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 20/0202: رقم للكلية محضر اجتماع المجلس العلميمستخرج من 

 متعلق بترتيب أساتذة الكلية في استحقاق اإلقامة العلمية بالخارج
 

 

لكلية في الخارج، تضمن محضر اجتماع المجلس العلمي فيما يتعلق باإلقامة العلمية ألساتذة ا

 :ما يليم، 0202 جوان 00، الموافق هـ1437 رمضان 01 األربعاءيوم  المنعقد 0202-02: رقم

تمت فيه دراسة ، 0202ماي  02يوم اإلثنين سبق للمجلس العلمي أن عقد اجتماعا استثنائيا 

اتذة الكلية من اإلقامة العلمية في الخارج أو ما يعرف وضبط المعايير التي يتم على أساسها استفادة أس

 :بالتربصات قصيرة المدى، وقد تم االتفاق في االجتماع المذكور على ما يلي

 .اعتماد مبدأ الترتيب الدوري لكل األساتذة -

الفئة (. ب)و( أ)الفئة األولى وتضم األساتذة واألساتذة المحاضرين : قسم األساتذة إلى فئتيني   -

 .نية وتضم فئة األساتذة المساعدينالثا

يتم ترتيبها في االستحقاق  إلى عدة مجموعات داخل كل من الفئتين المذكورتين األساتذة قسمي   -

، مجموعة 0202و 0202مجموعة األساتذة الذين لم يستفيدوا خالل سنتي : كما يلي

وعة األساتذة ، مجم0202ولم يستفيدوا في سنة  0202األساتذة الذين استفادوا في سنة 

، مجموعة األساتذة الذين 0202واستفادوا في سنة  0202الذين لم يستفيدوا في سنة 

، على أن يتم ترتيب األساتذة داخل كل مجموعة باعتماد 0202و 0202استفادوا في سنتي 

 .مبدأ القرعة

ساتذة أفضت عملية القرعة إلى ترتيب األ حيثفي هذا االجتماع تطبيق هذه العناصر، قد تم و

 :كما يلي

 

 (:ب)و( أ)أ ـ فئة األساتذة واألساتذة المحاضرين 

 عبد الكريم حامدي -0

 عزوز مناصرة -0

 سكينة بويلي -0

 نوارة دري -2

 محمود بوترعة -2
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 خالد ذويبي -2

 لخضر شايب -1

 آسيا علوي -8

 عبد الباسط دردور -9

 فضيلة تركي -02

 ية دردوريسام -00

 نجيب بوحنيك -00

 عبد الكريم رقيق -00

 سميرة عبدو -02

 زينة مومني -02

 نادية وزناجي -02

 شريفة زغيشي -01

 سامية ديبي -08

 رابح زرواتي -09

 ادمحم بن نبري -02

 سميرة خزار -00

 جميلة قارش -00

 حورية تاغالبت -00

 فؤاد بن عبيد -02

 منوبة برهاني -02

 عامر لعرابي -02

 عبد الحفيظ هالل -01

 الوردي زقادة -08

 صالح عسكر -09

 ذوادي قوميدي -02

 عبد القادر عبد السالم -00

 أحمد بروال -00

 عبد الحكيم فرحات -00

 طروب كامل -02

 لبانفايزة ال -02

 أم نايل بركاني -02

 حسن رمضان فحلة -01

 دمحم حمدي -08

 منصور كافي -09

 بدر الدين زواقة -22

 الخامسة مذكور -20
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 ميلود ميهوبي -20

 صالح زنداقي -20

 فاطمة الزهراء وغالنت -22

 حسين شرفة -22

 عائشة غرابلي -22

 حجيبة شيدخ -21

 فايزة دمحمي -28

 أحمد عيساوي -29

 مليكة مخلوفي -22

 شهر الدين قالة -20

 سرحان بن خميس -20

 نور الدين بولحية -20

 بشيشصالح بو -22

 نورة بن حسن -22

 عمر حيدوسي -22

 صليحة بن عاشور -21

 صحراوي مقالتي -28

 العربي بن الشيخ -29

 رضا شعبان -22

 جمال بن دعاس -20

 مسعود فلوسي -20

 عبد المجيد بوكركب -20

 السعيد قاسمي -22

 أحمد أمداح -22

 عبد الحليم بوزيد -22

 عبد الرحمن رداد -21

 رشيد درغال -28

 مرزوق العمري -29

 السعيد بوخالفة -12

 زينب دوادي -10

 عيسى بوعكاز -10

 بن حرزهللاعبد القادر  -10

 زوهير عبد السالم -12
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 :ب ـ فئة األساتذة المساعدين

 زين العابدين مباركي -0

 نبيل سيغة -0

 دمحم العايب -0

 الطيب بن حرزهللا -2

 صورية شرفاوي -2

 فريدة سكيو -2

 جمعي بوقفة -1

 آمال قورداش -8

 صالح حداد -9

 سعيدة درويش -02

 خديجة زردوم -00

 بوجمعة سي دمحم -00

 عبد الرؤوف بن اموفق -00

 منير معمري -02

 زكريالحفناوي بو -02

 نادية سمايحي -02

 آمال قمرة لعالونة -01

 اسمهان بوعيشة -08

 عالوة بوشوشة -09

 مخلوف سوابعة -02

 رحمة زقادة -00

 نعمان بوطهرة -00

 عياش حمادي -00
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