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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

  العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة :بكلية 
 -------------- 

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

د قائمة الناجحين ـــة الجامعة، اللجنة المكلفة بتحديــــرئاس ــــرــــــــبمقـ انعقدت  صباحا 09
 ل7لتحاق الشھـادة ة على أساسـالمسابقو  الشھادةف على أساس ــالتوظي نھائيا في

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

،الصادر عن السيد 2017.07.10:المؤرخ في 843/17:قمروذلـــك طبقــا ;حكام المقـــــــرر 
بسكرة،المتضمن فتـــح التوظيف على أساس الشھادة  -مديــــر جامعـــــة محمـــــد خيضــر
أستاذ مساعد :ا;ساتذة المساعدين رتبة:ل7لتحاق بسلك والمسابقـــــة على أســـاس الشھادات

  .  ''ب''قسم 
  

  :ھمحضر ا4عضاء ا>تية أسماؤم
  .رئيس اللجنــــــــة  –                                                بوطرفاية أحمد: السيد -

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

                                                                                                فرحــــي عبد هللا :السيد -

 .ممثل لجنة اIنتقاء  –
  

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

التوظيف على أساس الشھـادة و المسابقـــة على  الجامعــــة و المتضمــــن فتـــــح
'' ب''أستاذ مساعد قسم :ا;ساتذة المساعدين رتبة:لشھادة ل7لتحـــاق بسلكأساس ا

  .المذكور أع7ه
  

التوظيف على أساس الشھادات و  تثبيت عدد المناصـب الماليــة المفتوحة بعنوان  -02
منصب المحددة في  36:المسابقة على أساس الشھـــــــادات و المقدر عددھا  بـ

 . 2017للسنــــة الـجاريـــــــــة  مدونـــة المناصب المالية
  

  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  اIستحقاقتعد قائمة المترشحين المقبولين حسب درجة            
  

   :اIستحقاققائمة الناجحين النھائية حسب درجة   

 

 

  

  

  العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة : كلية
  

  

  

)                                                رياضيـــــات( رياضيـــــات  :تخصص
  03:المناصب المالية مفتوحةعدد 

  :قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق -

  مسابقه على أساس الشھادة  *      

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )دكتوراه( )ة(ناجح  خير الدين صورية  01

 )دكتوراه() ة(ناجح  سلطـــــــان لويزة  02

 )دكتوراه() ة(ناجح  ثابت مفيــــــــدة  03

  

  :اIحتياطية حسب درجة اIستحقاقالقائمة  -

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )دكتوراه( )ة(احتياطي  بن شعيرة سعاد  01

 )دكتوراه( )ة(احتياطي  عيشوش سميحة  02

 )دكتوراه( )ة(احتياطي  بن قوقة  نادية  03

  

)                                  اIصطناعيالصورة والذكاء ( إع7م آلي  :تخصص
  02:عدد المناصب المالية مفتوحة

  :قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق -

  مسابقه على أساس الشھادة  *      

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )دكتوراه() ة(ناجح  مختاري ب-ل  01

 )دكتوراه() ة(ناجح  صالحي أمنة  02

  

  :القائمة اIحتياطية حسب درجة اIستحقاق -

  الم7حظات  اللقب و اIسم  قمالر
 )ة(احتياطي  يوش امنةوز  01

  )ة(احتياطي  سريتي علي  02
 

  



 3

)                                                الشبكات( إع7م آلي  :تخصص
  02:عدد المناصب المالية مفتوحة

  :قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق -

  مسابقه على أساس الشھادة  *      

  الم7حظات  اللقب و اIسم  قمالر
 )دكتوراه() ة(ناجح  صحراوي سمية  01

  

  :القائمة اIحتياطية حسب درجة اIستحقاق -

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
  

 

  

  

  

)                                                بيولوجيا تطبيقية(  علوم الطبيعة والحياة :تخصص
  02:عدد المناصب المالية مفتوحة

  :قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق -

  مسابقه على أساس الشھادة  *      

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 ) ة(ناجح  عاشــــــــور حنان  01

 ) ة(ناجح  حليمـــةالعمري   02

  

  :القائمة اIحتياطية حسب درجة اIستحقاق -

  حظاتالم7  اللقب و اIسم  الرقم
 )ة(احتياطي  قرابة وسام  01

  

  

  

)                                                بيولوجيا النبات والمحيط( علوم الطبيعة والحياة  :تخصص
  01:عدد المناصب المالية مفتوحة

  :قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق -

  مسابقه على أساس الشھادة  *      

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )دكتوراه() ة(ناجح  بن عمر ب-ل  01

  

  :القائمة اIحتياطية حسب درجة اIستحقاق -

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )دكتوراه( )ة(احتياطي  ساسوي دIل  01
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)                                                بيوكيمياء( علوم الطبيعة والحياة  :تخصص
  02:ب المالية مفتوحةعدد المناص

  :قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق -

  مسابقه على أساس الشھادة  *      

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )دكتوراه() ة(ناجح  ىــــــــقروي من  01

 )دكتوراه() ة(ناجح  ربيعي رضوان  02

  

  :القائمة اIحتياطية حسب درجة اIستحقاق -

  م7حظاتال  اللقب و اIسم  الرقم
 )ة(احتياطي  بشامي سفيان  01

 )ة(احتياطي  و زينبـــــمحل  02

  

  

  

  

  

)                                                علم ا;حياء الدقيقة( علوم الطبيعة والحياة  :تخصص
  02:عدد المناصب المالية مفتوحة

  :قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق -

  س الشھادة مسابقه على أسا *      

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )دكتوراه() ة(ناجح  بن بلعيد فتحي  01

 )دكتوراه() ة(ناجح  بوقنــــــون وداد  02

  

  :القائمة اIحتياطية حسب درجة اIستحقاق -

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )دكتوراه( )ة(احتياطي  حكيم محمـــــو  01

 )دكتوراه( )ة(طياحتيا  ةـــــنايلي أميم  02

  

  

تحليل فيزيوكيميائي مراقبة النوعية وتركيب المواد ذات الفعالية ( كيمياء  :تخصص

 )                                                البيولوجية
  01:عدد المناصب المالية مفتوحة

  :قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق -

  مسابقه على أساس الشھادة  *      

  الم7حظات  اللقب و اIسم  قمالر
 )دكتوراه() ة(ناجح  شمـــــام ياسميــــن  01

  

  :القائمة اIحتياطية حسب درجة اIستحقاق -

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )دكتوراه( )ة(احتياطي  كرباب خولة  01
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)                                             كيمياء  جزئية( كيمياء  :تخصص
  01:عدد المناصب المالية مفتوحة

  :قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق -

  مسابقه على أساس الشھادة  *      

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )دكتوراه() ة(ناجح  علمـــــــــــي زينب  01

  

  :القائمة اIحتياطية حسب درجة اIستحقاق -

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )دكتوراه( )ة(احتياطي  ـــــــــوفي سفيانمخلـ  01

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)                                                فيزياء المــــــواد( فيزياء  :تخصص
  03:عدد المناصب المالية مفتوحة

  :قائمة الناجحين حسب درجة اIستحقاق -

  مسابقه على أساس الشھادة  *      

  م7حظاتال  اللقب و اIسم  الرقم
 )دكتوراه) (ة(ناجح  ةـــــطارفـــــــة نسيم  01

 )دكتوراه) (ة(ناجح  عبد الفضيل بوحجر  02

 )دكتوراه) (ة(ناجح  حـــــــــــراب موســــى  03

  

  

  :القائمة اIحتياطية حسب درجة اIستحقاق -

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 )وراهدكت( )ة(احتياطي  شويـــــــــة فاتــــح  01

 )دكتوراه( )ة(احتياطي  عدائكـــــــة مروى  02

 )دكتوراه( )ة(احتياطي  شتيوي عبد المنعم  03
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)                                                البيئة والنظام البيئي الساحلي( علوم ا;رض  :تخصص
  01:عدد المناصب المالية مفتوحة

  :تحقاققائمة الناجحين حسب درجة اIس -

  مسابقه على أساس الشھادة  *      

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
 ) ة(ناجح  عثماني حورية  01

  

  :القائمة اIحتياطية حسب درجة اIستحقاق -

  الم7حظات  اللقب و اIسم  الرقم
  

 

  

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

                 
  
                                     اللجنةرئيـــــس                                          أعضاء اللجنة  
  

 ) ممثل سلك  (  مناصرية اسماعيل -

 

 

 )اIنتقاءلجنة  ممثل(  فرحي عبد هللا -

 
    

  


