
 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  1    : المرجع

     شراك زينب( / :   ة)السيد 

  95 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  2    : المرجع

     برير وفاء( / :   ة)السيد 

  405 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  3    : المرجع

     شمالل نعيمة( / :   ة)السيد 

  94 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  4    : المرجع

     زغيب خولة( / :   ة)السيد 

  448 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  5    : المرجع

     حليمي إيمان( / :   ة)السيد 

  80 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  6    : المرجع

     عزي منال ( / :   ة)السيد 

  222 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  7    : المرجع

     غراب أسماء( / :   ة)السيد 

  170 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  8    : المرجع

     مشعالة سارة( / :   ة)السيد 

  24 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  9    : المرجع

     رتيمة زهيرة( / :   ة)السيد 

  1 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  10    : المرجع

     بن سخرية نرجس( / :   ة)السيد 

  12 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  11    : المرجع

     رزاق محسن أم سلمة( / :   ة)السيد 

  423 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  12    : المرجع

     خالدي سعاد( / :   ة)السيد 

  502 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  13    : المرجع

     مستاوي سعاد( / :   ة)السيد 

  376 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  14    : المرجع

     بلقيدوم نور الهدى( / :   ة)السيد 

  497 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  15    : المرجع

     بلقاضي آمينة( / :   ة)السيد 

  129 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  16    : المرجع

     عقابة هناء( / :   ة)السيد 

  158 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  17    : المرجع

     احفيظ رشيدة( / :   ة)السيد 

  201 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  18    : المرجع

     زواوي سارة( / :   ة)السيد 

  460 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  19    : المرجع

     سروطي أسماء( / :   ة)السيد 

  424 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  20    : المرجع

     شمالل ريمة( / :   ة)السيد 

  181 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  21    : المرجع

     معار حمزة( / :   ة)السيد 

  430 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  22    : المرجع

     مرغمي مريم( / :   ة)السيد 

  308 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  23    : المرجع

     بوصوار صبرينة( / :   ة)السيد 

  64 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  24    : المرجع

     رحيم صبرينة( / :   ة)السيد 

  36 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  25    : المرجع

     رزيق هاجر( / :   ة)السيد 

  178 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  26    : المرجع

     دباش غنية( / :   ة)السيد 

  144 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  27    : المرجع

     هباز رحيمة( / :   ة)السيد 

  9 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  28    : المرجع

     العلية ليلى( / :   ة)السيد 

  454 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  29    : المرجع

     رحيم كنزة( / :   ة)السيد 

  35 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  30    : المرجع

     فتني أميرة( / :   ة)السيد 

  486 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  31    : المرجع

     قارة نادية( / :   ة)السيد 

  93 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  32    : المرجع

     طيبي مريم( / :   ة)السيد 

  104 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  33    : المرجع

     سلطاني أميرة( / :   ة)السيد 

  5 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  34    : المرجع

     جابري ليلى( / :   ة)السيد 

  396 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  35    : المرجع

     حمودي اميرة ( / :   ة)السيد 

  346 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  36    : المرجع

     كليبي سمية( / :   ة)السيد 

  227 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  37    : المرجع

     كبابي منيرة( / :   ة)السيد 

  338 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  38    : المرجع

     مساعدية جميلة( / :   ة)السيد 

  119 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  39    : المرجع

     حناشي نبيلة( / :   ة)السيد 

  55 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  40    : المرجع

     رحالي مها( / :   ة)السيد 

  32 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  41    : المرجع

     الوالع اسماء ( / :   ة)السيد 

  359 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  42    : المرجع

     مشقوق الصافية ( / :   ة)السيد 

  232 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  43    : المرجع

     قزي مبروكة( / :   ة)السيد 

  318 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  44    : المرجع

     زعبوب أحالم( / :   ة)السيد 

  499 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  45    : المرجع

     زراري رندة( / :   ة)السيد 

  182 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  46    : المرجع

     شمار مسعودة( / :   ة)السيد 

  126 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  47    : المرجع

     لقليطي زهية( / :   ة)السيد 

  425 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  48    : المرجع

     ميمش حياة( / :   ة)السيد 

  298 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  49    : المرجع

     ناصري حنان( / :   ة)السيد 

  42 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  50    : المرجع

     دباش هاجر( / :   ة)السيد 

  493 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  51    : المرجع

     خضراوي نادية( / :   ة)السيد 

  59 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  52    : المرجع

     راجح عبير( / :   ة)السيد 

  62 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  53    : المرجع

     كيرام انيسة ( / :   ة)السيد 

  306 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  54    : المرجع

     ميلودي مريم( / :   ة)السيد 

  418 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  55    : المرجع

     تراسي ليندة( / :   ة)السيد 

  46 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  56    : المرجع

     بن السايح يمينة( / :   ة)السيد 

  234 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  57    : المرجع

     غالفي عبلة( / :   ة)السيد 

  412 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  58    : المرجع

     قهرير ثريا( / :   ة)السيد 

  125 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  59    : المرجع

     بن عزوز سناء( / :   ة)السيد 

  8 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  60    : المرجع

     عون نريمان( / :   ة)السيد 

  203 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  61    : المرجع

     سعيدي سارة( / :   ة)السيد 

  92 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  62    : المرجع

     معنصر عقيلة( / :   ة)السيد 

  113 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  63    : المرجع

     مسعودي نسيبة( / :   ة)السيد 

  370 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  64    : المرجع

     لمدلدل إيمان( / :   ة)السيد 

  17 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  65    : المرجع

     شتيح ابتسام ( / :   ة)السيد 

  267 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  66    : المرجع

     عون دالل( / :   ة)السيد 

  34 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  67    : المرجع

     زيدي مروة( / :   ة)السيد 

  79 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  68    : المرجع

     تبرمسين شهرزاد ( / :   ة)السيد 

  314 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  69    : المرجع

     سويري أحالم( / :   ة)السيد 

  103 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  70    : المرجع

     موساوي زبيدة( / :   ة)السيد 

  136 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  71    : المرجع

     نابتي فاطمة الزهراء( / :   ة)السيد 

  75 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  72    : المرجع

     كاتب سميرة( / :   ة)السيد 

  348 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  73    : المرجع

     خليفة شيماء ( / :   ة)السيد 

  196 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  74    : المرجع

     حبيبي سميرة( / :   ة)السيد 

  283 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  75    : المرجع

     سايب نور اإليمان( / :   ة)السيد 

  90 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  76    : المرجع

     قرمي سارة( / :   ة)السيد 

  131 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  77    : المرجع

     عبلةشريف ( / :   ة)السيد 

  387 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  78    : المرجع

     شمار وسيلة( / :   ة)السيد 

  377 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  79    : المرجع

     بوطرفة سارة( / :   ة)السيد 

  85 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  80    : المرجع

     قمعون أميرة( / :   ة)السيد 

  436 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  81    : المرجع

     سليماني سامية( / :   ة)السيد 

  84 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  82    : المرجع

     مليك فريدة( / :   ة)السيد 

  363 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  83    : المرجع

     قرقوري وائل( / :   ة)السيد 

  420 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  84    : المرجع

     بصديق شيماء( / :   ة)السيد 

  68 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  85    : المرجع

     مهني سهام( / :   ة)السيد 

  82 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  86    : المرجع

     يحوي خولة( / :   ة)السيد 

  319 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  87    : المرجع

     هتهات تواتية( / :   ة)السيد 

  289 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  88    : المرجع

     حوحو دالل( / :   ة)السيد 

  313 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  89    : المرجع

     جديدي إسماعيل( / :   ة)السيد 

  449 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  90    : المرجع

     منصف عبد الرحيممباركي ( / :   ة)السيد 

  146 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  91    : المرجع

     صبتي اميرة ( / :   ة)السيد 

  451 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  92    : المرجع

     بن عمومة زينة ( / :   ة)السيد 

  273 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  93    : المرجع

     بن براهم حكيمة( / :   ة)السيد 

  111 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  94    : المرجع

     شادة شروق( / :   ة)السيد 

  96 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  95    : المرجع

     سكيو سناء( / :   ة)السيد 

  83 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  96    : المرجع

     خوني سامية( / :   ة)السيد 

  258 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  97    : المرجع

     مداوي هدى( / :   ة)السيد 

  244 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  98    : المرجع

     عمامري خولة( / :   ة)السيد 

  147 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  99    : المرجع

     عبيد سميرة( / :   ة)السيد 

  245 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  100    : المرجع

     فحلول وهيبة( / :   ة)السيد 

  187 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  101    : المرجع

     مليكي اولفة( / :   ة)السيد 

  132 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  102    : المرجع

     مجة وردة( / :   ة)السيد 

  490 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  103    : المرجع

     رزيق هاجر( / :   ة)السيد 

  179 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  516    : المرجع

     نبيلي إيمان( / :   ة)السيد 

  116 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  105    : المرجع

     بن العمودي فاطمة الزهراء( / :   ة)السيد 

  115 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  106    : المرجع

     سردوك مريم( / :   ة)السيد 

  475 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  107    : المرجع

     شروف سهلة( / :   ة)السيد 

  206 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  108    : المرجع

     عزيزي اميرة( / :   ة)السيد 

  169 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  109    : المرجع

     سعود هدى( / :   ة)السيد 

  70 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  110    : المرجع

     بحري مريم( / :   ة)السيد 

  162 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  111    : المرجع

     خبزي حكيمة( / :   ة)السيد 

  340 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  112    : المرجع

     مايو ام الخير ( / :   ة)السيد 

  263 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  113    : المرجع

     بسطانجي ايناس( / :   ة)السيد 

  341 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  114    : المرجع

     يحياوي فلة( / :   ة)السيد 

  450 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  115    : المرجع

     فار سارة( / :   ة)السيد 

  230 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  116    : المرجع

     بن  حميدة اسماء( / :   ة)السيد 

  404 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  117    : المرجع

     اونيسي فادية( / :   ة)السيد 

  18 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  118    : المرجع

     جبايلي اميرة( / :   ة)السيد 

  276 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  119    : المرجع

     بوهالي اسماء( / :   ة)السيد 

  69 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  120    : المرجع

     زكورة خولة( / :   ة)السيد 

  472 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  121    : المرجع

     غلوج حنان( / :   ة)السيد 

  332 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  122    : المرجع

     بغورة وهيبة( / :   ة)السيد 

  279 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  123    : المرجع

     يحياوي عولية( / :   ة)السيد 

  351 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  124    : المرجع

     سعيدة جنحاني  ( / :   ة)السيد 

  310 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  125    : المرجع

     رغيس هادية( / :   ة)السيد 

  336 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  126    : المرجع

     مسعودي نورة( / :   ة)السيد 

  271 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  127    : المرجع

     بالمسعود حيزية( / :   ة)السيد 

  236 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  128    : المرجع

     حميدة نرجس( / :   ة)السيد 

  413 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  129    : المرجع

     بن ناصر اميرة( / :   ة)السيد 

  56 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  130    : المرجع

     صراوي وسام( / :   ة)السيد 

  496 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  131    : المرجع

     العيدي سيسطة عفاف( / :   ة)السيد 

  225 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  132    : المرجع

     بقور هدى( / :   ة)السيد 

  250 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  133    : المرجع

     مقدم ريمة( / :   ة)السيد 

  145 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  134    : المرجع

     عمراوي حليمة( / :   ة)السيد 

  67 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  135    : المرجع

     خليفي نجاة( / :   ة)السيد 

  357 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  136    : المرجع

     شروف ابتسام ( / :   ة)السيد 

  321 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  137    : المرجع

     بن علية فائزة( / :   ة)السيد 

  66 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  138    : المرجع

     بودشيشة رابحة( / :   ة)السيد 

  15 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  513    : المرجع

     فركول سومية حماس( / :   ة)السيد 

  565 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  140    : المرجع

     بزة هدى ( / :   ة)السيد 

  274 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  141    : المرجع

     عبيد منى( / :   ة)السيد 

  252 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  142    : المرجع

     مليكي وسام( / :   ة)السيد 

  133 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  143    : المرجع

     شعراوي حفصة( / :   ة)السيد 

  334 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  144    : المرجع

     بن عباس كلثوم حنان( / :   ة)السيد 

  284 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  145    : المرجع

     رزيق وسيلة( / :   ة)السيد 

  441 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  146    : المرجع

     ليناني عبد الرحمن( / :   ة)السيد 

  48 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  147    : المرجع

     داسي هدى( / :   ة)السيد 

  365 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  148    : المرجع

     بشارحليمة ( / :   ة)السيد 

  307 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  149    : المرجع

     رماضنة اماني( / :   ة)السيد 

  112 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  150    : المرجع

     قارة فيروز( / :   ة)السيد 

  292 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  151    : المرجع

     غانم زكريا عبد الحق( / :   ة)السيد 

  114 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  152    : المرجع

     بن عيش مريم( / :   ة)السيد 

  22 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  153    : المرجع

     بحري نور الهدى( / :   ة)السيد 

  211 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  154    : المرجع

     عمراوي الزهرة( / :   ة)السيد 

  427 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  155    : المرجع

     فرشات سمية( / :   ة)السيد 

  414 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  156    : المرجع

     بوساحة ليلى ( / :   ة)السيد 

  77 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  157    : المرجع

     سليماني صبرين( / :   ة)السيد 

  464 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  158    : المرجع

     برباري غنية( / :   ة)السيد 

  38 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  159    : المرجع

     سرواطي هدى( / :   ة)السيد 

  296 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  160    : المرجع

     قواند روضة( / :   ة)السيد 

  49 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  161    : المرجع

     مدور سليمة( / :   ة)السيد 

  88 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  162    : المرجع

     بشير بسمة( / :   ة)السيد 

  458 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  163    : المرجع

     ونوغي حكيمة ( / :   ة)السيد 

  305 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  164    : المرجع

     بن سديرة سالف( / :   ة)السيد 

  261 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  165    : المرجع

     قروي جنات( / :   ة)السيد 

  138 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  166    : المرجع

     دريهم رتيبة( / :   ة)السيد 

  43 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  167    : المرجع

     بن مشيش رفيقة( / :   ة)السيد 

  352 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  168    : المرجع

     شعيبي شروق( / :   ة)السيد 

  290 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  169    : المرجع

     مخلوف اسماء( / :   ة)السيد 

  216 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  170    : المرجع

     قسمية ايمان( / :   ة)السيد 

  278 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  171    : المرجع

     بلزرق جمانة( / :   ة)السيد 

  249 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  172    : المرجع

     لعجال اعجال دنيا ( / :   ة)السيد 

  445 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  173    : المرجع

     سعدي ايمان( / :   ة)السيد 

  86 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  174    : المرجع

     ناصرمروةعتيق ( / :   ة)السيد 

  204 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  175    : المرجع

     عماري مها ( / :   ة)السيد 

  329 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  176    : المرجع

     حمادي مروة( / :   ة)السيد 

  28 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  177    : المرجع

     ساكر حيزية( / :   ة)السيد 

  107 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  178    : المرجع

     احفيظ فوزية( / :   ة)السيد 

  339 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  179    : المرجع

     حشاني رفيقة( / :   ة)السيد 

  172 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  180    : المرجع

     بالي ايمان( / :   ة)السيد 

  243 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  181    : المرجع

     رماضنة نضيرة( / :   ة)السيد 

  360 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  182    : المرجع

     خنيفر الصادق( / :   ة)السيد 

  217 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  183    : المرجع

     دوحة فتيحة( / :   ة)السيد 

  209 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  184    : المرجع

     خلفة عبد الرزاق ( / :   ة)السيد 

  320 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  185    : المرجع

     شريط سارة( / :   ة)السيد 

  148 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  502    : المرجع

     ربيعة مستاوي( / :   ة)السيد 

  111 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  187    : المرجع

     مردف هاجر( / :   ة)السيد 

  212 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  188    : المرجع

     مزياني اسمهان( / :   ة)السيد 

  198 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  189    : المرجع

     عزيزي وسام( / :   ة)السيد 

  40 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  190    : المرجع

     حناشي مريم( / :   ة)السيد 

  364 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  191    : المرجع

     بن رقة نجاح( / :   ة)السيد 

  54 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  192    : المرجع

     عشوري حسيبة ( / :   ة)السيد 

  327 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  193    : المرجع

     بن سعيد نائلة( / :   ة)السيد 

  184 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  194    : المرجع

     موساوي فاطمة الزهراء( / :   ة)السيد 

  139 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  195    : المرجع

     لعجال خولة( / :   ة)السيد 

  87 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  196    : المرجع

     زريبي شيخة امال( / :   ة)السيد 

  403 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  197    : المرجع

     عزيزي عبير( / :   ة)السيد 

  452 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  198    : المرجع

     شاوش اخوان فيروز( / :   ة)السيد 

  415 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  199    : المرجع

     خروب سهيلة( / :   ة)السيد 

  371 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  200    : المرجع

     بن حفيظ سمية( / :   ة)السيد 

  251 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  201    : المرجع

     موفق منال( / :   ة)السيد 

  246 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  202    : المرجع

     فرطاس شيماء( / :   ة)السيد 

  358 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  203    : المرجع

     حومري خولة( / :   ة)السيد 

  51 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  204    : المرجع

     العيفة وفاء ( / :   ة)السيد 

  301 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  205    : المرجع

     سهتال حنان( / :   ة)السيد 

  434 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  206    : المرجع

     شتح صابرين ( / :   ة)السيد 

  304 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  207    : المرجع

     سليمان كاهنة( / :   ة)السيد 

  6 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  208    : المرجع

     غندير سلمى( / :   ة)السيد 

  124 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  209    : المرجع

     سالم حمزة( / :   ة)السيد 

  280 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  210    : المرجع

     ناجية جبنون( / :   ة)السيد 

  97 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  211    : المرجع

     موفق وسام( / :   ة)السيد 

  160 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  212    : المرجع

     بن ختة صبرينة( / :   ة)السيد 

  174 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  213    : المرجع

     زرارقة نور االيمان( / :   ة)السيد 

  163 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  214    : المرجع

     تبان زينب ( / :   ة)السيد 

  330 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  215    : المرجع

     بن وشن الهام( / :   ة)السيد 

  419 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  216    : المرجع

     عجيمي اسحاق( / :   ة)السيد 

  61 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  217    : المرجع

     دليلش خولة( / :   ة)السيد 

  484 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  218    : المرجع

     شيحا نادية( / :   ة)السيد 

  52 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  219    : المرجع

     غرارة الزهرة( / :   ة)السيد 

  108 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  220    : المرجع

     عزيزي ايناس( / :   ة)السيد 

  253 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  221    : المرجع

     رحال اسماء( / :   ة)السيد 

  20 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  222    : المرجع

     شهينازكشكار ( / :   ة)السيد 

  134 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  223    : المرجع

     حجاج هديل( / :   ة)السيد 

  165 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  224    : المرجع

     مقليد سمية( / :   ة)السيد 

  488 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  225    : المرجع

     مزوزي صبرينة( / :   ة)السيد 

  228 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  226    : المرجع

     خيرالدين اسماء( / :   ة)السيد 

  191 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  227    : المرجع

     نصير هشام( / :   ة)السيد 

  157 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  228    : المرجع

     قصبة عبد الرحمان ( / :   ة)السيد 

  437 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  229    : المرجع

     خلوط نورالهدى العيفة ( / :   ة)السيد 

  297 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  230    : المرجع

     زيتون عبد الرزاق( / :   ة)السيد 

  438 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  231    : المرجع

     افرن رحيمة( / :   ة)السيد 

  285 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  232    : المرجع

     سرحاني فطيمة الزهرة( / :   ة)السيد 

  110 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  233    : المرجع

     نايلي ايمان( / :   ة)السيد 

  140 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  234    : المرجع

     فزاعي فاطمة( / :   ة)السيد 

  30 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  235    : المرجع

     عبد الدايم امال( / :   ة)السيد 

  233 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  236    : المرجع

     حيوني احالم( / :   ة)السيد 

  89 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  237    : المرجع

     بوعبدهللا منال( / :   ة)السيد 

  214 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  238    : المرجع

     معاوي جهاد( / :   ة)السيد 

  333 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  239    : المرجع

     قريشي مريم( / :   ة)السيد 

  91 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  240    : المرجع

     رقيس مسعودة( / :   ة)السيد 

  239 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  241    : المرجع

     بلهامل أسماء( / :   ة)السيد 

  373 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  242    : المرجع

     عجال ليندة( / :   ة)السيد 

  76 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  243    : المرجع

     لعروسي خولة( / :   ة)السيد 

  16 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  244    : المرجع

     حمداوي فاطمة الزهراء( / :   ة)السيد 

  381 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  245    : المرجع

     جباري نصرالدين( / :   ة)السيد 

  117 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  246    : المرجع

     بالراشد ليندة( / :   ة)السيد 

  154 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  247    : المرجع

     كوحال مباركة( / :   ة)السيد 

  337 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  248    : المرجع

     رحماني جهاد( / :   ة)السيد 

  164 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  249    : المرجع

     رحمون رشيدة( / :   ة)السيد 

  143 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  250    : المرجع

     مهني عائشة( / :   ة)السيد 

  81 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  251    : المرجع

     زكاد زوليخة( / :   ة)السيد 

  385 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  252    : المرجع

     جودي باية( / :   ة)السيد 

  489 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  253    : المرجع

     بديرينة رزان( / :   ة)السيد 

  416 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  254    : المرجع

     صاوشة جميله ( / :   ة)السيد 

  435 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  255    : المرجع

     بن موفق ايمان ( / :   ة)السيد 

  462 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  256    : المرجع

     جودي هناء( / :   ة)السيد 

  397 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 



 جامعة دمحم خيضر ، بسكرة -كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  -ة اقسم علوم الطبيعة والحي 

 ستدعاء للمشاركة في مسابقة دكتوراه الطور الثالثإ

 طبيعيةالموارد ال وحفظ تخصص تثمين 

                  257    : المرجع

     نقية فاطمة الزهرة( / :   ة)السيد 

  210 :    تسجيلرقم ال

 6152أكتوبر  51: التاريخ 

 صباحا 10011: التوقيت 

 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة ، الجامعة المركزية ، بسكرة: المكان 

 بطاقة الهوية +يرجى إحضار هذا اإلستدعاء :  هام 

  القسم

 

 111266531: لإلستفسار اتصلوا على 

 


