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 محضر اجتماع لجنة دراسة طلبات االلتحاق بالماستر 

 
 

 

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

. 2022-2021و ترتيب ملفات المترشحين لاللتحاق بالماستر للسنة الجامعية  لدراسة  %20فئة  (1+2) بالماستر  

 

꞉االساتذة الحاضرون  

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا            لرباع رابح        -  

مسؤول شعبة علوم البيئة و المحيط             دالي نوال         -  

العلوم الزراعية مسؤول شعبة         عويدان العايش      -  

مسؤول شعبة العلوم البيولوجية           اسمهان   حالسي  -  

بن حيزية توفيق             مسؤول تخصص الماستر إنتاج نباتي -  

رحال خالد                   مسؤول تخصص الماستر بيوتكنولوجيا النبات -  

جيا و فيزيولوجيا النباتالعافري علي                مسؤول تخصص الماستر بيولو -  

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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1 قائمة الناجحين في الماستر  

 

تطبيقية ميكروبيولوجيا تخصص  

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
سنة الحصول 

 على الشهادة
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

15/03/1993 2012 خنشلةجامعة  13,71  01 عبد الكريم بلعيدي 

11/04/2000 2021 جامعة غرداية 13,09  02 بكير حاج سعيد 

21/07/2000 2021 جامعة غرداية 10,28  03 فطيمة الزهرة بوحميدة 

28/04/1985 2008 جامعة باتنة 10,73  04 فطيمة قاسمي 

12/12/1982 2006 جامعة باتنة 10,69  05 وسام امزيان 

02/10/1986 2010 جامعة تبسة 10,49  06 نزهة بكاي 

27/04/1980 2007 جامعة  سوق اهراس 10,47  07 سهام زاوي 

 

 القائمة االحتياطية

 الجامعة األصلية
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 ال يوجد / / /
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تطبيقية بيوكيمياءتخصص   

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
سنة الحصول 

 على الشهادة
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

18/09/1982 2015 جامعة خنشلة 13,24  01 بالل غجميس 

 02 اماني غزال 1989/05/02 2020 جامعة خنشلة 12,98

20/05/1980 2005 جامعة باتنة 12,9  03 زكية معاشي 

16/04/1988 2020 جامعة خنشلة 12,21  04 خولة بوقندورة  

25/10/1980 2002 جامعة قسنطينة 11,71  05 شاكر بوناب 

14/01/1996 2019 جامعة مسيلة 11,65  06 ربيعة وصال بن مسعود 

11,23 
 

 ينةجامعة قسنط
2017 22/04/1994  07 مروان بوراس 

06/09/1993 2016 جامعة باتنة 10,99  08 عصام يحياوي 

12/08/1992 2021 جامعة ادرار 10,65  09 رشيد موالي حسان 

18/02/1977 2000 جامعة سطيف 10,53  10 حسان زروق 

01/04/1985 2010 جامعة باتنة 10,48  11 عبد الحكيم صاولي 

30/06/1989 2021 جامعة ادرار 10,44  12 بلقاسم بن منصور 

 

 القائمة االحتياطية

األصليةالجامعة  معدل الترتيب  
سنة الحصول 

 على الشهادة
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

18/05/1986 2009 جامعة قسنطينة 10,22  01 سمير دغبوش 

 02 سارة خويلد 19/05/1989 2012 جامعةخنشلة 10,12
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 تخصص بيولوجيا و مراقبة عشائر الحشرات

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
سنة الحصول 

الشهادةعلى   
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

14/01/1998 2020 جامعة خنشلة 11,55  01 مروة جرة  

14/04/1994 2017 جامعة خنشلة 10,81  02 خليدة بوهاللة  

01/01/1989 2020 جامعة خنشلة 10,45  03 اسعد مقداد 

 

 القائمة االحتياطية

 الجامعة األصلية
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 ال يوجد   
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 تخصص وراثة 

 الجامعة األصلية معدل الترتيب

سنة 

الحصول 

 على الشهادة

 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 عالء الدين بركة 18/10/1997 2019 جامعة قالمة 12,42

 02 راحم سناء 17/08/1992 2015 جامعة خنشلة 10,77

 03 حبشي ايمان 07/07/1985 2006 جامعة باتنة 11,69

 04 لغرور  عادل 19/06/1995 2017 جامعة خنشلة 11,52

 05 هوشات عدالن 21/02/1990 2016 جامعة  سطيف 11,33

 06 بكاينزهة   02/10/1986 2010 جامعة تبسة 11,13

 07 درويش ماريه 29/07/1987 2013 جامعه ورقله 10,81

 08 شخاب هاجر 28/07/1987 2011 جامعة قسنطينة 10,77

1993/12/18 2019 جامعة خنشلة 10,69  09 طير اسماء 

 

 القائمة االحتياطية 

 الجامعة األصلية
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 ال يوجد   
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 تخصص علم البيئة األساسي و التطبيقي

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
سنة الحصول 

 على الشهادة
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

10/11/1998 2020 جامعة خنشلة 11,25  01 شيماء مرير 

08/08/1997 2019 جامعة سكيكدة 10,57  02 نصر الدين ديدجي 

10/06/2000 2020 جامعة خنشلة 10,35  03 رانيا شرقية 

06/02/1995 2018 خنشلةجامعة  10,12  04 نور االسالم بوزاهر 

 

 القائمة االحتياطية 

 الجامعة األصلية
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 ال يوجد   

 

 

البيئية األنظمةتخصص حماية   

 الجامعة األصلية
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

18/05/1993 2016 جامعة خنشلة  01 لشخب سارة  

03/05/1995 2017 جامعة خنشلة  02 دراجي منصف 

 

 القائمة االحتياطية

 الجامعة األصلية
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 ال يوجد   
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 تخصص إنتاج نباتي

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
سنة الحصول 

 على الشهادة
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 اسامة بلعيدي 19/03/1999 2020 جامعة خنشلة 11,57

 02 إلياس دبار 25/04/1997 2020 جامعة خنشلة 11,36

 03 ايمان بوزاهر 15/08/1992 2015 جامعة خنشلة 10,02

 04 سهام جريدي 17/03/1989 2013 جامعة خنشلة 10,01

 05 عبد الحكيم جحيش 02/08/1991 2013 جامعة خنشلة 9,45

 06 بدر الدين بوطبة 15/12/1988 2011 جامعة خنشلة 8,52

 07  حفيظي يسين 02/03/1986 2012 جامعة خنشلة 8,08

 

 

 القائمة االحتياطية

 الجامعة األصلية
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 ال يوجد   
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 تخصص بيوتكنولوجيا النبات

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
سنة الحصول 

 على الشهادة
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 سارة مداقو 19/12/1998 2020 جامعة خنشلة 11,55

 02 فريال فالق 16/05/1994 2015 جامعة خنشلة 11,20

 03 أميرة خياري 06/01/1999 2019 جامعة تبسة 11,51

 04 هالة بدوري 09/07/1995 2014 جامعة خنشلة 10,86

 05 هشام هلي 02/07/1978 2008 جامعة ام البواقي 10,55

 06 شيماء عطية 20/11/1998 2019 جامعة خنشلة 10,69

70 زاهرايمان بو 15/08/1992 2018 جامعة خنشلة 10,06  

80 حديدي مريم 13/10/1992 2018 جامعة خنشلة 10,19  

1998/12/20 2020 جامعة خنشلة 10,11  09 عون هللا ماجد امين 

 

 

 القائمة االحتياطية

 الجامعة األصلية
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 ال يوجد   
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2قوائم الناجحين في الماستر   

 تخصص ميكروبيولوجيا تطبيقية 

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
سنة الحصول 

 على الشهادة
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 عزاوي عبد القادر 01/04/1986 2005 جامعة تيارت 13,54

 02 بوسالم أميرة 02/01/1997 2015 جامعة باتنة 12,35

 03 عثامنة حنان 26/09/1993 2012 جامعة سوق اهراس 12,23

 

 القائمة االحتياطية

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
سنة الحصول 

 على الشهادة
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 زايز خلود 02/06/1994 2012 جامعة سوق اهراس 12,09

 02 عكريش سندس 02/09/1997 2015 جامعة سوق أهراس 11,83

 03 سماعيل عبد العزيز 27/02/1999 2016 البليدة  جامعة 11,62
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تطبيقية تخصص بيوكيمياء  

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
سنة الحصول 

 على الشهادة
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

13,15 
-المدرسة العليا لألساتذة 

 قسنطينة-آسيا جبار
2016 1998/09/06  01 بسمة سعيدي 

 02 ريان بوتريد  22/12/1991 2010 جامعة الحاج لخضر باتنة 12,18

 03 لطفي مالكيه 09/07/1988 2006 جامعة باجي مختار عنابة 11,9

 

 القائمة االحتياطية

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
سنة الحصول على 

 الشهادة
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

11,89 
صالح  3جامعة قسنطينة 

 بوبنيدر
2014 1995/01/06  01  صابر  قريش 

11,17 
المدرسة العليا لالساتذة 

 القبة
 02 عرشوش  جهاد 16/08/1988 2006

10,78 
كلية  3جامعة قسنطينة 

 الطب فرع صيدلة
2011 1993/04/18  03 منصوري رجاء 

 

 

 تخصص بيولوجيا و مراقبة عشائر الحشرات

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

1977/04/14 2002 جامعة تبسة 11,42  01 عبد هللاحواس  

1987/05/04 2011 جامعة تيارت 11,27  02 بغداد لزرق 

1995/05/19 2020 جامعة باتنة 11,25  03 اخالص موساوي 

 

 القائمة االحتياطية

الحصول  سنة الجامعة األصلية معدل الترتيب اللقباالسم و  تاريخ الميالد  الرقم 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

–خنشلة -جامعة عباس لغرور   

 كليــــة عــــلوم  الطبيعــة والحياة

 .2021ط ح /ج ع ل خ/ك ع /  رقم:
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الشهادة على  

1997/09/02 2015  سوق اهراسجامعة  11,23  01 عكريش سندس 

1994/12/03 2015 جامعة سوق اهراس 11,17  02 زرقين مروة 

 

 تخصص وراثة 

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 سهيلة سموني 15/02/1992 2011 جامعة قسنطينة 12,038

 02  جلولامير  25/02/1994 2014 جامعة باتنة 11,218

 03 برجةنجاة  02/12/1995 2014 جامعة سوق أهراس 11,202

 

 القائمة االحتياطية 

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01  برحالعبد القادر   12/01/1979 1998 جامعة الطارف 11,172

 02 قبايلي فيروز 24/08/1991 2010 جامعة باتنة 10,986

 03 محمد مومني 17/09/1992 2013 سوق اهراس 10,78
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 تخصص علم البيئة األساسي و التطبيقي

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
الحصول  سنة

الشهادة على  
اللقباالسم و  تاريخ الميالد  الرقم 

12/02/1984 2007 جامعة خنشلة  11,23  01 قادري نبيلة  

30/07/1987 2012 جامعة باتنة 10,45  02 بوخضرة مريم  

 

 القائمة االحتياطية 

 الجامعة األصلية
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 ال يوجد   

 

 

 تخصص حماية األنظمة البيئية

 الجامعة األصلية معدل الت رتيب
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

31/12/1984 2009 جامعة خنشلة 10,22  01 مغزاوي محمد 

18/07/1989 2011 المدرسة العليا القبة 9,87  02 خدومة أسماء 

 

 القائمة االحتياطية

 الجامعة األصلية
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 01 ال يوجد   
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 تخصص إنتاج نباتي

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

محمد أمين محمدي 24/08/1985 2004 جامعة باتنة 10,45  01 

 02 عريف كريمة 01/01/1984 2004 جامعة باتنة 10,11

 

 القائمة االحتياطية

 الجامعة األصلية
الحصول  سنة

الشهادة على  
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

 مرداسي أسماء  16/07/1990 2008 جامعة باتنة
01 

 02  مولود حناشي 17/02/1986 2004 جامعة باتنة

 

 تخصص بيوتكنولوجيا النبات

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
سنة الحصول 

 على الشهادة
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

14,36 
المدرسة العليا لألساتذة 

 آسيا جبار قسنطينة
2021 21/01/1998 بلغيت وسام   01 

14 ,30 
المدرسة العليا لألساتذة 

 بقسنطينة آسيا جبار
2021 20/10/1998  02 حنان بن عمر 

14,16 
المدرسة العليا لألساتذة 

 آسيا جبار بقسنطينة
2021 01/11/1998 ذكرى حركاتي   03 

 

 القائمة االحتياطية

 الجامعة األصلية معدل الترتيب
سنة الحصول 

 على الشهادة
 الرقم االسم و اللقب تاريخ الميالد

14,05 
المدرسة العليا لألساتذة 

 آسيا جبار بقسنطينة
2021 09/11/1998 سمية درويش   01 

24/01/1986 2009 جامعة باتنة 11,19  02 العربي اونيسي 
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12/03/1988 2007 جامعة باتنة 10,83 نافع براهيمي   03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


