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  سنة ثالثة ليسانسمحضر اجتماع لجنة دراسة طلبات االلتحاق بال

 
 

 

في يوم األحد السادس و العشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين و واحد و عشرون اجتمعت لجنة دراسة طلبات االلتحاق 

. 2022-2021لدراسة و ترتيب ملفات المترشحين للسنة الجامعية   ليسانسسنة الثالثة بال  

 

꞉االساتذة الحاضرون  

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا            لرباع رابح        -  

مسؤول شعبة علوم البيئة و المحيط             دالي نوال         -  

العلوم الزراعيةمسؤول شعبة          عويدان العايش      -  

مسؤول شعبة العلوم البيولوجية           اسمهان   حالسي  -  

بن حيزية توفيق             مسؤول تخصص الماستر إنتاج نباتي -  

رحال خالد                   مسؤول تخصص الماستر بيوتكنولوجيا النبات -  

يا و فيزيولوجيا النباتالعافري علي                مسؤول تخصص الماستر بيولوج -  

صبيحي فاطمة الزهراء   مسؤول تخصص الماستر الوراثة -  

العولمي نسيمة               مسؤول تخصص الماستر بيوكيمياء تطبيقية -  

يخلف وهيبة                  مسؤول تخصص الماستر ميكروبيولوجيا تطبيقية -  

الماستر حماية األنظمة البيئيةوناس ميادة                   مسؤول تخصص  -  

مزهود امال                  مسؤول تخصص الماستر علم البيئة األساسي و التطبيقي  -  
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في السنة الثالثة ليسانسقائمة الناجحين   

 

  بيوكيمياء تخصص

 

الشهادة الحصول على سنة الجامعة األصلية  الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد 

17/10/8019 1999 باتنةجامعة   01 زينة بركاني 

 

 

 


