
 لاللخحاقفي اإلاظابلت على أطاض الشهادة  حظب دزجت الاطخحلاق  للىاجحينالنهائيتاللائمت 

 .2018 بعىوان طىت "ب"أطخاذ مظاعد كظم بظلً ألاطاجرة اإلاظاعدًً زجبت 

: وليت العلوم الدكيلت وؤلاعالم آلالي -1

 الخخصصاثول : زيـاضياث

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

03 

 الاطخحلاقكائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

 ادتُــاط  ِجاهذٌ تراهُُح ــــاجـن جُالٌٍ صاٌخ

 ادتُــاط لّارٌ أَىب حــــاجـنغرَف فُصً 

 ادتُــاط لىارٌ َسَذ حــــاجـن تُثٍ دّسج

 

 :الهىدطت اإلادهيت واإلاعمازيتوليت  -2

  ول الخخصصاث: حظيير الخلىياث الحضسيت

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

03 

 الاطخحلاقكائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت  الاطخحلاقكائمت الىاجحين حظب دزجت 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن فراجٍ خاٌذ  ادتُــاط غطثٍ وائً 

حــــاجـن دّذٌ تاغا عثذ اٌىرَُ  ادتُــاط جعجى ِذفىظ 

حــــاجـن تىٍِ فهٍّ  ادتُــاط تٓ ِهذٌ أدّذ 

 

 :العلوم الاكخصادًت، الدظيير والعلوم الخجازيتوليت  -3
   محاطبت، ماليت و بىون: علوم إكخصادًت

عدد اإلاىاصب  

اإلافخوحت 

01 

 الاطخحلاقكائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت  الاطخحلاقكائمت الىاجحين حظب دزجت 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن فىلح فاطّح  ادتُــاط ِرلىَ وٍثىَ 



 :الخىىولوجياوليت  -4
 صياهت صىاعيت: إلىتروميياهيً

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

 الاطخحلاقكائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت  الاطخحلاقكائمت الىاجحين حظب دزجت 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن دلُع ِذّذ ال َىجذ ِترغذُٓ  

 إلىتروجلني: إلىتروميياهيً

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

 الاطخحلاقكائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت  الاطخحلاقكائمت الىاجحين حظب دزجت 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن إدرَصتٓ اٌعٍىٌ   ادتُــاط غُّذٌ عثذ اٌىرَُ 

  أوجوماجيً آليت: أوجوماجيً آليت

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن تخُتٍ تٍماضُ  ادتُــاط عاغىر جٍىي 

  شبياث ؤلاجصاالث/اجصاالث طلىيت والطلىيت

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن تىرَى عثذ اٌىهاب  ادتُــاط ادردور هاروْ اٌرغُذ 

  هىدطت هيميائيت: هىدطت الطسائم

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن تٓ غاٌُح ِرَُ أِاي  ادتُــاط تارج عائػح 

  ول الخخصصاث:  فيــــصياء

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن عرتاوٌ إٌُاش  ادتُــاط عاغىرٌ ٍُِىح 



: وليت علوم الطبيعت والحياة -5
   :الخىوع البيولوجي البحسي و الظاحلي/ هيدزوبيولوجيا بحسيت و كازيت 

 

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

02 

 الاطخحلاقكائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـنٌعضاَُّح ضعاد   ادتُــاط تىضالح َذٍ 

حــــاجـن دفصاوٌ عّاد  ادتُــاطغىاضٍ ضعاد  

  بيولوجيت جصئيت : علوم بيولوجيت، علوم شزاعيت الخغرًت وعلوم ألاغرًت

عدد اإلاىاصب  

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن هٕىدج ضارج  ادتُــاط تٍذطٓ غفُمح 

  ماء و بيئت:  علوم اإلااء و الخىميت اإلاظخدامت

عدد اإلاىاصب  

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن ردُُ اٌسهرج  ادتُــاط عُادٌ خذَجح 

 بيو إعالم آلي: علوم بيولوجيت، علوم شزاعيت الخغرًت وعلوم ألاغرًت

عدد اإلاىاصب  

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

  ///ال َىجذ ِترغذُٓ/// 

  :علم الجيىوم و اإلاعلوماجيت الحيويت: علوم الجيىوم و اإلاعلوماجيت الحيويت

 
عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

 الاطخحلاقكائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت  الاطخحلاقكائمت الىاجحين حظب دزجت 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

  ///ال َىجذ ِترغذُٓ/// 

 



 :الحلوق والعلوم الظياطيتوليت  -6
  علود و مظؤوليت: حلوق 

 

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

02 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن ٌعطاور عثذ اٌردّاْ  ادتُــاط ٍِىن ِذفىظ 

حــــاجـن اٌسهراء  فاطّح  لٍىاز  ادتُــاطتضٍُص عثذ اٌعسَس  

  كاهون البىون: حلوق 

 
عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن فالق عثذ اٌمادر  ادتُــاط غرَمٍ غهرزاد 

  ملىيت فىسيت: حلوق 

 
عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن ِهُذٌ ضاُِح  ادتُــاط تٓ َطى أضاِح 

 

 

 

 

 

 



 :معهد التربيت البدهيت والسياضيت -7
 مىهجيت الخدزيب السياض ي: هظسيت ومىهجيت التربيت البدهيت والسياضيت

 
عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

 الاطخحلاقكائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت  الاطخحلاقكائمت الىاجحين حظب دزجت 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن إَىاْ ضىُِح  ///ال َىجذ ِترغذُٓ ///  

 علم اليشاا البدون السياض ي التربوي : هظسيت ومىهجيت التربيت البدهيت والسياضيت

 
عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

 الاطخحلاقكائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظتاطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن ٌعّع عثذ هللا  ادتُــاط دفُع فضٍُح 

 ؤلادازة والدظيير السياض ي: هظسيت ومىهجيت التربيت البدهيت والسياضيت

 
عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

 الاطخحلاقكائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت  الاطخحلاقكائمت الىاجحين حظب دزجت 

  اإلاالحظتاطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن اٌعىادٌ فىزَح  ///ال َىجذ ِترغذُٓ ///  

 

 

 

 

 

 

 



 :آلاداب والفىون وليت  -8
 :الخفظير وعلوم اللسآن،اللغت والدزاطاث اللسآهيت،لغت عسبيت ودزاطاث كسآهيت،لغت عسبيت/آلاداب والفىون 

 
عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن تٓ زَاْ خاٌذ  ادتُــاط دّراٌعُٓ عثذ اٌهادٌ 

 :جحليل الخطاب،اللظاهياث،حعليميت اللغت،علوم اللظان وجحليل الخطاب/آلاداب والفىون 

 
عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن عثّاْ ٍُِىح  ادتُــاط درار ٔطُُ 

 :أدب جصائسي،ألادب الشعبي،أدب عسبن،لغت وأدب عسبن/آلاداب والفىون 

 
عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن ِعّر فىاز  ادتُــاط ٌىذً ٔصُرج 

 :التراث والحداثت– الىلد ألادبن العسبن،الدزاطاث اإلالازهت في ألادب الجصائسي الحدًث،الىلد اإلاغازبن /آلاداب والفىون 

 
عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن تػُر ٔجاج  ادتُــاط تٍّهذٌ عُاد 

 :الدزاطاث ألاطلوبيت،الدزاطاث اللغويت والىحويت في العصس الترون/آلاداب والفىون 

 
عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن ٌثُه دّى  ادتُــاط تٓ عٍٍ ٍُِأٍ 

 

 



 :العلوم ؤلاوظاهيت والاجخماعيتوليت  -9

 علوم ؤلاعالم وؤلاجصاٌ/علوم ؤلاعالم وؤلاجصاٌ

 

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

02 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن تٓ عّار هاجر  ادتُــاط دىاؼ فاطّح 

حــــاجـن ِذٍة دفُظح  ادتُــاط تذأٍ إُِٔح ٔسَهح 

 ألاهثروبولوجيا العامت/ألاهثروبولوجيا

 

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

02 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن تىطمىلح ِثرون  ادتُــاط دّىدٌ جّاي 

حــــاجـن طرغاوٌ رلُح  ادتُــاط تىزَأٍ عثذ اٌذك 

 علم الىفع العيادي للطفل واإلاساهم والخوجيي ألابوي /علم الىفع

 

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

03 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظتاطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن جٍىٌٍ ضُّر  ادتُــاط تٍذاج اٌعرتٍ ِصطفً 

حــــاجـن اٌعرتاوٌ ِصطفً  

/// ال َىجذ ِترغذُٓ /// 
حــــاجـن تٍعُّع ِرَُ اٌثاتىي  

 علم الىفع والعمل والخىظيم/علم الىفع

عدد اإلاىاصب  

اإلافخوحت 

01 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظتاطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن ضعىدٌ ورَّح  ادتُــاط تٓ ددى ضُّح 

 



 :اللغاث ألاجىبيتوليت  -10
 :ول الخخصصاث/لغت فسوظيت

 

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

04 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظتاطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن تىضاٌُ َُّٕح  ادتُــاط غراطٍ عثذ اٌمادر 

حــــاجـن تٓ َطى ضىضٓ  ادتُــاط تىغرَظ صاٌخ 

حــــاجـن تٓ دردوظ ٔىر اٌهذي  
 ///ال َىجذ ِترغذُٓ /// 

حــــاجـن الغح ٔىر اٌذَٓ  

تلغت   :ول الخخصصاث/أهجليًز

 

عدد اإلاىاصب 

اإلافخوحت 

04 

كائمت ؤلاحخياطيون حظب دزجت ؤلاطخحلاق كائمت الىاجحين حظب دزجت ؤلاطخحلاق 

 اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح  اإلاالحظت اطم وللب اإلاترشح 

حــــاجـن َّثىي ٔسَهح  

/// ال َىجذ ِترغذُٓ /// 

 دّر اٌعُٓ جّاي اٌذَٓ 

 عثذ اٌمادر
حــــاجـن  

حــــاجـن ِخٍىف لىَذر  

/// ال َىجذ ِترغذُٓ /// 

 

2018 هوفمبر 06 : حسز بالشلف في



 

 : مالحظت

اس الشهادة لإللتحاق برتبت ـــــــة على أســـــــــملسابق             ًطـــلــــب من املترشحـــــين النـــــــاجحــــين في ا

 : إتمـــــــــام ملفاتهم بالىثــــــــــائــــق التـــــــــاليـــــت"ب"اذ مساعد قسم ـــأست

 الد ـــــــــشهادة المي 

  الجنسيتشهادة 

 صىرتان شمسيتان 

  (عند إلاقتضاء)شهادة عائليت. 

  (عامت وصدريت)شهادتان طبيتان .

  شهادة السىابق اللدليت ساريت املفلىو .

 نسخت من الىثيقت املتللقت بالىضليت تجاه الخدمت الىطنيت .

 دي . ظرفان بريدًان من الحجم الكبير عليهما اللنىان والطابع البًر

 طلب إلاستقالت عليه مىافقت الهيئت املستخدمت بالنسبت للمىظفين. 

 مشطىب بريدي صك. 

 أو رقم الضمان إلاجتماعيبطاقت الشفاء . 

  جراء ألاتصريح شرفي بلدم اللمل بالنسبت للمترشحين غير

 

 

  


