75

االدب واللغات

االدب واللغة الفرنسية

االحتياطية الثالثة

7,25

التكنولوجيا

الرياضيات

الناجحة االولى

دكتوراه

التكنولوجيا

الرياضيات

الناجحة الثانية

10,75

التكنولوجيا

الرياضيات

الناجحة الثالثة

10,5

التكنولوجيا

الرياضيات

الناجح الرابع

10

التكنولوجيا

الرياضيات

الناجحة الخامسة

7,5

التكنولوجيا

الرياضيات

الناجح السادس

7,375

التكنولوجيا

الرياضيات

االحتياطي االول

6,5

التكنولوجيا

الرياضيات

االحتياطي الثاني

6,375

التكنولوجيا

ﺗحفيز

الناجح االول

16

التكنولوجيا

ﺗحفيز

الناجح الثاني

13,75

التكنولوجيا

ﺗحفيز

االحتياطي االول

12,75

التكنولوجيا

ﺗحفيز

االحتياطي الثاني

9,5

التكنولوجيا

جيو مواد

الناجحة االولى

10,25

التكنولوجيا

جيو مواد

االحتياطي االول

9,75

التكنولوجيا

جيوﺗقني

الناجح االول

11,5

التكنولوجيا

جيوﺗقني

االحتياطي االول

10,5

التكنولوجيا

ذكاء اصطناعي

الناجح االول

9,5

التكنولوجيا

صيانة صناعية

الناجح االول

15,125

التكنولوجيا

صيانة صناعية

االحتياطية االول

14,125

التكنولوجيا

مواد

الناجحة االول

دكتوراه

التكنولوجيا

مواد

الناجح الثاني

التكنولوجيا

مواد

االحتياطية االول

دكتوراه
دكتوراه

التكنولوجيا

مواد

االحتياطي الثاني

دكتوراه

التكنولوجيا

ميكاﺗرونيك

الناجحة االولى

15,25

التكنولوجيا

ميكاﺗرونيك

االحتياطية االول

13,25

الحقوق والعلوم السياسية

ادراة الجماعات المحلية و االقليمية الناجح االول

 .10لكحل الياس
 .11فاﺗح عبد الوھاب
 .12معيزي منصف
 .13قاسي اسماء
 .14غربي وھيبة
 .15حمدوش رحيمة
 .16دبوش سھيلة
 .17شني محمود
 .18سردوك سامية
 .19منصوري رمضان
 .20حالوة مجيد
 .21بلعكروم ﺧير الدين
 .22مومن عبد الحق
 .23منصوري لخضر
 .24فرجاني يحي
 .25بولحبال ھاني
 .26ﺧراف ليلى
 .27جبابلية عبد الرحمان
 .28فياللي كمال
 .29قوجيل كمال
 .30منصوري زياد
 .31كارك ربيع
 .32بودرمين حسينة
 .33كرﺗوت صونية
 .34بولخصايم سليم
 .35بن زروق حياة
 .36حفص علي
 .37بوسنة كميلية
 .38معطى ﷲ صبرينة
 .39شايب بشير

الكلية
االدب واللغات

المالحظة

العالمة
16,25
15

8,25

 .40شليغم ايمان
 .41عمروش حليم
 .42قاري علي
 .43بوستيل نجوى
 .44قحام حنان
 .45نطور احالم
 .46لحواولة امال
 .47بوصالح علية
 .48بن ويس محمد
 .49بومساطة مريم
 .50بلوم ايمان
 .51بوالريش حنان
 .52علو لطفي
 .53بن ساري مشيرة
 .54صحرواي ابراھيم
 .55كيموش عبد القادر
 .56نايلي محمد
 .57بويونس حسيبة
 .58رميشي امينة
 .59بودبزة سعاد
 .60بن سويسي الطاھر
 .61لبيض سمير
 .62ورﺗسي نھى
 .63بونور مريم
 .64ملوكي عبد ﷲ
 .65ھمال فطيمة
 .66بن عبد الرحمن ھشام
 .67بوفروك فاﺗح
 .68بوقاعدة البشير
 .69بوعنينبة احمد
 .70بوسطر علي
 .71عليوش ياقوﺗة
 .72دادي محمد
 .73موھوب كلثوم
 .74مرداسي فطيمة
 .75ﺧلخال منال
 .76بونور جھاد
 .77بغدادي فؤاد
 .78بوفرح امينة
 .79دشاش عبد القادر

الحقوق والعلوم السياسية

القانون االداري

الناجحة االولى

9,125

الحقوق والعلوم السياسية

القانون االداري

االحتياطية االولى

8,75

الحقوق والعلوم السياسية

القانون الدولي االنساني

الناجح االول

11,25

الحقوق والعلوم السياسية

القانون الدولي االنساني

االحتياطية االولى

8,375

الحقوق والعلوم السياسية

قانون األعمال

الناجحة االولى االكبر سنا

8,375

الحقوق والعلوم السياسية

قانون األعمال

الناجحة الثانية

8,375

الحقوق والعلوم السياسية

قانون األعمال

االحتياطي االول االكبر سنا

8

الحقوق والعلوم السياسية

قانون األعمال

االحتياطي الثاني

8

العلوم

إعالم ألي

الناجح االول

10,75

العلوم

إعالم ألي

الناجحة الثانية

10

العلوم

إعالم ألي

الناجحة الثالثة

9,25

العلوم

إعالم ألي

الناجحة الرابعة

8,25

العلوم

إعالم ألي

الناجح الخامس

7,75

العلوم

إعالم ألي

الناجح السادس

7,625

العلوم

إعالم ألي

االحتياطي االول

7,25

العلوم

إعالم ألي

االحتياطي الثاني

6,625

العلوم

إعالم ألي

االحتياطي الثالث

6,5

العلوم

إعالم ألي

االحتياطي الرابع

6,25

العلوم

إعالم ألي

االحتياطي الخامس االكبر سنا

6

العلوم

إعالم ألي

االحتياطي السادس

6

العلوم

إلكترونيك

الناجح االول

دكتوراه

العلوم

إلكترونيك

االحتياطي االول

دكتوراه

العلوم

ميكر وبيولوجيا

الناجحة االولى

15

العلوم

ميكر وبيولوجيا

االحتياطية االول

6

العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

اإلعالم وﺗكنولوجيا االﺗصال
الحديثة وﺗكنولوجيا االﺗصال
اإلعالم

الناجح االول

11,5

الناجحة الثانية

7,75

العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

الحديثةحديث ومعاصر
ﺗاريخ

الناجح االول

9,125

العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

ﺗاريخ حديث ومعاصر

االحتياطي االول

8,5

العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

ﺗاريخ وسيط

الناجح االول

11,5

العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

ﺗاريخ وسيط

االحتياطي االول

10,25

العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

سمعي بصري

الناجح االول

6,5

العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

سمعي بصري

الناجحة الثانية

1,75

العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

علم اجتماع االﺗصال

الناجح االول

14

العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

علم اجتماع االﺗصال

الناجحة الثانية

13,5

العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

علم اجتماع االﺗصال

االحتياطية االولى

12,5

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

مالية المؤسسة

الناجحة االولى

10,75

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

مالية المؤسسة

االحتياطية االولى

10,5

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

محاسية وﺗدقيق

الناجح االول

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

محاسية وضرائب

الناجحة االولى

9,25

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

محاسية وضرائب

الناجح الثاني

9,125

العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية

5

مالحظة  :باقي التخصصات سيعلن عنھا الحقا بعد دراسة التحفظات الصادرة عن مفتشية الوظيفة العمومية لوالية سكيكدة.

