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 ةــــة الشعبیــــة الدیمقراطیــــة الجزائریــــالجمھوری

 ـــــيث العلمـــــي و البحـــــم العالـــــوزارة التعلی

  ة  ـق الجافـللمناطي ـي و التقنـث العلمـز البحــمرك

 )ج.م.ت.ع.ب.م(

   1ملحق رقم 
  لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة 

  دعم البحثلمھندس دولة  برتبةعلى أساس الشھادات لاللتحاق 
  میكرو بیولوجیا / بیوكیمیاءتخصص 

  (بسكرة)
  

  الناجحین حسب درجة االستحقاق ةقائم
  بعد التدقیق

  
  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق

  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

 ةناجح  حمادي سعاد  01

  
  القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق

  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

  ةاحتیاطی  شابي حسینة  01
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 ةــــیة الشعبــــة الدیمقراطیــــة الجزائریــــالجمھوری

 ــيـــث العلمـــــي و البحـــــم العالـــــوزارة التعلی

   ة ـق الجافـللمناطي ـي و التقنـث العلمـز البحــمرك

 )ج.م.ت.ع.ب.م(

   1ملحق رقم 
  لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة 

  دعم البحثلمھندس دولة  على أساس الشھادات لاللتحاق برتبة
  اآللي اإلعالمتخصص 

  (بسكرة)
  

  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق 
  بعد التدقیق

  
  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق

  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

 ةناجح  رتیمة نصیرة  01

  ناجحة  عقون سامیة   02

  
  القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق

  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

  ةاحتیاطی  عرجون ھناء  01

  احتیاطي  خان محمد ولید  02
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 ةــــیة الشعبــــة الدیمقراطیــــة الجزائریــــالجمھوری

 ــيـــث العلمـــــي و البحـــــم العالـــــوزارة التعلی

   ة ـق الجافـللمناطي ـي و التقنـث العلمـز البحــمرك

 )ج.م.ت.ع.ب.م(

  
   1ملحق رقم 

  لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة 
  دعم البحثلمھندس دولة  على أساس الشھادات لاللتحاق برتبة

  نظافة وأمنتخصص 
  (بسكرة)

  
  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق 

  بعد التدقیق
  

  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق
  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

 ناجح  رفرافي ھشام  01

  
  القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق

  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

  احتیاطي  بوخلوف جالل  01
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 ةــــیة الشعبــــة الدیمقراطیــــة الجزائریــــالجمھوری

 ــيـــث العلمـــــي و البحـــــم العالـــــوزارة التعلی

   ة ـق الجافـللمناطي ـي و التقنـث العلمـز البحــمرك

 )ج.م.ت.ع.ب.م(

  
   1ملحق رقم 

  لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة 
  دعم البحثلمھندس دولة  على أساس الشھادات لاللتحاق برتبة

  الغذاء وعلوم التغذیة تخصص
  (بسكرة)

  
  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق 

  بعد التدقیق
  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق

  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

 ناجح  عكسة عبد الرحمان  01

  
  القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق

  

  المالحظات  حالمترشاسم و لقب   الرقم

  احتیاطي  حفري منیر  01

  
  
  

 
 
  
  
  
  
  

  



 
République algérienne démocratique et 

populaire 

 

Ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique 

 

Centre de recherche scientifique et 
technique 

sur les régions arides (CRSTRA) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Democratic and popular republic 

 of Algeria 
 

Ministry of Higher education 
and scientific research 

 
Scientific and TechnicalResearch 
Centre for Arid Areas (CRSTRA) 

 
 
 

 

Centre de recherche scientifique et technique 
sur les régions arides (CRSTRA) 

Campus Universitaire  BP n° 1682 R.P 07000 Biskra 
Tel/Fax : 033 52 20 90&52 20 92 

crstra_biskra@yahoo.fr 

 ةــــیة الشعبــــة الدیمقراطیــــة الجزائریــــالجمھوری

 ــيـــث العلمـــــي و البحـــــم العالـــــوزارة التعلی

   ة ـق الجافـللمناطي ـي و التقنـث العلمـز البحــمرك

 )ج.م.ت.ع.ب.م(

  
   1ملحق رقم 

  لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة 
  دعم البحثلمھندس دولة  على أساس الشھادات لاللتحاق برتبة

  لكتروتقنيإ /إلكترونیكتخصص 
  (بسكرة)

  
  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق 

  بعد التدقیق
  

  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق
  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

 ةناجح  بوشیبة مباركة  01

  
  القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق

  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

  احتیاطي  اسماعیل سفیان  01
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 ةــــیة الشعبــــة الدیمقراطیــــة الجزائریــــالجمھوری

 ــيـــث العلمـــــي و البحـــــم العالـــــوزارة التعلی

   ة ـق الجافـللمناطي ـي و التقنـث العلمـز البحــمرك

 )ج.م.ت.ع.ب.م(

  
   1ملحق رقم 

  لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة 
  دعم البحثلمھندس دولة  على أساس الشھادات لاللتحاق برتبة

  كیمیاء صیدالنیةتخصص 
  )مخبر الوطایة(

  
  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق 

  بعد التدقیق
  

  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق
  

  المالحظات  حالمترشاسم و لقب   الرقم

 ةناجح  جدیدي مواھب  01

  
  القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق

  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

  احتیاطي  زیاني طارق  01
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 ةــــیة الشعبــــة الدیمقراطیــــة الجزائریــــالجمھوری

 ــيـــث العلمـــــي و البحـــــم العالـــــوزارة التعلی

   ة ـق الجافـللمناطي ـي و التقنـث العلمـز البحــمرك

 )ج.م.ت.ع.ب.م(

  
   1ملحق رقم 

  لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة 
  متصرف البحث من المستوى الثاني برتبةعلى أساس الشھادات لاللتحاق 

  محاسبةتخصص 
  (بسكرة)

  
  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق 

  بعد التدقیق
  

  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق
  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

 ناجح  طیبي نذیر  01

  
  القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق

  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

  ةاحتیاطی  بن الغة ربیحة  01
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 ةــــیة الشعبــــة الدیمقراطیــــة الجزائریــــالجمھوری

 ــيـــث العلمـــــي و البحـــــم العالـــــوزارة التعلی

   ة ـق الجافـللمناطي ـي و التقنـث العلمـز البحــمرك

 )ج.م.ت.ع.ب.م(

  
   1ملحق رقم 

  لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة 
  رئیسي للبحث إداريمحاسب  على أساس الشھادات لاللتحاق برتبة

  محاسبة وجبایةتخصص 
  (بسكرة)

  
  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق 

  التدقیقبعد 
  

  قائمة الناجحین حسب درجة االستحقاق
  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

 ةناجح  میلودي ھجیرة  01

  
  القائمة االحتیاطیة حسب درجة االستحقاق

  

  المالحظات  حاسم و لقب المترش  الرقم

  ةاحتیاطی  جفال رفیقة  01

  
  

 
  

  
  
  
  
  
  



 
République algérienne démocratique et 

populaire 

 

Ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique 

 

Centre de recherche scientifique et 
technique 

sur les régions arides (CRSTRA) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Democratic and popular republic 

 of Algeria 
 

Ministry of Higher education 
and scientific research 

 
Scientific and TechnicalResearch 
Centre for Arid Areas (CRSTRA) 

 
 
 

 

Centre de recherche scientifique et technique 
sur les régions arides (CRSTRA) 

Campus Universitaire  BP n° 1682 R.P 07000 Biskra 
Tel/Fax : 033 52 20 90&52 20 92 

crstra_biskra@yahoo.fr 

 ةــــیة الشعبــــة الدیمقراطیــــة الجزائریــــالجمھوری

 ــيـــث العلمـــــي و البحـــــم العالـــــوزارة التعلی

   ة ـق الجافـللمناطي ـي و التقنـث العلمـز البحــمرك

 )ج.م.ت.ع.ب.م(

   1ملحق رقم 
  لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة 

  دعم البحثلمھندس دولة  على أساس الشھادات لاللتحاق برتبة
  

  (تطویر الموقع /قاعدة البیانات)اآللي اإلعالمتخصص 
  

  تم إلغاء التخصص بعد التدقیق
  

   1ملحق رقم 
  لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة 

  دعم البحثلمھندس دولة  على أساس الشھادات لاللتحاق برتبة
  

  كیمیاء تحلیلیةتخصص 
  

  تم إلغاء التخصص بعد التدقیق
  

   1ملحق رقم 
  لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة 

  دعم البحثلمھندس دولة  الشھادات لاللتحاق برتبةعلى أساس 
  

  والمحیط النباتیة البیئة علمتخصص 
  

  تم إلغاء التخصص بعد التدقیق
  

   1ملحق رقم 
  لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة 

  ولى األباإلعالم العلمي والتكنولوجي من المستو مكلف على أساس الشھادات لاللتحاق برتبة
  

  علوم اإلعالم واالتصالتخصص 
  

  تم إلغاء التخصص بعد التدقیق
  

  


