
  

المالحظةالمعدل  مجموع النقاطاالسم و اللقبالرقم

03  المعامل العالمة04 المعامل العالمة02 المعامل العالمة

ناجح11.0022.0014.0056.0013.0039.00117.0013.00مصطفاوي سالم01

2022-10-12:بسكرة في

بن فرحات عبد المنعم.د

( 2022دورة سبتمبر  )

جامعت دمحم خيضر بسكرة  : مركز االمتحان 

01:  المفتوحة عدد المناصب

,كشىف النقاط للمسابقت على اساس االختباراث المهنيتالكتابيت 

لاللتحاق برتبت متصرف مستشار

01: المسجــلـــىن

01: الحاضــــرونمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بريزينة البيضال: االدارة المعنيت

00: الغائبـــــــــىن

هشام الدراجي.د

االختبارات الكتابية

التحرير  االداريإداري أو إقتصادي,اختبار اختياري افي موضوع ذي طابع قانونيالثقافة العامة

 رئيس مركز االمتحان                                 المصححين                                     مسؤول األمانة التقنية

إسماعيل مناصرية.د

جـــــــدي ونــــاسة.د

 الجمهوريـــــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيــــــــــــــة
République Algérienne Démocratique et populaire 

 وزارة التعليــــــــــــم العالـــــــــــــــــي و البحـــــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــــــــــــي
Ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

  
Université Mohamed Khider Biskra                                                             جامعـــــــــــة محمــــــــــــــــــد خيضــــــر بسكرة 

  
               

 



  

المالحظةالمعدل  مجموع النقاطاالسم و اللقبالرقم

03  المعامل العالمة04 المعامل العالمة02 المعامل العالمة

ناجح13.0026.0010.0040.0012.0036.00102.0011.33أحمد حمد01

2022-10-12:بسكرة في 

بن فرحات عبد المنعم.د

( 2022دورة سبتمبر  )

جامعت دمحم خيضر بسكرة  : مركز االمتحان 

01:  المفتوحة عدد المناصب

,كشىف النقاط للمسابقت على اساس االختباراث المهنيتالكتابيت 
لاللتحاق برتبت متصرف مستشار

01: المسجــلـــىن

01: الحاضــــرونلمؤسسة العمومية للصحة الجوارية سعد لعمامرة بالدبيلةا:  االدارة المعنيت

00: الغائبـــــــــىن

 رئيس مركز االمتحان                                 المصححين                                                          مسؤول األمانة التقنية
إسماعيل مناصرية.د

جـــــــدي ونــــاسة.د

هشام الدراجي.د

االختبارات الكتابية

التحرير  االداريإداري أو إقتصادي,اختبار اختياري افي موضوع ذي طابع قانونيالثقافة العامة

 الجمهوريـــــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيــــــــــــــة
République Algérienne Démocratique et populaire 

 وزارة التعليــــــــــــم العالـــــــــــــــــي و البحـــــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــــــــــــي
Ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

  
Université Mohamed Khider Biskra                                                             جامعـــــــــــة محمــــــــــــــــــد خيضــــــر بسكرة 

  
               

 



 رئيس مركز االمتحان                                 المصححين                                                          مسؤول األمانة التقنية



  

المالحظةالمعدل  مجموع النقاطاالسم و اللقبالرقم

03  المعامل العالمة04 المعامل العالمة02 المعامل العالمة

ناجح11.0022.0014.0056.008.0024.00102.0011.33عمر بن عٌسى01

2022-10-12:بسكرة فً 

بن فرحات عبد المنعم.د

( 2022دورة سبتمبر  )

جامعت دمحم خيضر بسكرة  : مركز االمتحان 

01:  المفتوحة عدد المناصب

,كشىف النقاط للمسابقت على اساس االختباراث المهنيتالكتابيت 
لاللتحاق برتبت متصرف مستشار

01: المسجــلـــىن

01: الحاضــــرونلمؤسسة العمومية اإلستشفائية جامعةا:  االدارة المعنيت

00: الغائبـــــــــىن

 رئٌس مركز االمتحان                                 المصححٌن                                                          مسؤول األمانة التقنٌة
إسماعٌل مناصرٌة.د

جـــــــدي ونــــاسة.د

هشام الدراجً.د

االختبارات الكتابٌة

التحرٌر  االداريإداري أو إقتصادي,اختبار اختٌاري افً موضوع ذي طابع قانونًالثقافة العامة

 الجمهوريـــــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيــــــــــــــة
République Algérienne Démocratique et populaire 

 وزارة التعليــــــــــــم العالـــــــــــــــــي و البحـــــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــــــــــــي
Ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

  
Université Mohamed Khider Biskra                                                             جامعـــــــــــة محمــــــــــــــــــد خيضــــــر بسكرة 

  
               

 



 رئٌس مركز االمتحان                                 المصححٌن                                                          مسؤول األمانة التقنٌة


