
 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 

      1جامعـة فرحــات عـبــاس سطيـــــــــف

 الأمانة العامة              

 املديرية الفرعية للمس تخدمني والتكوين

 برانمج احملاورة للكية علوم الطبيعة واحلياة
 

املطلوب من املرتحشني املقبـولني  صباحا 91ابتداء من الساعة  11/90/8911يوم عة واحلياة مقر لكية علوم الطبي: املاكن

حضار الاس تدعاء ،وثيقة الهوية ،لك وثيقة تثبـ  الوعـعية هـاخل اةدمـة الوطحيـة حسـ  احلـا  و يفـة  :يوم احملاورة ا 

 .السوابق العدلية سارية املفعول 

 الرمق ا مس ولق  املرتحش الرمق التسلسيل

 التسلسيل
 ا مس ولق  املرتحش الرمق التسلسيل ا مس ولق  املرتحش

 مرمي صوشة 43 ملياء عزوق 22 سعاد بومعزية 01

 صالح ادلين منادي 44 مسية الأسد 23 جوهر قعاد 02

 عيل بوسلخة 45 مرمي كوايش 24 سارة بطيحي 03

ميان دايل شاوش 25 نظرة جغايت 04  منري صيفي 46 ا 

 أأمال بوزيدي 47 أ منة خناوي 26 ن بولعوادبلقامس أأمي 05

 مصطفى واحض 48 وس يةل انيج 27 سارة هحودة 06

 كرمية لوصبف 49 رجاء جباري 28 جنوى برميي 07

براهمي عسيل 29 أأمال لغواطي 08  أ مال لوعيل 50 ا 

 حنان رصاوي 51 مرمي انرصي 30 خو  وريت 09

 هراء قروجفاطمة الز  52 لطيفة خدلون 31 صوفية قايل 10

 أأحالم منا هللا 53 لطفي بن دحامن 32 راعية مقاويس 11

 رمية لباد 54 أأصيل بن مرسيل 33 أأمحد ادلين 12

 سارة س يدي عيل 55 نفيسة زاين 34 نديرة بن ش يخ 13

 عبد الوهاب بلحاج 56 سارة شعبان 35 فتحي بن س باع 14

 راعية ملويش 57 حسني شعوة 36 وسام بواثنة 15

ميان بوعالق 37 د بلقامسمحم 16  أأحالم ظافري 58 ا 



 ليحدى أأورادي 59 خمتار قرزو 38 رزيقة توايت 17

 فاطمة الزهراء انيج 60 عادل بومجلني 39 سهيةل بن مارس 18

 سهام كريش 61 خادل زروق 40 ملياء كحال 19

بتسام صحاح 41 دهبية اثبيت 20  أأمال سعداوي 62 ا 

 أ س ية قندوز 63 ويعتيقة ض  42 عيل زراو  21

 ليحدة أأولطاف 69 نبيةل مرابط 66 اميان مىن أأوسعدي 64

 ليداي الهادف العيك 70 نور الهدى بودماغ 67 عبد الوهاب رمحوين 65

 / / سامية سوييس 68 نبيةل مرابط 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 بحث العلميوزارة التعلمي العايل وال 

 

      1جامعـة فرحــات عـبــاس سطيـــــــــف

 الأمانة العامة              

 املديرية الفرعية للمس تخدمني والتكوين
 

 برانمج احملاورة ملعهد الهحدسة املعامرية وعلوم الارض
 

املطلـوب مـن املرتحشـني  اصـباح 91ابتداء من السـاعة  11/90/8911يوم  الهحدسة املعامرية وعلوم الارضمقر : املاكن

حضاراملقبولني  الاس تدعاء ،وثيقة الهوية ،لك وثيقة تثبـ  الوعـعية هـاخل اةدمـة الوطحيـة حسـ  احلـا   :يوم احملاورة ا 

 .و يفة السوابق العدلية سارية املفعول 

الرمق 

 التسلسيل
   املرتحشا مس ولق الرمق التسلسيل ا مس ولق  املرتحش الرمق التسلسيل ا مس ولق  املرتحش

 عائشة مزايين 15 بوعالم صانع 08 محمد حساين 01

قبال فارح 02  فاحت بن عالية 16 خليفة بن زخروفة 09 محمد ا 

 مرمي يونس 17 محمد الطي  طواهري 10 عزيز اللق 03

 حنان بركون 18 محزة مغزييل 11 عبد احللمي بن اذلي  04

مي 19 البشري العرف 12 محمد ملني بوتريد 05  ان غصريا 

 / / انيةل خشامن 13 أأنيسة بن عيش 06

 / / عواطف حساب 14 كوثر عبد الرزاق 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 

      1جامعـة فرحــات عـبــاس سطيـــــــــف

 الأمانة العامة              

 ية للمس تخدمني والتكويناملديرية الفرع 

 العلومبرانمج احملاورة للكية 
 

حضـار يـوم  صباحا 91ابتداء من الساعة  11/90/8911يوم  العلوممقر لكية : املاكن املطلوب من املرتحشـني املقبـولني ا 

الاس تدعاء ،وثيقة الهوية ،لك وثيقة تثب  الوععية هاخل اةدمة الوطحية حس  احلا  و يفة السوابق العدلية : احملاورة

 .سارية املفعول 
الرمق 

 التسلسيل
 ا مس ولق  املرتحش الرمق التسلسيل ا مس ولق  املرتحش الرمق التسلسيل ا مس ولق  املرتحش

 ها  محلر 35 مجيةل حمداب 18 سهيةل خببخ 01

 ايمسيحة جعرود 36 عيل حسحون 19 مرمي لرقش 02

 مرمي رشايطية 37 طاهر مقران 20 سفيان خملويف 03

 محيدة غزاب 38 مرمي قامسي 21 صالح ادلين حشاين 04

 بدران عامري 39 وليد ديلمي 22 محمد قامسي 05

 ليىل بوانيب 40 لبىن بوحوف 23 شهرزاد الصيد 06

 عائشة بورطوع 41 ن قرسحسام ادلي 24 شعي  مس يخ 07

 أ منة زايدي 42 نعيجة ميلود 25 رافع شودار 08

 دليةل قردوح 43 حياة عحانة 26 صالح ادلين بوتياح 09

 عبد املاكل حلسن 44 محمد املهدي بن عرشين 27 هاجر قادري 10

 سارة حمجوب 45 موىس فتح هللا 28 محزة فرحيية 11

بتسام بوصحوبرة 12  رفيق محزة 46 حنان رششار 29 ا 

 عائشة عثامن 47 وليد أأوكيل 30 عبد الرحامن بلفرخي 13

 محزة بلحاج 48 وداد أأورز ادلين 31 ايسني بن حاج الطاهر 14

 صافية قندوز 49 يوسف لعجاج 32 انيس رغيس 15

 أأميحة مكوش 50 عواطف طيب 33 مرمي العيفة 16



 ف فرايجمحمد عبد الرؤو  51 معر بودلروع 34 سفيان بوروز 17

 فريد مصبوط 56 بشري دوارة 54 مرمي عيساوي 52

 / / خدجية خرشوش 55 هتاين أأشواق شينار 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 

      1جامعـة فرحــات عـبــاس سطيـــــــــف

 الأمانة العامة              

 املديرية الفرعية للمس تخدمني والتكوين

 الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري العلومبرانمج احملاورة للكية 
 

 91من الساعة ابتداء  11/90/8911يوم  (مدارس ادلكتوراخل)الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري العلوممقر لكية : املاكن

الاس تدعاء ،وثيقة الهوية ،لك وثيقة تثب  الوععية هاخل : وم احملاورةاملطلوب من املرتحشني املقبولني ا حضار ي صباحا

 .اةدمة الوطحية حس  احلا  و يفة السوابق العدلية سارية املفعول

الرمق 

 التسلسيل
 ا مس ولق  املرتحش الرمق التسلسيل ا مس ولق  املرتحش الرمق التسلسيل ا مس ولق  املرتحش

 كرمية بوخباش 35 مرمي هميش 18 محمد عيل مروج 01

 كفية ش حايف 36 حسني بساس 19 نش يدة أأحططاش 02

 صافية بوش حاف 37 عبد الرؤوف مقبور 20 زين  بوغازي 03

لهام جغايت 04  أأميحة بن مهيوب 38 هيبة هللا أأورييس 21 ا 

 لكثوم جساس 39 مسري بن قري 22 نشاط ادلين بن بوريش 05

 ن السعديجامل ب 40 فريوز جريار 23 هاجر حيي 06

 خثري شني 41 محمد خاوي 24 أأنيسة حرفوش 07

 نرسين عروس 42 عبد الرزاق بن معرة 25 أأمال همري 08

 عامد مساعدية 43 جنوم مقازي 26 سلمي عابر 09

 رشف ادلين مومن 44 أأميحة سوايد 27 عبد الهادي مقراين 10

 سارة معرون 45 عبد الغاين هرابيج 28 سارة هبلويل 11

مسهان خزازرا 12  شهرزاد صاحلي 46 مسية انرصي 29 عية ا 

 خمتار عصامين 47 جالل ادلين حيياوي 30 حدة عطا هللا 13

 سعاد حايف 48 رمية قرارية 31 نوال ساحي 14

 عياء ادلين زواو 49 نعمي بن عامرة 32 مرمي بوخملال 15

بتسام خمحاش 50 نورة بروش 33 زين  هميش 16  ا 



 رزيقة مباركية 51 عبد اجمليد مكوش 34 يديعبد الرحمي بلع  17

 عبد الحور عالم 66 عبد الحارص عاشوري 59 حسينة تريش 52

ميان العلمي 60 توفيق بن عليوش 53  عبد الرحمي زديوي 67 ا 

 ايسني حريزي 68 محمد كحوش 61 مسية الغة 54

 عبد الحور بوخملوف 69 زين  غزايل 62 غزالن رشاد 55

 معايش أأمرية 70 فيصل لوصيف 63 عامر عريس 56

 معايش أأمرية 70 مرمي عرييب 64 رمية شيبوب 57

 / / هاجر سالطين 65 سعاد لفتاحة 58

 

 


