
 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 جامعـة "عبد الحميد بن باديس" مستغـانم
         األمانة العامــة 

حرر بمستغانم في          رقم:          
:...................... 

 ـــرر ــــــــــــمقــــ
 إن مديـــر الجامعــة 

  ة العموميةالعام للوظيف األساسي المتضمن القانون 6660جويلية  51المؤرخ في  60-60بمقتضى األمر رقم   -

والمتعلق بسلطـة التعيين والتسييـر اإلداري إزاء  5006مارس  62المؤرخ في  06/00بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ذا المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها.موظفي وأعوان اإلدارات المركزية لواليات والبلديات وك

المــعدل  6651سبتمبر  61الموافق ل  5101شوال سنة  60المؤرخ فـــي  600-51بمقتضى المـــرسوم التنفيذي رقم  -

الموافق لـ  5150ربيع االول لسنة  50المؤرخ في  666/ 09والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم للمرسوم التنفيذي 

 المتضمن إنشاء جامعة مستغانم. 62/62/5009

المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ  6669ماي  0المؤرخ في  506-69وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الباحث.

المتضمن فتح توظيف ومسابقة على أساس الشهادات لإللتحاق  69/60/6650المؤرخ في  01بناءا على المقرر رقم  -

 تذة المساعدين رتبة أستاذ مساعد قسم "ب".بسلك األسا

 أستاذ مساعد قسم "ب" لإللتحاق برتبة في المسابقات على أساس الشهادات بناءا على محضر إجتماع لجنة القبول النهائي -

 . 62/55/6650المؤرخ في 

 ـــرريقـــــــــــــــ

على أساس الشهادات لإللتحاق بسلك األساتذة  : يعلن عن النجاح بصفة نهائية عن طريق المسابقة المادة األولى 

 المساعدين  رتبة أستاذ مساعد قسم "ب".

 

 :اللغة العربية وآدابها )اللسانيات و علم الحاسوب(* 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 14,75 ماجستر فوزية زيار 01

 

 ائمة إحتياطيةق 14,50 ماجستير نورية بويش 10

 

 ::اللغة العربية وآدابها )تحليل الخطاب األدبي(* 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 توظيف مباشر / دكتوراه علوم الشيخ قاضي 10

 

 قائمة إحتياطية 12,12 ماجستير بن عودة دوالت سروري 10

 
 
 
 
 
 
 



 :نقد األدبي العربي الحديث و المعاصر(اللغة العربية وآدابها) ال* 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 13,75 دكتوراه علوم حفيظة سلس 10

 ناجح 13,00 دكتوراه علوم العربي مصابيح 10

 

 قائمة إحتياطية 15,75 ماجستير حكيم بوغازي 10

 ائمة إحتياطيةق 13,00 ماجستر زهرة بن يمينة 10

 قائمة إحتياطية 13,00 ماجستر منصور بويش 10

 

 :اللغة العربية وآدابها )لغة( * 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 17,75 ماجستير مختارية بن عابد  10

 

 قائمة إحتياطية 17,50 ماجستير حفيظة بن سكران 10

 

 :)علم الموسيقى(فنون العرض * 

10  

 :لغة إنجليزية ) آداب بريطانية( *  

10  

 :لغة إنجليزية ) آداب أمريكية(  * 

10  
 

 :لغة انجليزية)لغة التخصص(  * 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 11,25 ماجستر صوفيا بحراوي 10

 

 قائمة إحتياطية 3,50 ماجستير جمال نوالي 10

 :لغة اسبانية ) لسانيات(   * 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 9,25 ماجستر بارودي لواليش 10

 

 :لغة اسبانية ) تعليمية(  * 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 توظيف مباشر / دكتوراه رشيد نذير 10

 



 قائمة إحتياطية 5,75 ماجستير عميزة خرج 10

 

 :لغة فرنسية ) تعليمية(   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 10,50 ماجستر سميرة بن سنوسي 10

 

 قائمة إحتياطية 10,25 ماجستير أحمد دحو 10

 

 :ص االدبية(لغة فرنسية )علوم النصو   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 10,50 ماجستر عائشة ماحي 10

 

 قائمة إحتياطية 4,50 ماجستير فتحي بلفطناسي 10

 

 :لغة فرنسية )علوم اللغة(    *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 11,25 ماجستر أنيسة مشربط 10

 

 :الترجمة  *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 11,25 ماجستر محمد سفيان وجدي دمرجي 10

 

 قائمة إحتياطية 9,25 ماجستير مصطفى حنيفي 10

 

 :علوم التسيير) التسويق و مناجمنت المؤسسات(   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  لمؤهلا

 عليها
 المالحظات

 ناجح 15,25 ماجستر فاطمة الزهراء قارة مصطفى 10

 ناجح 14,75 ماجستر محمد ولد سعيد 10

 

 قائمة إحتياطية 11,00 ماجستير محمد دهليس 10

 قائمة إحتياطية 10,25 ماجستير كريمة جالم 10

 

 :ورو متوسطي(علوم تجارية )التجارة و اللوجستيك األ   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 17,00 دكتوراه فوزية الكسي 10



 ناجح 16,75 دكتوراه هادية كبير 10

 

 قائمة إحتياطية 16,00 دكتوراه امال قلبازة 10

 قائمة إحتياطية 15,75 دكتوراه رحمة بلهادف 10

 

 :النفس اللغوي و المعرفي( األرطوفونيا )علم   *

 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 11,00 ماجستير سعاد قبايلي 10

 ناجح 7,00 ماجستير ليلى قويدري 10

 

 :علم المكتبات )علم المكتبات و العلوم الوثائقية (   *

 

 اللقب اإلسم الرقم
ل مجموع النقاط المحص المؤهل

 عليها
 المالحظات

 توظيف مباشر / دكتوراه علوم حمو فرعون 10

 ناجح 15,50 ماجستير سليمان وزار 10

 

 قائمة إحتياطية 11,75 ماجستير هاجر بغالية 10

 قائمة إحتياطية 9,00 ماجستير يمينة ناضر 10

 

 :علم النفس ) علم النفس المدرسي و تطبيقاته(   *

 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  لالمؤه

 عليها
 المالحظات

 ناجح 12,75 ماجستير رمضان بوثليجة 10

 

 قائمة إحتياطية 11,25 ماجستير سعيد قنيش 10

 

 :علوم االعالم و االتصال )وسائل االعالم و المجتمع(   *

 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 17,12 وراهدكت حفصة كوبيبي 10

 

 قائمة إحتياطية 17,00 دكتوراه سعيدة خيرة بن عمار 10

 

 :جيولوجية )المجموعة الرسوبية(  *



 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 14,75 ماجستير فتيحة دواس بن قوديرة 10

 

 قائمة إحتياطية 12,05 ماجستير راضية طنجاوي 10

 
 
 

 :كيمياء)الطرق الغشائية و المواد البوليميرية(   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 16,75 ماجستير عبد اإلله حمو 10

 ناجح 61,50 ماجستير نصيرة صايم 10

 ناجح 15,55 ماجستير مختار بن زكري بن علو 10

 

 قائمة إحتياطية 14,50 ماجستير زهرة بهناس 10

 قائمة إحتياطية 14,50 ماجستير نريمان خدام 10

 قائمة إحتياطية 12,75 ماجستير نبيلة عومر 10

 

 :المعلوماتية الحيوية)المعلوماتية الحيوية وعلم الجينوم(   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 12,00 اجستيرم نسيمة قوادري بوجلطية 10

 

 :اإلحصاء الحيوي)التحليل اإلحصائي للبيانات(   *

10  

 

 :البيئة ) علوم البيئة(   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 توظيف مباشر / دكتوراه في العلوم حنان بلحاج 10

 
 اء و تطبيقاتها (نظام المعلومات الجغرافية ) تكنولوجيا الفض   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 10,12 ماجستير طاهر فارح 10

 

 :بيولوجيا )المعرفة و تنمية وإدارة التنوع البيولوجي البحري الساحلي(    *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 16,05 ماجستير ليلية مد عامرآيت مح 10



 ناجح 13,50 ماجستير نجاة بن مسعود 10

 ناجح 13,00 ماجستير نريمان بن نعوم 10

 

 قائمة إحتياطية 12,73 ماجستير فروق محتوقي 10

 قائمة إحتياطية 11,75 ماجستير توفيق منصوري 10

 قائمة إحتياطية 66,15 ماجستير محمد األمين بن طاع هللا 10

 
 
 
 
 

 :علوم البيئة ) العلوم البيئية البحرية(   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 16,00 ماجستير جمال الدين بقادة  10

 

 قائمة إحتياطية 12,50 ماجستير يمينة طاهري 10

 :علوم البيئة )وراثة الكائنات الدقيقة(   *

 اللقب اإلسم لرقما
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 14,50 ماجستير اسماء لبتر 10

 

 قائمة إحتياطية 11,00 ماجستير رحمة بلمختار 10

 :إعالم آلي)أنفوغرافيا(   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 10,00 ماجستير موراد براشمي 10

 

 قائمة إحتياطية 6,50 ماجستير سامي يزيد 10

 :هندسة معمارية )هندسة حضرية(   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 12,75 ماجستير سفيان طيبي 10

 ناجح 12,25 ماجستير محمد أحمد خوجة 10

 ناجح 11,50 ماجستير سمية حسام 10

 ناجح 8,12 ماجستير أحمد أمين بخليفي 10

 ناجح 7,25 ماجستير عمارية مراد بودية 10

 

 قائمة إحتياطية 6,00 ماجستير نبيل قاري 10



 قائمة إحتياطية 5,00 ماجستير زهيرة صديقي 10

 

 :هندسة مدنية )المنشئات و النقل(   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 حظاتالمال

 ناجح 16,81 دكتوراه فتحي بلهواري 10

 

 قائمة إحتياطية 15,62 دكتوراه كوثر زالط 10

 

 :هندسة الطرائق )هندسة تحليلية وبيئية(   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 16,50 دكتوراه اسالم صفية عبدلي 10

 

 :ر و بيتروكيمياء(هندسة الطرائق )تكري   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 توظيف مباشر / دكتوراه نبيلة حدو 10

 :(كيمياء) كيمياء و بيئة    *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 توظيف مباشر / دكتوراه مرزوق سايج 10

 

 قائمة إحتياطية 16,50 ماجستير احمد سيد زيات 10

 

 :كيمياء ) تطوير و تثمين المواد (   *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 60,55 ماجستير حورية بلهواري 10

 

 قائمة إحتياطية 12,55 ماجستير عبد هللا دحمان  10

 :كيمياء )الكيمياء العضوية (    *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 14,00 ماجستير محمد العوفي 10

 

 قائمة إحتياطية 13,75 ماجستير نعيمة بوعزاوي 10

 :هندسة ميكانيكية)النمذجة العددية من السلوك الميكانيكي للمواد(    *

 اللقب اإلسم الرقم
 مجموع النقاط المحصل المؤهل

 عليها
 المالحظات



 ناجح 14,12 ماجستير محمد بن عيسى 10

 ناجح 14,00 ماجستير بلقاسم بن شهيدة 10

 

 قائمة إحتياطية 13,37 ماجستير نسيم محفوظ صحراوي 10

 قائمة إحتياطية 13,25 ماجستير زينب فارس 10

 

 اإللكترونيك)مكونات وأنظمة الميكروإلكترونية المتقدمة(    *

 اللقب سماإل الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 14,50 ماجستير فاطنة طيبي 10

 

 قائمة إحتياطية 11,25 ماجستير بوزوينة احمد امحمدي 10

 قائمة إحتياطية 9,62 ماجستير منصور بغدادي بن داحة 10

 
 
 
 
 

 :لصحة(علوم و تقنيات األنشطة البدنية والرياضية )الرياضة و ا    *

 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 12,50 ماجستير العالية شرارة 10

 

 

 قائمة إحتياطية 9,50 ماجستير محمد بوقوفة  10

 

 :علوم و تقنيات األنشطة البدنية والرياضية )هندسة اللياقة: التحضير البدني(   *

 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  لالمؤه

 عليها
 المالحظات

 توظيف مباشر / دكتوراه عادل بلقاضي 10

 

 :علوم و تقنيات األنشطة البدنية والرياضية )الرياضة و الصحة(    *

 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 15,50 دكتوراه عبد اللطيف هوار 10

 

 قائمة إحتياطية 13,25 دكتوراه شامه بيطار  10



 

 

 :تربية بدنية و رياضية )النشاط البدني ، التربية البدنية و الرياضية(     *

 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 توظيف مباشر / دكتوراه خيرة ناصري 10

 

 :رياضيات ) تعظيم، مويجات و حسابات كسرية(    *

 

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 توظيف مباشر / دكتوراه زينب قيسرلي 10

 توظيف مباشر / دكتوراه أمال طيب 10

 توظيف مباشر / دكتوراه أمينة فرعون 10

 توظيف مباشر / دكتوراه لويزة تبحاريت 10

 توظيف مباشر / دكتوراه ابراهيم يحياوي 10

 
 
 
 

 :اعالم آلي )هندسة البرمجيات / األنظمة المعلوماتية (     *

 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 16,75 دكتوراه صهيب حميود 10

 ناجح 15,50 دكتوراه فاطمة الزهراء بن إدريس 10

 ناجح 15,00 دكتوراه سيدأحمد مقدم 10

 ناجح 14,50 دكتوراه ن الديناكرم زي بوخملة 10

 ناجح 14,00 دكتوراه فاطمة الزهراء فياللي 10

 ناجح 9,75 ماجستير الياس علي لكحل 10

 

 قائمة إحتياطية 9,00 ماجستير خديجة بلقاضي 10

 قائمة إحتياطية 7,50 ماجستير محمد المصطفى ميرود 10

 قائمة إحتياطية 7,25 ماجستير محمد الفاتح سعيدي 10

 قائمة إحتياطية 6,50 ماجستير عمر موساتي 10

 قائمة إحتياطية 5,75 ماجستير يمينة موالكية 10

 قائمة إحتياطية 5,75 ماجستير شريفة نبيلة شاوي 10

 

 :فيزياء )فيزياء المواد(    *



 اللقب اإلسم الرقم
مجموع النقاط المحصل  المؤهل

 عليها
 المالحظات

 ناجح 16,25 دكتوراه حمزة عباسة  10

 

 قائمة إحتياطية 15,00 في العلوم دكتوراه عبد الرحمن لخضر تومي 10

 
 
وتم إقصاء المترشحين اآلتية أسماؤهم بسبب عدم مطابقة الشهادة مع التخصص المطلوب، كما هو مبين في  *

 التخصصات المذكورة أدناه:
 فنون العرض)علم الموسيقى(

 

 ل العلميالشهادة أو المؤه اإلسم اللقب الرقم

 نقد مسرحي تخصص فنون ماجستير مصطفى حيمور 01

 دراسات مسرحية وفنون العرض تخصص الفنون ماجستير امينة بوطولة 02

 دراسات مسرحية وفنون العرض تخصص الفنون ماجستير نجاة بن كاملة 03

 دراسات مسرحية وفنون العرض تخصص الفنون ماجستير نورة جبار  04

 نقد مسرحي تخصص فنون ماجستير فؤاد مخناش 05

 
 
 
 
 

 هندسة الطرائق )هندسة تحليلية وبيئية(
 

 الشهادة أو المؤهل العلمي اإلسم اللقب الرقم

 دكتوراه أسماء منصري  10
هندسة 

 الطرائق 
 كيمياء صناعية تخصص

 
 اإللكترونيك)مكونات وأنظمة الميكروإلكترونية المتقدمة(

 

 أو المؤهل العلميالشهادة  اإلسم اللقب الرقم

 األنظمة الضوئية تخصص إلكترونيك ماجستير محمد بوغفالة 

 
ذي ــــمن المرسوم التنفي 43ر حسب المادة يبسبب تقدير مقبول لشهادة الماجست سالمنية جمالالسيد ولقد تم اقصاء  *

 الباحث باألستاذالخاص  80-048
 ة و الصحة(علوم و تقنيات األنشطة البدنية والرياضية )الرياض

 

 الشهادة أو المؤهل العلمي اإلسم اللقب الرقم

 علوم و تقنيات األنشطة  البدنية و الرياضية دكتوراه محمد زمالي

 
 للمترشحين المتساوين في النقاط، تم الفصل بينهم على أساس سن المترشح)األولوية لألكبر سنا(. :* بالنسبةمالحظة

 

 

 



 

 

 

                                                                            د األمين العام لجامعة مستغانم بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل العقود اإلدارية.                                     كلف السيي:  المادة الثانية
 

 

ــر ــــــمديـ

 ـةـــــــعـــــــالجام
                                                                                                                                                                   

  
  

           

   
 
 

 
 

 

                                        

 
                                              

 

 

                                  

                 

 

 

 


