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محضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحين
نھائيا في التوظيف على أساس الشھادة و المسابقة على أساس الشھادات
لاللتحاق بسلك :األساتذة المساعدين رتبة:أستاذ مساعد قسم''ب''.
بكلية  :العلــوم والتكنــــولوجيا
-------------في عام ألفين و ثمانية عشـر و في الخامس عشر من شھر أكتوبر وفي
الساعـة  09 ,00انعقدت بمقـــــــــــــر رئاســــة الجامعة ،اللجنة المكلفة بتحديـــد قائمة
الناجحين نھائيا في التوظيــف على أساس الشھادة و المسابقـة على أساس الشھـادة
لاللتحاق بسلك:األساتذة المساعدين رتبة:أساتـــــذة مسـاعديــــن قسم ''ب''.
وذلـــك طبقــا ألحكام المقـــــــرر رقم 18/929:المؤرخ في،2018.06.26:الصادر عن
السيد مديــــر جامعـــــة محمـــــد خيضــر -بسكرة،المتضمن فتـــح التوظيف على
أساس الشھادة والمسابقـــــة على أســـاس الشھادات لاللتحاق بسلك:األساتذة المساعدين
رتبة:أستاذ مساعد قسم ''ب''.

محضر األعضاء اآلتية أسماؤھم:

– رئيس اللجنــــــــة.
 السيد :بوطرفاية احمدممثل السلك عضوا.
 السيد :مناصرية اسماعيل رتبة  :أستاذ مساعد قسم ''أ'' السيد :بلكحل عزالدين– ممثل لجنة اإلنتقاء.

إن اللجنـة و بعد:
-01

تثبيت إشھــــــــــار المقـــرر رقم 18/929:المؤرخ في،2018.06.26:الصادر عن
مديـر الجامعــــة و المتضمــــن فتـــــح التوظيف على أساس الشھـادة و
المسابقـــة على أساس الشھادة لاللتحـــاق بسلك:األساتذة المساعدين رتبة:أستاذ
مساعد قسم ''ب'' المذكور أعاله.

-02

تثبيت عدد المناصـب الماليــة المفتوحة بعنوان التوظيف على أساس الشھادات و
المسابقة على أساس الشھـــــــادات و المقدر عددھا بـ 15:منصب المحددة في
مدونـــة المناصب المالية للسنــــة الـجاريـــــــــة . 2018

 - 03التأكد من مجمـــــوع الشـروط القانونية األساسية السيما شھادات ،مؤھالت
للمشاركـــــة في المسابقة على أساس الشھادات المـذكورة أعاله.
تصادق بإجماع أعضائھـا ،على قبـول قائمة الناجحين نھائيا.

تعد قائمة المترشحين المقبولين حسب درجة االستحقاق كالتالي:
1

قائمة الناجحين النھائية حسب درجة االستحقاق:

كلية :العلوم و التكنولوجيا
تخصص :الــــــــري ) كل التخصصات(
ـ عدد المناصب المالية مفتوحة01:
 قائمة الناجحين حسب درجة االستحقاق* مسابقة على أساس الشھادة
اللقب و االسم
الرقم
 01الزين علي

المالحظات
ناجح)ة( )دكتوراه(

 القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق:المالحظات
اللقب و االسم
الرقم
احتياطي )ة( )دكتوراه(
 01باشا نعيمة
بعد استنفاذ جدول األعمال وتحديد قائمة الناجحيــــــن حسب درجة االستحقاق رفعت
الجلسة على الساعة 16 ,00:من نفس اليوم و الشھر و السنة المذكورين أعاله.
رئيـــــس اللجنة

أعضاء اللجنة
 مناصرية اسماعيل )ممثل سلك ( -بلكحل عزالدين ) ممثل لجنة اإلنتقاء(
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