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جـامعة  اإلخوة منتوري - قـسنـطـينة 

معهد : الـعـلـوم البـيـطـريـة

قـسـم : اإلنـتـاج الحـيـواني

عدد المناصب المفتوحة : 02
عـدد المـتـرشحين : 11

التخصص : فيزيزلوجيا - الصيدلية الحركية والعالجية ، البيوكيمياء التحليلية واإلستغالل الوظيفي ، التغذية ، الصحة واإلنتاج الحيواني
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معهد : الــعــلـوم البـيـطـريـة

قسم : الوقـايـة والصحة الحيوانية
التخصص : الميكروبيولوجيا الطبية لألمراض حيوانية المنشأ

عدد المناصب المفتوحة : 01

عـدد المـتـرشحين : 09
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