

ن 00 - 04 ���ط
ن 00 - 02 ���ط
ن 00 - 05 ���ط
ن 00 - 03 ���ط
ن 00 - 02 ���ط

�ــ��ـــ��ـو�ـ�ـروف  �ـ��ـد1

ا���و	ن ا����ل 
  ������دة ا��ط�و
(��س ا����ص)

التخصص : بيوتـكـنـولـوجيا ( البيوتكنولوجيا الميكروبية ، الجينوم والمحيط )
عدد المناصب المفتوحة :  01

مــــــــــعـــــــــايـــــــــيــــــــــر  االنــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلية : عـلـوم الـطـبيعة والحياة

قـسم : المـيـكـروبيولـوجـيـا

عدد المترشحين :  01

�م
�ــــــــمر�ا� ـــ�ــــب و ا

�!$�� �ؤھ!ت ��و	ن 
�ا���ر�&	ن �% ا�ر�� ا��ط�و


ن 00 - 05 ���ط
�ط�ق ���ص 

ا����دة �% ��ط��ت 
ا�ر�� ا��راد 
��ا)��&�ق 

�(د	ر ا����دة

ا���	*�

00  -  04  �ـ�ـ�ط
ا,+��ل 

وا�درا-�ت 
ا���*زة

!"�#
ا���رة ا�

�����$/ ا��(�
�*�وع ا��(�ط

( ���ورات 
و�دا�!ت دو�	� 

ووط�	� )

ا��رة ا����	� 1د 
ا�&�ول +�2 

ا����دة

ل �ا��رة ا����	� 
ا�&�ول +�2 

ا����دة

د'ـــــــــــــ&ـــــــــــــــــوراه




ن 00 - 04 ���ط
ن 00 - 02 ���ط
ن 00 - 05 ���ط
ن 00 - 03 ���ط
ن 00 - 02 ���ط

����! ( د'&وراه )�23/21,250,53,0811,83ـ'ـ"ـري  أ�ـ
ـ�ء1

إ0130�4 ( د'&وراه )223/21,2503,2511,50ـروج �0ط
! ا�زھراء2

إ0230�4 ( د'&وراه )23/21,250311,25�ـ
ـ�ري ھ��ر '�وز3

إ0330�4 ( د'&وراه )23/1,5103,0810,58
ـ�ـ ـول  �ــ�رة4

مــــــــــعـــــــــايـــــــــيــــــــــر  االنــــــــــتـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاء
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كـلية : عـلـوم الـطـبيعة والحياة

قـسم : بـيـولـوجـيـا الحـيـوان
التخصص : بيوتـكـنـولـوجيا ( التنوع الحيوي لمفصليات األرجل )

ا��رة ا����	� 1د 
ا�&�ول +�2 

ا����دة

�ط�ق ���ص 
ا����دة �% ��ط��ت 

ا�ر�� ا��راد 
��ا)��&�ق 

�(د	ر ا����دة

عدد المناصب المفتوحة :  01
عـدد المترشحين :  04

�م
�ــــــــمر�ا� ـــ�ــــب و ا

�!$�� �ؤھ!ت ��و	ن 
�ا���ر�&	ن �% ا�ر�� ا��ط�و

ا���و	ن ا����ل 
  ������دة ا��ط�و
(��س ا����ص) 
ن 00 - 05 ���ط

ا���	*�

00  -  04  �ـ�ـ�ط
ا,+��ل 

وا�درا-�ت 
ا���*زة

!"�#
ا���رة ا�

�����$/ ا��(�
�*�وع ا��(�ط

( ���ورات 
و�دا�!ت دو�	� 

ووط�	� )

ل �ا��رة ا����	� 
ا�&�ول +�2 

ا����دة




ن 00 - 04 ���ط
ن 00 - 02 ���ط
ن 00 - 05 ���ط
ن 00 - 03 ���ط
ن 00 - 02 ���ط

���ـ�! ( د'&وراه )23/21,2502,9211,17
ـ"ـ ــط  أ�ـ
ـ�ء1

إ30�4 01 ( د'&وراه )�23/20,503,3310,83ن �ـ�ـ"ـن  �ـ�رة2

إ30�4 02 ( د'&وراه )30��23/20,502,8310,33 را�و أ�"�! زھراء3

إ4ـ�0ـ3 �222200,51,510,0003ـ9ـ�
ـ3 �ـ8ـ"ـ�ن4

ــــر  االنــــــــــتــــــــــــقــــــــــــــــاء مـــــعــــــــايـــــــــــــيـــــــــ
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : عـلـوم الـطـبيعة والحياة

قسم : البـيـولـوجـيا التطـبيقية

!"�#
ا���رة ا�

�����$/ ا��(�
ا���	*� �*�وع ا��(�ط

التخصص : بيوتـكـنـولـوجيا ( الطرائق الحيوية والبيوتكنولوجيا وتطبيقات الفطريات )
عدد المناصب المفتوحة :  01

عـدد المترشـحـين :  04

�م
�ــــــــمر�ا� ـــ�ــــب و ا

�!$�� �ؤھ!ت ��و	ن 
�ا���ر�&	ن �% ا�ر�� ا��ط�و

ا���و	ن ا����ل 
  ������دة ا��ط�و
(��س ا����ص)

00  -  04  �ـ�ـ�ط

( ���ورات 
ن 00 - 05 ���ط
و�دا�!ت دو�	� 

ووط�	� )

ل �ا��رة ا����	� 
ا�&�ول +�2 

ا����دة

ا��رة ا����	� 1د 
ا�&�ول +�2 

ا����دة

�ط�ق ���ص 
ا����دة �% ��ط��ت 

ا�ر�� ا��راد 
��ا)��&�ق 

�(د	ر ا����دة

ا,+��ل 
وا�درا-�ت 

ا���*زة




ن 00 - 04 ���ط
ن 00 - 02 ���ط
ن 00 - 05 ���ط
ن 00 - 03 ���ط
ن 00 - 02 ���ط

����! ( د'&وراه )23/210,52,9211,42ا�ــوا�ـ3  "ـ
ـو�ـ!1

إ30�4 01 ( د'&وراه )�23/21,2503,0811,33ن ا�ـطـ�ھـر  �ـ
ـ"!2

إ30�4 02 ( د'&وراه )�23/1,750,50,53,4211,17ن ;�د ا�ـ�ـ8"ظ  زھ"رة3

<ــ�=ـــب (ة)////////>ــــراوي  �ـ�ـ�ن4

ــــر  االنــــــــــتــــــــــــقــــــــــــــــاء مـــــعــــــــايـــــــــــــيـــــــــ
جـامعة  اإلخـوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : عـلـوم الـطـبـيـعـة والحياة

قسم : بـيـولـوجـيا وعـلـم البيئة النباتية

التخصص : بيوتـكـنـولـوجيا ( البيوتكنولوجيا والجينات النباتية )

�����$/ ا��(�
�*�وع ا��(�ط

عدد المناصب المفتوحة :  01

عدد المترشحين :  04

�م
�ــــــــمر�ا� ـــ�ــــب و ا

�!$�� �ؤھ!ت ��و	ن 
�ا���ر�&	ن �% ا�ر�� ا��ط�و

ا���و	ن ا����ل 
  ������دة ا��ط�و
(��س ا����ص)

ا���	*�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

( ���ورات 
ن 00 - 05 ���ط
و�دا�!ت دو�	� 

ووط�	� )

ل �ا��رة ا����	� 
ا�&�ول +�2 

ا����دة

ا��رة ا����	� 1د 
ا�&�ول +�2 

ا����دة

�ط�ق ���ص 
ا����دة �% ��ط��ت 

ا�ر�� ا��راد 
��ا)��&�ق 

�(د	ر ا����دة

ا,+��ل 
وا�درا-�ت 

ا���*زة

!"�#
ا���رة ا�




ن 00 - 04 ���ط
ن 00 - 02 ���ط
ن 00 - 05 ���ط
ن 00 - 03 ���ط
ن 00 - 02 ���ط

���ـ� (د'&وراه)23/210,5412,50د�ـ
ـ��ـ3 ذھ�"! إ"��س1

إ30�4 01 ( د'&وراه )23/20,750,53,511,75�ـــAم  0ـر"ـ�ل2

إ30�4 02 ( د'&وراه )23/20,503,6611,16دا�ـ3 9ـ�وش  إ"
�ن3

إ30�4 03 ( د'&وراه )23/2003,510,50ھــ�ـودة  �ــ�رة4

إ30�4 04 ( د'&وراه )923/2001,58,50ـEـAل  �ـور ا�#دى5

!"�#
ا���رة ا�

ــــر  االنــــــــــتــــــــــــقــــــــــــــــاء مـــــعــــــــايـــــــــــــيـــــــــ
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : عـلـوم الـطـبيعة والحياة

قسم : البيوكيمياء والبيولوجيا الجزئية والخلوية

�*�وع ا��(�ط

التخصص : بيوتـكـنـولـوجيا ( البيولوجيا والصحة )
عدد المناصب المفتوحة :  01

عدد المترشحين :  05

�م
�ــــــــمر�ا� ـــ�ــــب و ا

�!$�� �ؤھ!ت ��و	ن 
�ا���ر�&	ن �% ا�ر�� ا��ط�و

ا���و	ن ا����ل 
  ������دة ا��ط�و
(��س ا����ص)

00  -  04  �ـ�ـ�ط
ا,+��ل 

وا�درا-�ت 
ا���*زة

ا���	*�
( ���ورات 
ن 00 - 05 ���ط

و�دا�!ت دو�	� 
ووط�	� )

ل �ا��رة ا����	� 
ا�&�ول +�2 

ا����دة

ا��رة ا����	� 1د 
ا�&�ول +�2 

ا����دة

�ط�ق ���ص 
ا����دة �% ��ط��ت 

ا�ر�� ا��راد 
��ا)��&�ق 

�(د	ر ا����دة

�����$/ ا��(�




ن 00 - 04 ���ط
ن 00 - 02 ���ط
ن 00 - 05 ���ط
ن 00 - 03 ���ط
ن 00 - 02 ���ط

���ـ� (د'&وراه)23/20,250,5411,75
ـ"ـدو'ـ��ـ3  إ"
�ن1

�ــد  �ـ
ـ"ـ!2Fإ30�4 01 ( د'&وراه )23/20,503,6611,16ا

إ30�4 02 ( د'&وراه )223/20,7503,1610,91ـ��ـ
ـ3  
ـر"ـم3

إ30�4 03 ( د'&وراه )23/20,2503,1610,41
ــدوري  أ�ـ
ـ�ء4

إ30�4 04 ( د'&وراه )23/20,75029,75ر�ـ"ـEـ3  ر4ـوان5

إ30�4 05 ( د'&وراه )1,53/20,75029,25
ـ�ـ"ـروك  ر
ـ"ـ !6

إ30�4 06 ( د'&وراه )1,53/10,750,528,75'ـEـ�ـ3  �ـ&ـول7

ــــر  االنــــــــــتــــــــــــقــــــــــــــــاء مـــــعــــــــايـــــــــــــيـــــــــ
جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

كلية : عـلـوم الـطـبيعة والحياة

قسم : البيوكيمياء والبيولوجيا الجزئية والخلوية

التخصص : بيوتـكـنـولـوجيا ( الكيمياء الحيوية / البيوتكنولوجيا )
عدد المناصب المفتوحة :  01

عدد المترشحين :  07

�����$/ ا��(�

ا��رة ا����	� 1د 
ا�&�ول +�2 

ا����دة

�ط�ق ���ص 
ا����دة �% ��ط��ت 

ا�ر�� ا��راد 
��ا)��&�ق 

�(د	ر ا����دة

ا,+��ل 
وا�درا-�ت 

ا���*زة
ا���و	ن ا����ل 

  ������دة ا��ط�و
(��س ا����ص)

ا���	*�

00  -  04  �ـ�ـ�ط

( ���ورات 
ن 00 - 05 ���ط
و�دا�!ت دو�	� 

ووط�	� )

ل �ا��رة ا����	� 
ا�&�ول +�2 

ا����دة

!"�#
ا���رة ا�

�*�وع ا��(�ط �م
�ــــــــمر�ا� ـــ�ــــب و ا

�!$�� �ؤھ!ت ��و	ن 
�ا���ر�&	ن �% ا�ر�� ا��ط�و


