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  لقسم علوم المادة بشعبتیھ الكیمیاء والفیزیاء

  تحدید عدد المقاعد البیداغوجیة لطلبة السنة األولى 

  لشعبتي الفیزیاء والكیمیاء

  % 20خارجي فئة 

 لیسانس 

2021  

 تكوینضم األساتذة أعضاء  فریق   اجتماع

  

 

 كیمیاء تحلیلیة

 :فيالمعطیات الالزمة المتمثلة قدم أعضاء فریق التكوین 

2021  

2021 

  للخارجیین

دميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

–خنشلة 
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  26/09/2021خنشلة في 

لقسم علوم المادة بشعبتیھ الكیمیاء والفیزیاءمحضر اجتماع فریق التكوین 

تحدید عدد المقاعد البیداغوجیة لطلبة السنة األولى : الھدف 

لشعبتي الفیزیاء والكیمیاءوالسنة الثانیة ماستر   

خارجي فئة   - % 80داخلي فئة 

لیسانس  نظام المعابر و

2021-2202 للسنة الجامعیة

اجتماع بمقر القسم، انعقد ،صباحا العاشرة الساعة على2021

  :الواردة أسمائھم  فیزیاء الموادالكیمیاء وشعبة  شعبة

  نائب العمید مكلف برئاسة لجنة االنتقاء     عالوي عبد الحلیم 

  علوم المادةرئیس قسم                ھزیل نوال

 علوم المادةرئیس میدان       بن سویسي فیصل

  الكیمیاءمسؤول شعبة          بن یزة نبیل     

  مسؤولة شعبة الفیزیاء         یعیش صبرینة  

  الفیزیاء ول التخصص لیسانسؤمس              حمام الزبیر

 الفیزیاء ول التخصص ماسترؤمس               لكمین فرید

 كیمیاء المواد مسؤول التخصص ماستر    دیرم اماني           

كیمیاء تحلیلیة مسؤول التخصص ماستر           علوش فطیمة 

 أساسیةول التخصص  كیمیاء ؤمس ریف  بن علي الش

 تحلیلیة ول التخصص كیمیاء ؤمس            قراب فھیمة   

قدم أعضاء فریق التكوین وتحدید طریقة العمل والھدف المنشود، 

2021-2020 للسنة الدراسیةوالفیزیاء الكیمیاء  تيلشعبنسخة من مداوالت السنة الثالثة 

2021-2020للسنة  لشعبتي الكیمیاء والفیزیاء 1نسخة من المداوالت النھائیة  للماستر

للخارجیینلشعبتي الكیمیاء والفیزیاء   1بالتكوین في الماستر  االلتحاق

دميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية ال  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

خنشلة  - جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

ج ع ل خ/ .……: رقم

خنشلة في  علوم المادةقسم 

  

محضر اجتماع فریق التكوین 

    

2021سبتمبر 26 األحدبتاریخ 

شعبةلقسم علوم المادة بشعبتیھ 

عالوي عبد الحلیم  -1

ھزیل نوال -2

بن سویسي فیصل -3

بن یزة نبیل      -4

یعیش صبرینة   -5

حمام الزبیر -6

لكمین فرید -7

دیرم اماني            -8

علوش فطیمة  -9

بن علي الشریم  -10

قراب فھیمة    -11

 

تحدید طریقة العمل والھدف المنشود، تم الجلسة  افتتاحبعد 

نسخة من مداوالت السنة الثالثة *  

نسخة من المداوالت النھائیة  للماستر*    

االلتحاقملفات الراغبین في *   
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  للخارجیینلشعبتي الكیمیاء والفیزیاء  

  والفیزیاء للخارجیین

معالجة الملفات وترتیب الطلبة الراغبین في االلتحاق بالماستر 

المؤرخة  714السیما التعلیمة رقم  اإلطار

 : 

 .وادــــــ

  معدل الترتیب  تاریخ المیالد

16/06/1996 12.17 

17/04/1998 11.42 

01/06/1998 11.09 

23/02/1995 10.95 

03/01/2000 10.74 

28/08/1998 10.57 

15/11/1994 10.34 

24/05/1997 10.33 

02/11/1996 10.21 

16/11/2000 10.03 

15/04/1999 9.98 

28/08/2000 9.90 

03/05/1997 9.89 

30/10/1999 9.79 

12/11/1997 9.67 

30/03/1998 9.57 

24/08/1997 9.56 

29/06/1998 9.48 

09/07/1995 9.44 

 8.79 

دميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

–خنشلة 
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لشعبتي الكیمیاء والفیزیاء   2بالتكوین في الماستر  االلتحاق

والفیزیاء للخارجیینلشعبتي الكیمیاء  اللیسانسفي  االلتحاق بالتكوین

معالجة الملفات وترتیب الطلبة الراغبین في االلتحاق بالماستر تم  المودعة على مستوى القسم ل الملفات

اإلطارالمعمول بھا في ھدا  القوانینبقسم علوم المادة كل حسب التخصص المطلوب وفق 

  اآلتیةفي الجداول  ھاالتي نلخص على النتائج  العملیة أسفرت

ــــــاء المــــــــكیمی: صــــــالتخص

  :  %80قائمة  فـــئـة الداخلي 

سنة الحصول على 
 البكالوریا

  اللقب  االسم

  قبالوي  ایمان 2017
  قرموعة  لمیاء 2018

  كزیز  وداد 2017
  رزقي  ایمان 2018

  غضبان  دالل 2018

  زروال  انفال 2017

  سیفي  اسیا 2017

  قابسیة  جمیلة 2017

  مھدي  رحاب 2017

  عماري  الھام 2018

  خوني  أریج 2018

  منصوري  مروى 2018

  بومعراف   لبنى 2018

  عقاب  صبرینة 2017

  مجاھد   صابرین 2017

  صالحي   وصال 2017

  كزیز  منال 2017

  بن عمارة   وردة 2017

  بوخیار  معاد 2016

  حفصاوي  سھام 2013

دميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية ال  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

خنشلة  - جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

ج ع ل خ/ .……: رقم

االلتحاقملفات الراغبین في *    

االلتحاق بالتكوینملفات الراغبین في  *   

ل الملفاتبعد اإلطالع على ك

بقسم علوم المادة كل حسب التخصص المطلوب وفق 

أسفرتوقد  03/11/2011في 

  :األولىالسنة 

قائمة  فـــئـة الداخلي 

رقم تسجیل 
 البكالوریا

سنة الحصول على 

021734069137 

181834058343 

021734064747 

211834069134 

021183406031 

021734062156 

021734068987 

021734064597 

021734063480 

181834058149 

181834058123 

181834058276 

181834058263 

021734063525 

021734066552 

021734062015 

021734070197 

021734061867 

021631070052 

021334058095 
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  كیمیاء الموادماستر في إطار نظام المعابر اختصاص 

، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا مالحظة
 .)كالسیكيم نظا

ل معد
 لترتیب

  د.م.ل نظام مقبول
11.65

 

11,06 المتوسط التعلیم أستاذ مقبول

10,30 المتوسط التعلیم أستاذ مقبول

10,05 د.م.ل نظام مقبول

09.26  المتوسط التعلیم أستاذ  مقبول

  دالموا كیمیاء ماستر في إطار نظام المعابر اختصاص 

   

 
 .)كالسیكيم نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا

 
ل معد

 لترتیب

 الثانوي التعلیم أستاذ
10,77 

دميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

–خنشلة 
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  :  %20قائمة  فـــئـة الخارجي 

ماستر في إطار نظام المعابر اختصاص  األولىقائمة الناجحین للسنة 

  

لترتیبا
 السما للقبا دلمیالایخ رتا

ل لحصو
 یارلبكالو

11.65 
ایمن   ھاني 01/01/1998

  عبدالرحیم

11,06 
 سارة یعالوي 27/06/1998

10,30 
 یسعد بن 28/08/1995

 نصالح الدی

10,05 
 الحاج عومر 18/04/1996

09.26 
1994/10/05   أمنة  بوفولة 

  :  %20 الخارجي

ماستر في إطار نظام المعابر اختصاص  الثانیةقائمة الناجحین للسنة 
  

معد
لترتیبا

 
 دلمیالایخ رتا

 
 للقبا

 
 السما

 
ل لحصو
 یارلبكالو

10,77
29/12/1997 

 مسعود
 مھدي

دميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية ال  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

خنشلة  - جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

ج ع ل خ/ .……: رقم

قائمة  فـــئـة الخارجي 

قائمة الناجحین للسنة 

لحصواسنة 
لبكالواعلى 

 یارلبكالواقم تسجیل ر

2015 34068664 

2016 34070348 

2015 34047540 

2016 37002739 

2013 33044107 

  

  السنة الثانیة ماستر
 

الخارجيقائمة  فـــئـة 
  

قائمة الناجحین للسنة 

  

لحصواسنة 
لبكالواعلى 

 
قم تسجیل ر
 یارلبكالوا

2016 34075853 
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 ةــــــــــتحلیلی

 تاریخ المیالد معدل الترتیب

14.74 06/06/1999 

13.18 14 -2-1998 

13.15 22/11/1998 

12.6 30 -10-1998 

12.60 29 -4-1999 

12.47 04/06/1998 

12.45 03/06/1999 

11.92 13 -4-1999 

12.09 01/05/1998 

11.53 30/08/1978 

11.17 09/11/1997 

10.99 09/08/2000 

10.66 07/06/1997 

10.64 19/09/1999 

10.64 31/05/1999 

10.46 26 -6-2000 

10.58 31/12/1994 

10.55 17/07/1999 

10.41 5-12-1999 

10.37 17/11/1996 

10.13 12/04/1999 

دميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

–خنشلة 
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تحلیلی اءـــــــــكیمی :صـــــــالتخص

 :السنة األولى 

  :  %80قائمة  فـــئـة الداخلي 

 االسم اللقب
سنة الحصول 
 على البكالوریا

 2017  نجود   لكمین

 2018  سھام رقیة  بوزاھر

 2018  لیلى   بوزیان

 2017  ناجي  حمادي

 2017  آمال  حمیدان

 2018  خولة   سكاوي

 2017  امیرة   مسعي

 2017  أسماء  عجرود

 2017  فاطمة   حفصاوي

 2011  رشید   قراوي

 2017  مالك  عزیزي

 2018  اسمھان  حمداوي

 2018  سمیة  سماعلي

 2017  وئام   بوحركات

 2018  شیماء  لمھرات

 2018  شیماء  عثماني

 2017  ماجدة   شیتور

 2017  ھاجر  بوترعة

 2017  بثینة  العایش

 2017  شیماء  بودرعھ

 2017  سارة  مدرق نارو

دميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية ال  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

خنشلة  - جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

ج ع ل خ/ .……: رقم

السنة األولى  -1

قائمة  فـــئـة الداخلي  -2

سنة الحصول 
على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

34062004 

34064348 

34060958 

34070229 

34060481 

3406942 

34066438 

34066682 

34064690 

9835746 

34065680 

34059631 

34064646 

34062955 

34057810 

34058212 

34070083 

34064279 

34064154 

340699768 

34062720 
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  كیمیاء تحلیلیةماستر في إطار نظام المعابر اختصاص 

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا  مالحظة
 .)كالسیكي

لترتیب

 علوم دقیقة, التعلیم المتوسط أستاذ  مقبول
 12.52

 علوم دقیقة, التعلیم المتوسط أستاذ مقبول
 

12.27

 علوم دقیقة, التعلیم المتوسط أستاذ مقبول
 

 علوم دقیقة, التعلیم المتوسط أستاذ مقبول
 

 علوم دقیقة, التعلیم المتوسط أستاذ مقبول
 

11.76

10.32 25 -3-1994 

9.97 13 -10-1998 

10 16 -11-1999 

9.90 07/02/1982 

9.86 25/09/1991 

9.86 07/05/1996 

10.34 13 -7-1998 

9.76 01/08/1998 

9.72 11/06/1996 

10.24 12 -10-1996 

9.89 28 -8-2000 

8.79 24/04/1997 

8.33 29/01/1996 

دميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

–خنشلة 

  .2021/ك ع ت/ج ع ل خ

5 

Democratic Republic of Algeria 
The Ministry  of Higher  Education   and  

Khenchela 
Faculty    of   Sciences   and   Technology 

/U A L K/F S T/2021 

  :  %20قائمة  فـــئـة الخارجي 

ماستر في إطار نظام المعابر اختصاص  األولىقائمة الناجحین للسنة 

لترتیبل امعد
 السما للقبا دلمیالایخ رتا

12.52 24 -6-1998  مسعود ھیثم بن العلمي 

12.27 3-5-1999  عابدي 
 الھام

12.04 6-6-1996   ھادیة  رجال 

11.8 8-5-1999  عثمان قرعوشي 

11.76 
5-7-1996  دنیا تاغریست 

 2013  الوازنة  حفیان

 2017  أسامة  صحراوي

 2017  مروى  تاقعوت

 2011  دمحم  حمزاوي

 2011 وداد خیاري

 2017  ابتسام  ثیراني

 2017  سلمى  بوجالل

 2017  اسفسو  سارة

 2016 رامياحمد  حمیدة

 2016  سارة  جمعة بن

 2018  مروة  منصوري

 2014  بالل  بن احمد

 2015  أنور  اعيڤعڤ

دميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية ال  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

خنشلة  - جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

ج ع ل خ/ .……: رقم

 

قائمة  فـــئـة الخارجي 

قائمة الناجحین للسنة 

ل لحصواسنة 
على 

 یارلبكالوا

قم تسجیل ر
 یارلبكالوا

2016 34049990 

2017 34065699 

2015 340533988 

2017 34063684 

2016 34068028 

 

  

  

  

34005520 

34065215 

34061640 

9495523 

14046163 

34061640 

34062117 

34065672 

34071106 

34065869 

34058276 

34055216 

34075290 
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 كیمیاء تحلیلیة

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا  مالحظة
 .)كالسیكي

لترتیب

 د.م.ل نظام  غیر مقبول

 علوم دقیقة, التعلیم المتوسط أستاذ غیر مقبول
 

  د.م.ل نظام غیر مقبول

 علوم دقیقة, التعلیم المتوسط أستاذ غیر مقبول
 

 د.م.ل نظام غیر مقبول

 د.م.ل نظام غیر مقبول

 علوم دقیقة, التعلیم المتوسط أستاذ غیر مقبول
 

 د.م.ل نظام غیر مقبول

  كیمیاء تحلیلیةماستر في إطار نظام المعابر اختصاص 

 
م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا

 .)كالسیكي

 
ل معد

 لترتیبا
 د

1997 10.89 كیمیاء, التعلیم الثانوي أستاذ

 كیمیاء, التعلیم الثانوي أستاذ
10.65 1996

1998 10.28 كیمیاء, التعلیم الثانوي أستاذ

   

دميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

–خنشلة 
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كیمیاء تحلیلیةماستر في إطار نظام المعابر اختصاص  األولى

لترتیبل امعد
 السما للقبا دلمیالایخ رتا

11.52 14 -10-1994  جغروري 
 لبنى

11.32 22 -6-1998  خلود مخلوفي 

11.45 01/05/1997   فھیمة  كزیز 

11.12 27 -10-1998   رحمة  بوخالفھ 

11.09 15 -1-1997   أسامة  فالني 

10.64 5-4-1987   سفیان  الغة 

10.66 29 -12-1999   رفیدة  طارفي 

10.3 12 -10-1999   العزیز عبد  مجبري 

  :  %20 الخارجي

ماستر في إطار نظام المعابر اختصاص  الثانیةقائمة الناجحین للسنة 

 
دلمیالایخ رتا

 
 للقبا

 
على ل لحصو السما

 یارلبكالو

26 -4 -1997 2016 خالد خبثان 

24 -3 -1996  
 بوترعة

2016 لمین

7 -11 -1998 2015 الیاس دمحم سالم بن 

  

دميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية ال  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

خنشلة  - جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

ج ع ل خ/ .……: رقم

األولىللسنة  االحتیاطقائمة 

ل لحصواسنة 
على 

 یارلبكالوا

قم تسجیل ر
 یارلبكالوا

2012 5004426 

2016 34068443 

2015 34074154 

2016 35018844 

2017 37002655 

2006 4108922 

2017 34062691 

عبد 2017 37000507 

  

  السنة الثانیة ماستر

الخارجيقائمة  فـــئـة 

قائمة الناجحین للسنة 

 
لحصواسنة 
لبكالوا

 
قم تسجیل ر
 یارلبكالوا

2016 34071948 

2016 34075838 

2015 34058298 
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  .وادـــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  فیزیاء الموادماستر في إطار نظام المعابر اختصاص 

  
 مالحظة

  منظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 .)كالسیكي

 لترتیب

  13.88  2021  د.م.نظام ل  مقبول

 
 مقبول

علوم , أستاذ التعلیم المتوسط
  2020دقیقة

  
 مقبول

 د.م.نظامل
2021 

 
 مقبول

2021 
علوم , أستاذ التعلیم المتوسط

 دقیقة
 

 مقبول
2020 

علوم , أستاذ التعلیم المتوسط
 دقیقة

 معدل الترتیب

15.18 

12.96 

12.77 

11.82 

11.06 

10.68 

10.19  

09.53 

دميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

–خنشلة 
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ـــــــــــــــاء المـــــــــفیزی: صـــــــالتخص

  :  %80قائمة  فـــئـة الداخلي 

  :  %20قائمة  فـــئـة الخارجي 

ماستر في إطار نظام المعابر اختصاص  األولىقائمة الناجحین للسنة 

لترتیبل امعد  السما للقبا دلمیالایخ رتا

13.88 10/31/2000 
  

  فاطمة الزھراء  دحماني

  مسعود ھیثم بن العلمي 6/24/1998 12.65

12.62 10/1/1999 
 

 رحمة بن عثمان

 الھام عبدي 5/3/1999 12.27

12.04 6/6/1996 
 

  ھادیة رجال

  

  

  

 االسم اللقب تاریخ المیالد
سنة الحصول 
 على البكالوریا

 2018 نجاة موسي 23/02/2000

 2018  عبلة  برجي 30/05/1998

 2018  منة هللا  براودي 06/01/1999

 2017  إیمان  عبدي 25/11/1999

 2018  حنان  عمامري 29/09/1999

 2017  شھیناز  شھاوي 12/07/1998

  2017  دنیا  شیباني  10/17/1999

 2017  روفیدة  وناس 01/071998

دميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية ال  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

خنشلة  - جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

ج ع ل خ/ .……: رقم

التخص

  :السنة األولى 

قائمة  فـــئـة الداخلي 

قائمة  فـــئـة الخارجي 

قائمة الناجحین للسنة 

ل لحصواسنة 
 یارلبكالواعلى 

قم تسجیل ر
 یارلبكالوا

2018 37005299 

2016 34049990 

2018 
 

37004537 
 

2017 34065699 
 

2015 340533988 
 

سنة الحصول 
على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

2018 34060000  

2018 34064792 

2018 34065127 

2017 34065535 

2018 34064201 

2017 34064657 

2017 34066493  

2017 34066725 
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  فیزیاء الموادماستر في إطار نظام المعابر اختصاص 

  
 مالحظة

  منظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 .)كالسیكي

 لترتیب

 
  غیر مقبول

2021 
علوم , أستاذ التعلیم المتوسط

  دقیقة
 2021 غیر مقبول

علوم , أستاذ التعلیم المتوسط
  دقیقة

 2020 غیر مقبول
علوم , أستاذ التعلیم المتوسط

  دقیقة
 2019 غیر مقبول

علوم , أستاذ التعلیم المتوسط
  دقیقة

 2019 غیر مقبول
علوم , أستاذ التعلیم المتوسط

  دقیقة
 2020 غیر مقبول

علوم , أستاذ التعلیم المتوسط
  دقیقة

 2020 غیر مقبول
علوم , أستاذ التعلیم المتوسط

 دقیقة
  علوم, أستاذ التعلیم المتوسط غیر مقبول

 2021دقیقة
 2020 غیر مقبول

علوم , التعلیم المتوسط أستاذ
 دقیقة

 2005دراسات علیا، فیزیاء  غیر مقبول

 د.م.ل نظام غیر مقبول
2018 
 

 2021 غیر مقبول
علوم , التعلیم المتوسط أستاذ

 دقیقة
 2010 غیر مقبول

  دراسات علیا، فیزیاء
 2018 غیر مقبول

 د.م.ل نظام
  

دميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

–خنشلة 
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ماستر في إطار نظام المعابر اختصاص  األولىللسنة  االحتیاط 

  

لترتیبل امعد  السما للقبا دلمیالایخ رتا

11.91 5/8/1999 
 

 عثمان  قرعوشي

11.72 7/5/1996 
 

 دنیا  تغریست

11.57 1/23/1995 
 

  فاتح  سبیع

11.56 6/20/1996 
 

حسین ایمن   قادري
  صھیب

11.44 4/24/1997 
 

  نافع احمد  زغیدة

11.44 6/22/1998 
 

 خلود  مخلوفي

11.40 10/13/1996 
 

 شریف بلفار

 رحمة بوخالفة 10/27/1998 11.23

11.02 9/14/1998 
 

 أمال ودفلي

10.96 10/26/1983 
 

  دمحم العید حمال

 اسالم كنوني 7/29/1991 10.80

10.76 12/29/1999 
 

  رفیدة طارفي

 سمیر  برجي 1/2/1983 10.40

10.17 8/31/1994 
 

  عبد الرحمان  طلبة

  

دميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية ال  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

خنشلة  - جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

ج ع ل خ/ .……: رقم

االحتیاط قائمة 

ل لحصواسنة 
 یارلبكالواعلى 

قم تسجیل ر
 یارلبكالوا

2017 
 

34063684 
 

2016 34068028 
 

2015 
 

33079144 
 

2015 34043945 
 

2015 34045921 
 

2016 34068443 
 

2015 33073890 
 

2016 35018844 
 

2016 3502170 

2001 00405353 
 

2014 35076810 

2017 34062691 
 

2002 0499414 

2015 34017003 
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  فیزیاء الموادماستر في إطار نظام المعابر اختصاص 

 
 

 مالحظة

 
  منظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا

 .)كالسیكي

 
ل معد

 لترتیب

  
 مقبول

2020 
  فیزیاء أستاذ التعلیم الثانوي،

13.11

 
 مقبول

2020 
  فیزیاء أستاذ التعلیم الثانوي،

12.72

  
 مقبول

2021 

 التعلیم الثانوي، فیزیاء أستاذ

12.15

 
 مقبول

2020 
  فیزیاء أستاذ التعلیم الثانوي،

11.70

 
 مقبول

 أستاذ التعلیم الثانوي، 2019
 فیزیاء

11.63

  فیزیاء الموادماستر في إطار نظام المعابر اختصاص 

 
 

 مالحظة

 
  منظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا

 .)كالسیكي

 
ل معد

 لترتیب

 أستاذ التعلیم الثانوي، 2020 غیر مقبول
  فیزیاء

11.44

 2020 غیر مقبول
  فیزیاء أستاذ التعلیم الثانوي،

11.28

 2020 غیر مقبول
  فیزیاء أستاذ التعلیم الثانوي،

11.15

 2020 غیر مقبول
  فیزیاء التعلیم الثانوي، أستاذ

11.06

 2021 غیر مقبول
 أستاذ التعلیم الثانوي، فیزیاء

10.90

أستاذ التعلیم   2014 غیر مقبول
  الثانوي،فیزیاء

09.96

دميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

–خنشلة 
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  :   %20قائمة  فـــئـة الخارجي 

ماستر في إطار نظام المعابر اختصاص  الثانیةقائمة الناجحین للسنة 

 
معد

لترتیبا

 
 دلمیالایخ رتا

 
 للقبا

 
ل  السما

 یا

 دنیا رقاب 12/09/1996 13.11

12.72 23/06/1996 
 

 فاطمة الزھراء موساوي

12.15 13/11/1998 
  عوایجیة

 
 ریان

11.70 31/01/1997 
 

 نور الھدي سویس

11.63 05/02/1996  طارق میر 

ماستر في إطار نظام المعابر اختصاص  الثانیةللسنة 

 
معد

لترتیبا

 
 دلمیالایخ رتا

 
 للقبا

 
ل  السما

 یا

11.44 02/04/1997  شھین بورصاص 

11.28 20/12/1997  وسام بوطاغو 

11.15 24/07/95   خولة  بلمانع 

11.06 /06/1996  زكریا بوحزام 29

10.90 21/08/1997  أیة بوسطیل 

09.96 28/04/1990 
 

 دمحم شھاب الدین بوقفة

دميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية ال  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

خنشلة  - جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

ج ع ل خ/ .……: رقم

 السنة الثانیة ماستر:

قائمة  فـــئـة الخارجي 

قائمة الناجحین للسنة 

 
ل لحصواسنة 
یارلبكالواعلى 

 
 یارلبكالواقم تسجیل ر

2015 34094689 

2015 34072224 

2016 34065803 

2016 34075865 
 

2014 32072422 

  

للسنة  االحتیاطقائمة 

 
ل لحصواسنة 
یارلبكالواعلى 

 
 یارلبكالواقم تسجیل ر

2015 34055548 

2015 33047742 

2015 34078200 

2016 34069839 

2016 34097182 

2008 4052155 
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 لشعبتي الكیمیاء للخارجیین

  كیمیاء تحلیلیةفي إطار نظام المعابر اختصاص 

 
م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا

 .)كالسیكي

 
ل معد

لترتیبا
 دلمیال

06/16 10.34 كالسیكيم نظا

  أساسیةكیمیاء في إطار نظام المعابر اختصاص 

 
م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا

 .)كالسیكي

 
ل معد

لترتیبا
 دلمیال

DEUA 9.66 03/03

  كیمیاء في إطار نظام المعابر اختصاص 

 
م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا

 .)كالسیكي

 
ل معد

لترتیبا
 دلمیال

 اختصاص غیر مطابق 
 1984/01/22

  نائب عمید كلیة العلوم مكلف بالبیداغوجیا

دميقراطية الشعبية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

–خنشلة 
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لشعبتي الكیمیاء للخارجیین ملفات الراغبین في االلتحاق بالتكوین في اللیسانس

:  

في إطار نظام المعابر اختصاص  الثالثة لیسانسقائمة الناجحین للسنة 

 
لمیالایخ رتا

 
 للقبا

 
ل لحصو السما

 یارلبكالو

1967/06  رشید الغة 

في إطار نظام المعابر اختصاص  الثالثة لیسانسقائمة الناجحین للسنة 

 
لمیالایخ رتا

 
 للقبا

 
ل لحصو السما

 یارلبكالو

1984/03 2003 أمیر حارث 

في إطار نظام المعابر اختصاص  الثالثة لیسانسللسنة  الملفات غیر مقبولة 

 
لمیالایخ رتا

 
 للقبا

 
ل لحصو السما

 یارلبكالو

2005 دمحم عیالن 1984/01/22

  .الواحدة بعد الزوال على النتائج السابقةعلى الساعة 

نائب عمید كلیة العلوم مكلف بالبیداغوجیا           

دميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية ال  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

خنشلة  - جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

ج ع ل خ/ .……: رقم

ملفات الراغبین في االلتحاق بالتكوین في اللیسانس*

  

:لیسانسالثالثة السنة 

قائمة الناجحین للسنة 

 
لحصواسنة 
لبكالواعلى 

 
قم ر

تسجیل 
 یارلبكالوا

1986  

  

قائمة الناجحین للسنة 

 
لحصواسنة 
لبكالواعلى 

 
قم تسجیل ر
 یارلبكالوا

2003 6006964 

  

الملفات غیر مقبولة قائمة 

 
لحصواسنة 
لبكالواعلى 

 
قم تسجیل ر
 یارلبكالوا

2005 2055867 

  

على الساعة ختمت الجلسة أ

 

     :رئیس اللجنة


