
 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

1جامعة فرحات عباس سطيف   

ــ ك     ية علوم الطبيعة واحلياة ـــــــ
 

 

 قامئة الناحجني والاحتياطيني يف

"ب"عىل أ ساس الشهادة لاللتحاق برتبة أ س تاذ مساعد قسم  املسابقة  

8112بعنوان س نة   
 بيئة احلرضيةال       

 

 قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 الامس واللقب الرمق

 أ مال لوعيل 11

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق          

 الامس واللقب الرمق

 حنان رصاوي 11

 

 التنوع البييئ وتس يري الانظمة البيئية -1

 قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 الامس واللقب الرمق

 أ محد ادلين 11

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق          

 الامس واللقب الرمق

 أ حالم ظافري 11

 

مثني املوارد النباتية  -3   ت

 قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 الامس واللقب الرمق

 عتيقة رضوي 11

 درجة الاس تحقاقالقامئة الاحتياطية حسب           

 الامس واللقب الرمق

 نفيسة زاين 



 

ميياء  -4  الصحة والبيئة  ،عمل السموم : بيوك

 قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 الامس واللقب الرمق

 سارة بطيحي 11

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق          

 الامس واللقب الرمق

 نظرية جغايت 11

 

 الرتبية املائية -8البيئية املائية القارية  نظمال -1 -5

 قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 الامس واللقب الرمق

 أ مال سعداوي 11

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق          

 الامس واللقب الرمق

 جنوى برميي 11

 

 املناعة -8بيوتكنولويج  -1 -6

 ئية حسب درجة الاس تحقاققامئة الناحجني الهنا

 الامس واللقب الرمق

 فاطمة الزهراء قروج 11

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق          

 الامس واللقب الرمق

 مرمي كوايش 11

 

 املائيةبيولوجيا ال  -8وتطور  تاكثر: بيولوجيا احليوان واحمليط -1 -7

 

 قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 الامس واللقب الرمق

 نورالهدى بودماغ 11

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق          

 الامس واللقب الرمق

 لطيفة خدلون 11

 

 



 

 عمل احليوان -3بيولوجيا وفزييولوجيا احليوان  -8 عمل الطفيليات -1 -2

 ة حسب درجة الاس تحقاققامئة الناحجني الهنائي

 الامس واللقب الرمق

 فتحي بن س باع 11

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق          

 الامس واللقب الرمق

 عيل زراوةل 11

 

 حتسني النبات -8 بيوتكنولوجيا التغذية  -1 -9

 قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 الامس واللقب الرمق

 بيذهبية ات 11

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق          

 الامس واللقب الرمق

 ليداي الهادف العيك 11

 

 هندسة وراثية -8 بيولوجيا اجلزئية  -1 -11

 قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 الامس واللقب الرمق

 سارة هنودة 11

 حقاقالقامئة الاحتياطية حسب درجة الاس ت          

 الامس واللقب الرمق

 سهام كريش 11

 

ميياء تطبيقية -11  بيوك

 قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 الامس واللقب الرمق

ميان بوعالق 11  ا 

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق          

 الامس واللقب الرمق

 مرمي انرصي 11

 

 



 

 الري الفاليح -8عمل الرتبة  -1 -18

 مئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاققا

 الامس واللقب الرمق

 رمية لباد 11

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق          

 الامس واللقب الرمق

 عبد الوهاب رمحوين 11

 


