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  محضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحين

  على أساس الشھادات المسابقة وادة في التوظيف على أساس الشھنھائيا  
  .''ب''قسم أستاذ مساعد:ا4ساتذة المساعدين رتبة: بسلك ل-لتحاق

  ا:داب واللغـــــــات :بكلية 
 -------------- 

 ة  ـوفي الساع نوفمبرمن شھر  الخامس و في رـــــعش سبعةو  في عام ألفين             

د قائمة ـــة الجامعة، اللجنة المكلفة بتحديــــرئاس ــرــــــــــبمقـ انعقدت  صباحا 09 ,00
 الشھـادة ة على أساسـالمسابقو  الشھادةف على أساس ــالتوظي الناجحين نھائيا في

  .''ب''قسم  نــــاعديـذة مســـــأسات:ا;ساتذة المساعدين رتبة:بسلك ل7لتحاق

،الصادر عن 2017.07.10:رخ فيالمؤ 843/17:رقموذلـــك طبقــا ;حكام المقـــــــرر  
بسكرة،المتضمن فتـــح التوظيف على  -السيد مديــــر جامعـــــة محمـــــد خيضــر

ا;ساتذة المساعدين :ل7لتحاق بسلك أساس الشھادة والمسابقـــــة على أســـاس الشھادات
  .  ''ب''أستاذ مساعد قسم :رتبة

  

  :حضر ا4عضاء ا:تية أسماؤھمم
رئيس   –                                                رفاية أحمدبوط: السيد -

  .اللجنــــــــة

ممثل   –                ''أ''أستاذ مساعد قسم : رتبة  مناصرية اسماعيل: السيد -
 . السلك عضوا

          مفقــــــــودة صالح                                                             :السيد -

 .ممثل لجنة اIنتقاء  –
  

  :ة و بعدـإن اللجن
،الصادر عن 2017.07.10:المؤرخ في 843/17:رقمتثبيت إشھــــــــــار المقـــرر  -01

التوظيف على أساس الشھـادة و  مديـر  الجامعــــة و المتضمــــن فتـــــح
أستاذ :عدين رتبةا;ساتذة المسا:المسابقـــة على أساس الشھادة ل7لتحـــاق بسلك

  .المذكور أع7ه'' ب''مساعد قسم 
  

التوظيف على أساس الشھادات و  تثبيت عدد المناصـب الماليــة المفتوحة بعنوان  -02
منصب المحددة في  36:المسابقة على أساس الشھـــــــادات و المقدر عددھا  بـ
 . 2017مدونـــة المناصب المالية للسنــــة الـجاريـــــــــة 

  

  التأكد من مجمـــــوع الشـروط القانونية ا;ساسية Iسيما شھادات ،مؤھ7ت    -  03

  .للمشاركـــــة  في المسابقة  على أساس الشھادات المـذكورة أع7ه        

  .تصادق بإجماع أعضائھـا، على قبـول قائمة الناجحين نھائيا        
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  : كالتالي  اHستحقاقتعد قائمة المترشحين المقبولين حسب درجة            
  

   :اIستحقاققائمة الناجحين النھائية حسب درجة   

  

 
  

  

  

  ا:داب و اللغات: كلية                 

  
  

                                                                     )كل التخصصات(  ةــإنجليزي  :تخصص
  

    08:ـ  عدد المناصب المالية مفتوحة

  قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق  -

  الشھادة أساسمسابقة على *      
 

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
  )دكتوراه(   )ة(ناجح  ي طارقــــــــعساس  01
  )ة(ناجح  ي ياسرـــــــصدرات  02
  )ة(ناجح  ةــــــمنصوري أمن  03
عبد  بنعبد الناصر   04

  الرزاق

  )ة(ناجح

  )ة(ناجح  طاع هللا أسمـــــــــــاء  05
  )ة(ناجح  ربيع عبد الرحمان  06
  )ة(ناجح  ـــــــــــة زينببوقف  07
  )ة(ناجح  نسريند ــــباحم  08

  

  :القائمة اIحتياطية حسب درجة اIستحقاق -      

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )ة(احتياطي  ورة كمالحرح  01

 )ة(احتياطي  خالد لبيار  02

 )ة(احتياطي  محلبي حسين  03

 )ة(احتياطي  فاطيمةولد أحمد   04
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                                                                                         )علوم اللغة( لغة فرنسية   :تخصص
  

    03:فتوحةـ  عدد المناصب المالية م

  قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق  -

  مسابقة على أساس الشھادة*      
 

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
  )دكتوراه(   )ة(ناجح  محي الدين اس-م بلعيد  01
  )ة(ناجح  حاج عتو فطيمة الزھرة  02
  )ة(ناجح  عــــــوادي لميــــــــــــــاء  03

  

  :ياطية حسب درجة اIستحقاقالقائمة اIحت -      

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )ة(احتياطي  مقليد صفية  01

 )ة(احتياطي  كلفالي ابتسام  02

 )ة(احتياطي  بن يسري سميرة  03

  

  

                                                                                   )أدب فرنسي( لغة فرنسية   :تخصص
    02:ـ  عدد المناصب المالية مفتوحة

  قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق  -

  مسابقة على أساس الشھادة*      
 

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
  )ة(ناجح  بوغفير شھرزاد  01
  )ة(ناجح  بحيةابعيسي ر  02

  

  :القائمة اIحتياطية حسب درجة اIستحقاق -      

  الم7حظات  Iسماللقب و ا  الرقم
 

  

بعد استنفاذ جدول ا;عمال وتحديد قائمة الناجحيــــــن حسب درجة اIستحقاق رفعت 
  .من نفس اليوم و الشھر و السنة المذكورين أع7ه 16 ,00:الجلسة على الساعة

  
                 

  
                                     اللجنةرئيـــــس                                          أعضاء اللجنة  
  

 ) ممثل سلك  (  مناصرية اسماعيل -

 

  )اIنتقاءممثل لجنة (  مفقودة صالح -


