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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

  وا�جتماعيةالعلوم ا
نسانية  :بكلية 
 -------------- 

أكتوبر وفي من شھر  الخامس عشرو في  و ثمانية عشـر في عام ألفين             
د قائمة ـــة الجامعة، اللجنة المكلفة بتحديــــرئاس ــــرــــــــبمقـ انعقدت 09 ,00الساعـة   

 الشھـادة ة على أساسـالمسابقو  الشھادةف على أساس ــالتوظي الناجحين نھائيا في
  .''ب''قسم  نــــاعديـذة مســـــأسات:ا.ساتذة المساعدين رتبة:بسلك ل+لتحاق

 عن ،الصادر2018.06.26:مؤرخ فيال 929/18:رقمرر ـــــــا .حكام المقــك طبقـــوذل 
التوظيف على ح ـــبسكرة،المتضمن فت -رــد خيضـــــة محمـــــجامع مديــــرالسيد 

ا.ساتذة المساعدين :بسلك ل+لتحاق اس الشھاداتـــة على أســـــالمسابقأساس الشھادة و
  .  ''ب''قسم  أستاذ مساعد:رتبة

  

  :حضر ا�عضاء ا�تية أسماؤھمم
  .ةــــــــئيس اللجن                                       بوطرفاية احمد    : السيد -
 . عضوا سلكالممثل   –   ''أ''أستاذ مساعد قسم : رتبة  مناصرية اسماعيل :السيد -

 .ممثل لجنة ا7نتقاء  –فريجـــة أحمــد                               :السيد -
  

  :ة و بعدـإن اللجن
الصادر عن ،2018.06.26:المؤرخ في 929/18:رقمار المقـــرر ــــــــــتثبيت إشھ -01

و  ادةـالشھعلى أساس  التوظيف حـــــن فتــــو المتضم ةـــمديـر  الجامعـ
أستاذ :ا.ساتذة المساعدين رتبة:بسلك اقـــل+لتح الشھادةة على أساس ـــالمسابق

  .المذكور أع+ه'' ب''مساعد قسم 
  

 التوظيف على أساس الشھادات و ة المفتوحة بعنوانـــب الماليصتثبيت عدد المنا  -02
 منصب المحددة في 15:ـادات و المقدر عددھا  بـــــــالمسابقة على أساس الشھ
 . 2018ة ـــــــــة الـجاريــــللسن مدونـــة المناصب المالية

  

    ت ،مؤھ+ت ية <سيما شھاداوع الشـروط القانونية ا.ساســـــمن مجم التأكد - 03
  .في المسابقة  على أساس الشھادات المـذكورة أع+ه  للمشاركـــــة        
  .تصادق بإجماع أعضائھـا، على قبـول قائمة الناجحين نھائيا        

  

  : كالتالي  ا�ستحقاقتعد قائمة المترشحين المقبولين حسب درجة            
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 ا�مــانة العــــامة       

  المديرية الفرعية للمستخدمين  و التكوين
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   :ا<ستحقاققائمة الناجحين النھائية حسب درجة   
  

   
  العلوم ا:نسانية و ا9جتماعية:  كلية

  

  

  

  

                                                                                         )كل التخصصات( علم المكتبات : تخصص
    01: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  حسني عبد الرحمان  01

     
  :القائمة ا<حتياطية حسب درجة ا<ستحقاق -    

  الم+حظات  اللقب و ا<سم  الرقم
 )ة(احتياطي  ياسين عقونل  01

  

  

                                                                                         )كل التخصصات( خ ــــــــــتاري: تخصص
    02:ـ  عدد المناصب المالية مفتوحة

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

  الم+حظات  اللقب و ا<سم  الرقم
  )دكتوراه( )ة(ناجح  بكرادة جازية  01
  )دكتوراه( )ة(ناجح  أح5ميوسف   02

     
  :القائمة ا<حتياطية حسب درجة ا<ستحقاق -    

  الم+حظات  اللقب و ا<سم  الرقم
 )دكتوراه( )ة(احتياطي  ومان حورية  01

 )دكتوراه( )ة(احتياطي  بصديق عبد الكريم  02
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                                                                                         )كل التخصصات(  ةـــــفلسف: تخصص
    02:ـ  عدد المناصب المالية مفتوحة

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

  ظاتالم+ح  اللقب و ا<سم  الرقم
  )دكتوراه( )ة(ناجح  بن جلطي محمد  01
  )دكتوراه( )ة(ناجح  وفاءمداسي مريم   02

     
  :القائمة ا<حتياطية حسب درجة ا<ستحقاق -    

  الم+حظات  اللقب و ا<سم  الرقم
 )دكتوراه( )ة(احتياطي  ماريف أحمد  01

 )دكتوراه( )ة(احتياطي  كافي فريدة  02

  

  

  

)                                                                       نفس المرضي المؤسساتيعلم ال ( علم النفس: تخصص
    01:ـ  عدد المناصب المالية مفتوحة

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

  الم+حظات  اللقب و ا<سم  الرقم
  )هدكتورا( )ة(ناجح  دودو صونية  01

     
  :القائمة ا<حتياطية حسب درجة ا<ستحقاق -    

  الم+حظات  اللقب و ا<سم  الرقم
 )دكتوراه( )ة(احتياطي  زھار جمال  01

  

بعد استنفاذ جدول ا.عمال وتحديد قائمة الناجحيــــــن حسب درجة ا<ستحقاق رفعت   
  .كورين أع+همن نفس اليوم و الشھر و السنة المذ 16 ,00:الجلسة على الساعة

  
                 

  
                                     اللجنةرئيـــــس                                          أعضاء اللجنة  
  

 ) ممثل سلك  (  مناصرية اسماعيل -

 

 

 )ا7نتقاءممثل لجنة ( فريجـــة أحمــد   -

 
  


