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 اجلىّورية اجلسائرية الدميكراطية الشعبية

 وزارة التعميي العالي و البحح العمىي

 املديرية العاوة لمبحح العمىي و التطوير التكٍولوجي

 وركس البحح العمىي والتكين يف عمي اإلٌصاُ اإلجتىاعي والجكايف

 

 إعالُ
صابكة وٌتائج  أُو الجكايف  االجتىاعييعمَ وركس البحح العمىي و التكين يف عمي اإلٌصاُ 

  اآلتي:ك ِي 6106لصٍة  وصتخدوي دعي البحح توظيف
 

I :رتبة وكمف رئيصي باإلعالً العمىي و التكٍولوجي 
 
 :الٍاجحني ةقائى . أ

 
 ِربي فاطىة السِراء. -
 

 
II :رتبة وكمف باإلعالً العمىي و التكٍولوجي وَ املصتوى الجاٌي 

 
 :الٍاجحني قائىة . أ

 
 .اإللْ عبد يوشف لشالش -

 
 قائىة االحتياطيني  . ب

 
 إبتصاً. عىراُ -

 
III وهرتبة وكمف باإلعالً العمىي و التكٍولوجي وَ املصتوى األ: 

 
 :الٍاجحني ةقائى . أ

 

 .العربي خمتارية -0
 .بٍاصر حصٍاء -6
 .بَ عىارة أويٍة -3
 .بوشٍتوف رشيدة -4

 
 :االحتياطيني ةقائى . ب

 .بغداد فاطىة -0
 .بوطوبة رضواُ -6
 .وعروف فطيىة -3
 .بوزيدي خدجية -4
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IV اإلعالً العمىي و التكٍولوجي وصاعد: 
 

 :الٍاجحني ةقائى  . أ
 

 .بودية بشرى -0
 .بَ شمة اويٍة -6

 
 

V وتضرف البحح وَ املصتوى األوه: 
 

 :الٍاجحني ةقائى . أ
 

 .بوزياُ ٌواه -0
 .خرشوش ٌبيمة -6
 .بمىمياٌي حمىد رضا -3
 .بَ كحمة أبو بكر الضديل -4
 .بمحرش فاطىة السِراء -5
 .عدة حٍفي عال -6
 .عوور خرية -7
 

 :االحتياطيني ةقائى  . ب
 

 .لطرش يصىيٍة -0
 .خريات فاطىة -6
 .بٍة ربيعة -3
 .واضح خرية -4
 .محدي وربوك -5
 .صاميي أويٍة -6
 .بووديَ أمساء -7

 
VI :وعاوُ تصيري البحح 

 
 :الٍاجحني قائىة . أ

 
 .بورقة فاطىة -

 
 :االحتياطيني ةقائى  . ب

 
 عراب ٌواه. -
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VII :حماشب إداري رئيصي لمبحح 
 

 :الٍاجحني قائىة . أ
 

 .رجداه رفيكة -
 

 :االحتياطيني ةقائى  . ب
 

 .محداوي العربي -
 

 

 

 تكويَ املمف التالي:يف املصابكة  عمى الٍاجحني
 

 ٌصخة وَ الوثيكة اليت تجبت وضعية املرتشح إزاء اخلدوة الوطٍية )لمرجاه(، -

 شّادة الصوابل العدلية شارية املفعوه، -

 شّادة االقاوة، -

 (، 16شّادة امليالد ) -

 شّادة اجلٍصية، -

 بطاقة التعريف الوطٍية، ٌصخة وَ -

 ،)طب عاً، طب األوراض صدرية( الشّادات الطبية -

 ( مشصية،14أربع صور ) -

 صك بريدي أو بٍكي، -

 ،رقي الضىاُ االجتىاعي )إُ وجد( -

 أو شّادة احلياة )لمغري وتسوجني(. ،البطاقة العائمية لمحالة املدٌية -

 تجبت اخلربة املٍّية. عىن شّادات -

 

 

 

 6107جواُ  08يف، وِراُ 


