
  

  الانتخاب اسـامترة  
  2020/ 2019السـنة اجلامعية    أالساتذة من مصف أالسـتاذية يف اجمللس العلمي للجامعة ممثيل  

  

 السـياسـية    والعلوم احلقوق    لكية
  

  Xضع عالمة    إالمس واللقب  الرمق 
    آمنة امحمدي بوزينة  01
    بوزانة بلقامس   02
    راكش هجيدة  03
    شايب اذلراع بن ميينة   04
    طيب معور محمد  05
    عاممرة حسان  06
    قلوش الطيب  07
    نعمية مسينة   08

  

  

  

  : مالحظة 
  . مت ترتيب املرتحشني ترتيبا ٔاجبداي؛ 1
  . يمت اختيار مرتحشني ال ٔاكرث وال ٔاقل؛ 2
  . 02عن     X. تعترب الغية لك اسـامترة تتجاوز ٔاو تقل فهيا عدد العالمة  3
  

   

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية _
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Research 
 وزارة التعليـم العالـي والبحـثالعلمــي 

University of HassibaBenboualiChlef جامعـة حسـيبـة بن بوعلـي الشلـف 

Rectorate 
 

  مديرية اجلامعة 



  

  اسـامترة الانتخاب 
  2020/ 2019ممثيل أالساتذة من مصف أالسـتاذية يف اجمللس العلمي للجامعة السـنة اجلامعية  

  

 والاجامتعية لكية العلوم إالنسانية 
  

  Xضع عالمة    إالمس واللقب  الرمق 
    ٕابراهمي نغيل  01
    ٔامحد دلرم  02
    بلعالية ميلود  03
    بن رشيق حلييل  04
    بومدفع الطاهر   05
    جعرير محمد    06
    زاين محمد    07
      ضامر وليد عبد الرمحن  08
    قاجة لكثوم   09
    لونيس زهري   10

  
  

  : مالحظة 
  . مت ترتيب املرتحشني ترتيبا ٔاجبداي؛ 1
  اختيار مرتحشني ال ٔاكرث وال ٔاقل؛ . يمت  2
  . 02عن     X. تعترب الغية لك اسـامترة تتجاوز ٔاو تقل فهيا عدد العالمة  3
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  اسـامترة الانتخاب 
  2020/ 2019ممثيل أالساتذة من مصف أالسـتاذية يف اجمللس العلمي للجامعة السـنة اجلامعية  

  

 لكية العلوم ادلقيقة و إالعالم االٓيل  
  

  Xضع عالمة    إالمس واللقب  الرمق 
    بلعباس محمد  01
    بن عروس محمد   02
    خلفون حفيظ    03
    راشد حبيب  04
    رشيف محمد   05

  
  
  

  : مالحظة 
  . مت ترتيب املرتحشني ترتيبا ٔاجبداي؛ 1
  . يمت اختيار مرتحشني ال ٔاكرث وال ٔاقل؛ 2
  . 02عن     X. تعترب الغية لك اسـامترة تتجاوز ٔاو تقل فهيا عدد العالمة  3
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Research 
 والبحـثالعلمــي وزارة التعليـم العالـي  

University of HassibaBenboualiChlef جامعـة حسـيبـة بن بوعلـي الشلـف 

Rectorate 
 

  مديرية اجلامعة 



 

  

  اسـامترة الانتخاب 
  2020/ 2019ممثيل أالساتذة من مصف أالسـتاذية يف اجمللس العلمي للجامعة السـنة اجلامعية  

  

   لكية أالدب العريب
  

  Xضع عالمة    إالمس واللقب  الرمق 
    بن قرماز طاطة   01
    حاج هين محمد   02
    زغودة اسامعيل  03
    شـهيان رضوان   04
    عطاء هللا كامل ادلين   05
    ميسوم عبد القادر   06

  

  : مالحظة 
  . مت ترتيب املرتحشني ترتيبا ٔاجبداي؛ 1
  . يمت اختيار مرتحشني ال ٔاكرث وال ٔاقل؛ 2
  . 02عن     X. تعترب الغية لك اسـامترة تتجاوز ٔاو تقل فهيا عدد العالمة  3
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  اسـامترة الانتخاب 
  2020/ 2019ممثيل أالساتذة من مصف أالسـتاذية يف اجمللس العلمي للجامعة السـنة اجلامعية  

  

  لكية اللغات أالجنبية
  

  Xضع عالمة    إالمس واللقب  الرمق 
    بلعوف محمد   01
    بن عبورة وهيبة  02
    بوطيبة فاطمة زهراء  03
    دمربي كوثر   04
    القادر   د سـنقادي عب   05
    خمطار سعيدية نوال   06

  

  
  : مالحظة 

  . مت ترتيب املرتحشني ترتيبا ٔاجبداي؛ 1
  . يمت اختيار مرتحشني ال ٔاكرث وال ٔاقل؛ 2
  . 02عن     X. تعترب الغية لك اسـامترة تتجاوز ٔاو تقل فهيا عدد العالمة  3
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  اسـامترة الانتخاب 
  2020/ 2019ممثيل أالساتذة من مصف أالسـتاذية يف اجمللس العلمي للجامعة السـنة اجلامعية  

  

 التجارية والعلومالتسـيري  وعلوملكية العلوم إالقتصادية
  

  Xضع عالمة    واللقب إالمس    الرمق 
    ٔايت خمتارمعر  01
    بكيحل عبد القادر  02
    نقرورت محمد  03
    محدي معمر  04
    دحامين عيل  05
    صافو فتيحة  06
    عيل بن حيي عبد القادر   07
    فالق محمد  08
    مانع فاطمة  09
    مزاين محزة   10
    ودل عابد معر  11

  
  

  : مالحظة 
  ترتيبا ٔاجبداي؛ . مت ترتيب املرتحشني  1
  . يمت اختيار مرتحشني ال ٔاكرث وال ٔاقل؛ 2
  . 02عن     X. تعترب الغية لك اسـامترة تتجاوز ٔاو تقل فهيا عدد العالمة  3
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 التكنولوجيالكية
  

  Xضع عالمة    إالمس واللقب  الرمق 
    امليلودي خادل  01
    بلمدين بلبشري   02
    جعفر حلسن  03
    زقاوي عبد هللا  04
    طالب رشـيد  05
    طاهري توفيق   06
    جمرب جامل ادلين   07

  

  : مالحظة 
  . مت ترتيب املرتحشني ترتيبا ٔاجبداي؛ 1
  ٔاقل؛ . يمت اختيار مرتحشني ال ٔاكرث وال  2
  . 02عن     X. تعترب الغية لك اسـامترة تتجاوز ٔاو تقل فهيا عدد العالمة  3
  

  

   

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية _
Ministry of Higher Education and Scientific 

Research 
 التعليـم العالـي والبحـثالعلمــي وزارة  
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  اسـامترة الانتخاب 
  2020/ 2019ممثيل أالساتذة من مصف أالسـتاذية يف اجمللس العلمي للجامعة السـنة اجلامعية  

  

 لكية عوم الطبيعة و احلياة 
  

  Xضع عالمة    إالمس واللقب  الرمق 
    جرمون عبد القادر   01
    زيدان عزادلينية  02
    سعدي عبد القادر   03

  

  : مالحظة 
  . مت ترتيب املرتحشني ترتيبا ٔاجبداي؛ 1
  . يمت اختيار مرتحشني ال ٔاكرث وال ٔاقل؛ 2
  . 02عن     X. تعترب الغية لك اسـامترة تتجاوز ٔاو تقل فهيا عدد العالمة  3
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  اسـامترة الانتخاب 
  2020/ 2019ممثيل أالساتذة من مصف أالسـتاذية يف اجمللس العلمي للجامعة السـنة اجلامعية  

  

 لكية الهندسة املدنية و املعامرية 
  

  Xضع عالمة    إالمس واللقب  الرمق 
    بوقارة عبد القادر   01
    ٔايت عامثن حسن  02

  

  : مالحظة 
  . مت ترتيب املرتحشني ترتيبا ٔاجبداي؛ 1
  . يمت اختيار مرتحشني ال ٔاكرث وال ٔاقل؛ 2
  . 02عن     X. تعترب الغية لك اسـامترة تتجاوز ٔاو تقل فهيا عدد العالمة  3
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  اسـامترة الانتخاب 
  2020/ 2019أالساتذة من مصف أالسـتاذية يف اجمللس العلمي للجامعة السـنة اجلامعية  ممثيل  

  

 معهد الرتبية الرايضية و البدنية  
  

  Xضع عالمة    إالمس واللقب  الرمق 
    بنور معمر   01
    جلطي طيب   02
    سـبع بوعبد هللا  03
    سعيدي زرويق يوسف  04
    جناموي خادل   05

  

  : مالحظة 
  ترتيب املرتحشني ترتيبا ٔاجبداي؛ . مت  1
  . يمت اختيار مرتحشني ال ٔاكرث وال ٔاقل؛ 2
  . 02عن     X. تعترب الغية لك اسـامترة تتجاوز ٔاو تقل فهيا عدد العالمة  3

  
  

    

 الشعبية امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية  _
Ministry of Higher Education and Scientific 

Research 
 وزارة التعليـم العالـي والبحـثالعلمــي 

University of HassibaBenboualiChlef جامعـة حسـيبـة بن بوعلـي الشلـف 

Rectorate 
 

  مديرية اجلامعة 


