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للهيئات العلمية  الترشيحاتطعون دراسة  محضر  

العن املقدم من طرف االستاذ زموري العياشي من قسم اللغة ، و بعد الثانية عشر زواالعلى الساعة  2020فيفري  19يف يوم 
االجنلزية ، اتضح ان امسه سقط سهوا من ترشيحات اللجنة العلمية لقسم اللغة االجنلزية و بالتايل مت قبول طعنه و اصبحت نتائج 

 الرتشيحات النهائية على النحو التايل :  
المجلس العلمي للكلية :-1  

 
 : (8ثمانية )العربية و كان عدد المترشحين  اللغة لقسم االستاذية مصف عن ناستاذيي إنتخاب1 -1
 -استاذ حماضر أ –طواهري صاحل -1
 –استاذ حماضر أ –العياشي عميار -2
 –استاذ حماضر أ –موات نادية -3
 –استاذ تعليم عايل  –بوزيد الساسي هادف -4
 –استاذ تعليم عايل –وردة معلم -5
 –استاذ حماضر أ –زيتون زوليخة -6
 –استاذ حماضر أ –حدة رواحبية -7
 –استاذ حماضر أ –وردة بويران -8
 
 (: 1) واحد  االنجلزية  و كان عدد المترشحين اللغة لقسم االستاذية مصف عن استاذيين إنتخاب1-2
 -استاذ تعليم عايل –طولقي الدي -1

 بدون اجراء إنتخاب العلمي للكلية  على منصب يف اجمللسمبا ان عدد املرتشحني اقل من عدد املناصب فاملرتشح حيصل 
 االجنلزية.   اللغة لقسم االستاذية مصف عن استاذيني

 



 

 (: 3) ثالث  و كان عدد المترشحين الفرنسية  اللغة لقسم االستاذية مصف عن استاذيين إنتخاب1-3
 –استاذ حماضر أ –معافة امال -1
 –استاذ حماضر أ –عمراين خدوج امرية -2
 –استاذ حماضر أ –عيساوي صربينة -3
 
 :(4) اربع  و كان عدد المترشحين االساتذة المساعدين   عن استاذيين إنتخاب 1-4
 من قسم اللغة االجنلزية  -استاذ مساعد أ-زموري العياشي-1
 من قسم اللغة الفرنسية –استاذ مساعد أ –اختياح زهوة -2
  من قسم اللغة الفرنسية–استاذ مساعد أ –حالسي المية -3
 من قسم اللغة الفرنسية  –استاذ مساعد أ –نصيب مروان -4
 
 اللجنة العلمية لقسم اللغة العربية -2
 
  و كان عدد المترشحين ثالث :  ( اساتذة عن سلك اساتذة التعليم العالي4( الى اربع )3انتخاب ثالث ) 2-1
 –استاذ تعليم عايل –فريدة زرقني -1
 –استاذ تعليم عايل –-معلم وردة -2
 –استاذ تعليم عايل –ساسي هادف بوزبد -3

اللجنة العلميىة لقسم اللغة على منصب يف  ونصلون الثالث  يتحمبا ان عدد املرتشحني اقل من عدد املناصب فاملرتشح
 . بدون اجراء إنتخاب العربية 

 
  :    (6ستة ) ( عن سلك االساتذة المحاضرين و كان عدد المترشحين2( الى استاذين )1استاذ واحد ) انتخاب 2-2
 
 -استاذ حماضر أ–صاحل طواهري -1
 -استاذ حماضر أ–-عبد العين خشة -2
 -استاذ حماضر أ–-وليد بركاين -3
 -استاذ حماضر ب–صويلح قاشي -4
 -استاذ حماضر ب–شوقي زقادة--5
 -استاذ حماضر ب–بدراوي عبد اجمليد  -6
 
 
 



  :  (  2( عن سلك االساتذة المساعدين  و كان عدد المترشحين اثنين  )2استاذين ) انتخاب 
 
 -استاذ مساعد أ–راوية شاوي -1
 -استاذ مساعد أ–مغمويل يزيد -2

 اللجنة العلمية للقسم   على منصب يف اجمللس نصالان االثنان يتحعدد املناصب فاملرتشحيساوي مبا ان عدد املرتشحني 
 . بدون اجراء إنتخاب

 االنجلزية اللجنة العلمية لقسم اللغة -3
 
 (واحد  :1و كان عدد المترشحين) ( اساتذة عن سلك اساتذة التعليم العالي4( الى اربع )3انتخاب ثالث )3-1
 طولقي الدي 1

بدون  اللجنة العلمية لقسم اللغة االجنلزية مبا ان عدد املرتشحني اقل من عدد املناصب فاملرتشح حيصل على منصب يف 
 .اتاجراء إنتخاب

 
  :    3( عن سلك االساتذة المحاضرين و كان عدد المترشحين 2( الى استاذين )1استاذ واحد ) انتخاب 3-2  
 
 -استاذ حماضر ب–محيد بودشيش -1
 –استاذ حماضر أ –محدي هدى 2
 -استاذ حماضر ب–بن قرايت نوال -3

 
  (  2( عن سلك االساتذة المساعدين  و كان عدد المترشحين اثنين  )2استاذين ) انتخاب3-3
 عبداوي فاطمة -1
 بن مجيل خولة .-2
 زموري العياشي .-3
 
 الفرنسية اللجنة العلمية لقسم اللغة -
 
 (واحد  :1و كان عدد المترشحين) ( اساتذة عن سلك اساتذة التعليم العالي4اربع )( الى 3انتخاب ثالث )3-1
 هبلول نور الدين-1

بدون   الفرنسيةاللجنة العلمية لقسم اللغة مبا ان عدد املرتشحني اقل من عدد املناصب فاملرتشح حيصل على منصب يف 
 ات.اجراء إنتخاب

 
  :   4( عن سلك االساتذة المحاضرين و كان عدد المترشحين 2( الى استاذين )1استاذ واحد ) انتخاب 3-2

 -استاذ حماضر أ–امرية خدوج عمراين -1



 -استاذ حماضر أ–امال معافة-2
 -استاذ حماضر أ–عيساوي صربينة -3
 -استاذ حماضر ب– كمال صياد-4

 
  : (  4)  اربعة ( عن سلك االساتذة المساعدين  و كان عدد المترشحين 2استاذين ) انتخاب3-3
 -استاذ مساعد أ–اختياح زهوة -1
 -استاذ مساعد أ–المية حالسي -2 
 -استاذ مساعد أ–لعواسة حليمة -3
 -استاذ مساعد أ–-قروي مرفت -4
 

 استفائه للشروط القانونية .كما رفض طلب ترشح االستاذ صياد كمال للمجلس العلمي لعدم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدرج نائب العميد لما بعد 
 



 
 

 


