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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 

 -------------- 

من شھر  عشر الخامسو في  و ثمانية عشـر في عام ألفين                          
رئاســــة الجامعة، اللجنة  بمقـــــــــــــر انعقدت  صباحا 09 ,00وفي الساعـة    أكتوبر

المكلفة بتحديـــد قائمة الناجحين نھائيا في التوظيــف على أساس الشھادة و المسابقـة 
أساتـــــذة مسـاعديــــن :ا/ساتذة المساعدين رتبة:الشھـادة ل-لتحاق بسلك على أساس

  .''ب''قسم 
،الصادر عن 2018.06.26:المؤرخ في 929/18:رقموذلـــك طبقــا /حكام المقـــــــرر  

بسكرة،المتضمن فتـــح التوظيف على  -السيد مديــــر جامعـــــة محمـــــد خيضــر
ا/ساتذة المساعدين :ل-لتحاق بسلك أساس الشھادة والمسابقـــــة على أســـاس الشھادات

  .  ''ب''أستاذ مساعد قسم :رتبة
  

  :ؤھمحضر ا�عضاء ا�تية أسمام

  .ةــــــــرئيس اللجن  –                                        بوطرفاية احمد   : السيد -
 . عضوا سلكالممثل   –   ''أ''أستاذ مساعد قسم : رتبة  مناصرية اسماعيل :السيد -

 .ممثل لجنة ا7نتقاء  –        كثيـري ابراھيم                    : السيد -
   

  :دة و بعـإن اللجن

،الصادر عن 2018.06.26:المؤرخ في 929/18:رقمتثبيت إشھــــــــــار المقـــرر  -01
التوظيف على أساس الشھـادة و  مديـر  الجامعــــة و المتضمــــن فتـــــح

أستاذ :ا/ساتذة المساعدين رتبة:المسابقـــة على أساس الشھادة ل-لتحـــاق بسلك
  .المذكور أع-ه'' ب''مساعد قسم 

  

التوظيف على أساس الشھادات و  تثبيت عدد المناصـب الماليــة المفتوحة بعنوان  -02
منصب المحددة في  15:المسابقة على أساس الشھـــــــادات و المقدر عددھا  بـ

 . 2018مدونـــة المناصب المالية للسنــــة الـجاريـــــــــة 
  

  ية <سيما شھادات ،مؤھ-ت   التأكد من مجمـــــوع الشـروط القانونية ا/ساس - 03
  .للمشاركـــــة  في المسابقة  على أساس الشھادات المـذكورة أع-ه        
  .تصادق بإجماع أعضائھـا، على قبـول قائمة الناجحين نھائيا        

  

  : تعد قائمة المترشحين المقبولين حسب درجة ا,ستحقاق  كالتالي           
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   :قائمة الناجحين النھائية حسب درجة ا<ستحقاق  
  

  

  

  

  ا:داب و اللغات: كلية             

  
  
  

                                                                                         )النقد المعاصر قضايا تحليل الخطاب( أدب عربي : تخصص
  

    01:حةـ  عدد المناصب المالية مفتو

  قائمة الناجحين حسب درجة ا<ستحقاق  -
  مسابقة على أساس الشھادة*      

 

  الم-حظات  اللقب و ا<سم  الرقم
  )ة(ناجح  سبقاق صليحة  01

     
  :القائمة ا<حتياطية حسب درجة ا<ستحقاق -    

  الم-حظات  اللقب و ا<سم  الرقم
 )ة(احتياطي  بعيرة فريدة  01

  

  

  

                                                                                         )كل التخصصات( ة لغة فرنسي: تخصص
  

    02:ـ  عدد المناصب المالية مفتوحة

  قائمة الناجحين حسب درجة ا<ستحقاق  -
  مسابقة على أساس الشھادة*      

 

  الم-حظات  اللقب و ا<سم  الرقم
  )دكتوراه( )ة(ناجح  ھدوش وريدة  01
  ناجح  حداد مريم  02

     
  :القائمة ا<حتياطية حسب درجة ا<ستحقاق -

  الم-حظات  اللقب و ا<سم  الرقم
 )ة(احتياطي  ھنودة حنان  01

 )ة(احتياطي  بودونات فتيحة  02
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                                                    )كل التخصصات(  لغة إنجليزية  :تخصص
  

    05:ـ  عدد المناصب المالية مفتوحة

  قائمة الناجحين حسب درجة ا<ستحقاق  -
  الشھادة أساسمسابقة على *      

 

  الم-حظات  اللقب و ا<سم  الرقم
  )دكتوراه( )ة(ناجح                    كي مناليتر  01
  )ة(ناجح  زنو ب5ل  02
  )ة(ناجح  يسمينة بن زيدة  03
  )ة(ناجح  كرياءزسنوسي   04
  )ة(ناجح  جوامع ھدى  05

  

  
  :القائمة ا<حتياطية حسب درجة ا<ستحقاق -

  الم-حظات  اللقب و ا<سم  الرقم
 )ة(احتياطي  بن زيد سلمى  01

 )ة(احتياطي  أميرةاني يبغ  02

  

ا<ستحقاق رفعت بعد استنفاذ جدول ا/عمال وتحديد قائمة الناجحيــــــن حسب درجة   
  .من نفس اليوم و الشھر و السنة المذكورين أع-ه 16 ,00:الجلسة على الساعة

  
                 

  
                                     اللجنةرئيـــــس                                          أعضاء اللجنة  
  

 ) ممثل سلك  (  مناصرية اسماعيل -

 

 

 )ا7نتقاءممثل لجنة (  ري ابراھيمكثي -

 
    

  


