
 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

 ورةـات المتطـة التكنولوجيـز تنميـمرك
 

 

 

 

مهندسو دعم بسلك على أساس الشهادات لاللتحاق لمسابقة النتائج األولية ل

    البحث رتبة مهندس دولة لدعم البحث

 

 

 

 

االنتهاء من عملية لنتائج غير نهائية إلى غاية تبقى هذه ا
التدقيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية 

 واإلصالح اإلداري
 

 

 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة المقر الرئيسي  الجزائر: -1

 
 إعالم آلي:حسب درجة اإلستحقاق التخصص قائمة الناجحين  -1

 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 19.20 سالم آمنة بن 1

 19.00 بولعراس وداد 2

 18.50 بن حجة صدام 3

 18.00 بوعبد هللا بوشتة 4

 17.75 ازونطار يسرا 5

 -  إعالم آلي:حسب درجة اإلستحقاق التخصص  اإلحتياطيةقائمة الناجحين 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 16.90 قحقوح أحمد 1

 16.70 حباش ياسين 2

 15.20 عباس عبد الرحمان 3

 15.00 فزة أسامة 4

 14.20 رايس محمد صابر 5

  

 2- هندسة الطرائق:حسب درجة اإلستحقاق تخصص ة الناجحين قائم 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 23.25 أيت بوعبدهللا إيمان 1

 



 هندسة الطرائق:قائمة الناجحين اإلحتياطية حسب درجة اإلستحقاق تخصص 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 20.50 حسيان يمينة 1

 20.00 فالحي مريم 2
 
 

 3 - إليكترونيك:صص حسب درجة اإلستحقاق تخقائمة الناجحين 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 21.50 لعبداوي ريم 1
 
 

   إليكترونيك: تخصص االستحقاقحسب درجة  االحتياطيةقائمة الناجحين 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 21.50 صافي مريم 1

 20.50 لحرش الطاهر 2

 

 الطاقوية:حسب درجة  اإلستحقاق التخصص قائمة الناجحين  -4

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 20.50 لعريبي هبةبن  1

 -  الطاقوية:التخصص  االحتياطيةقائمة الناجحين 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 19.25 بودربالة فلاير 1

 18.50 سليمي امينة 2

 

 5-  ميكانيك:التخصص  االستحقاقحسب درجة قائمة الناجحين 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 23.00 حمودي صليحة 1

 18.75 فوضيل عبد المجيد 2

   ميكانيكالتخصص  االحتياطيةقائمة الناجحين: 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 15.75 خطراوي محمد الشريف 1

 15.50 بليط حجيلة 2

 

 

 

 



 

 6- هندسة ميكانيكة: درجة االستحقاق التخصصحسب قائمة الناجحين 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 26.00 قيصران بوزيدي أحمد 1

  هندسة ميكانيكة:قائمة الناجحين اإلحتياطية التخصص 

 العالمة سماللقب   و  اإل الرقم

 22.75 سلطاني بالل 1

 19.75 بربري أوسامة 2
 

 

 7-  بحث عملياتي:حسب درجة  اإلستحقاق التخصص قائمة الناجحين 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 18.50 عجال ريمة 1

   بحث عملياتي:قائمة الناجحين اإلحتياطية التخصص 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 16.50 خربوش ليندة 1

 16.00 بيالك ليديا 2
 

 

 8-  كيمياء: التخصص االستحقاقدرجة   حسبقائمة الناجحين 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 21.75 بشهرة لينا ليندة 1

   كيمياء:التخصص  االحتياطيةقائمة الناجحين 

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 21.00 خلوي مريم 1

 19.00 بوراوي محمد أمين 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سطيف: ت النانووحدة البحث في علوم وتكنولوجيا -2

 

 

 1- كيمياء)هندسة المواد، كيمياء التخصص  االستحقاقدرجة حسب ئمة الناجحين قا

 فيزيائية وكيمياء المواد(،       

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 24.25 عزوق رابح 1

   كيمياء)هندسة المواد، كيمياء فيزيائية وكيمياء التخصص  االحتياطيةقائمة الناجحين

 المواد(،       

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 19.25 بن إدير سفيان 1

 17.75 مرابط العياشي 2

 

 2- فيزياء )الفيزياء التطبيقية، فيزياء المواد  درجة االستحقاقحسب قائمة الناجحين

 وتركيبات(،      

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 23.00 بن زيد خليف 1

 

   فيزياء )الفيزياء التطبيقية، فيزياء المواد  التخصص االحتياطيةقائمة الناجحين

       وتركيبات(،

 العالمة اللقب   و  اإلسم الرقم

 20.00 مزوار علي 1

 19.25 العنتري مسعودة 2

 


