
 شعبةالعلوم الزراعية 2قائمة  الطلبة المقبولين نظام كالسيكي للتسجيل في الماستر

 2019/2020للسنة الجامعية 

 االنتاج النباتيتخصص : 

سنة  االسم اللقب ترتيب

 البكالوريا

رقم تسجيل 

 البكالوريا

سنة  تخصص التكوين االصلي شعبة البكالوريا

الحصول 

على التكوين 

 االصلي

 معدل

 الترتيب

قرار 

 اللجنة

1 
 4047980 2006 محمد الربيع معمري

علوم الطبيعة و 

 ناجح 11,23 2011 مراقبة النوعية و التحاليل الحياة 

 ناجح 11,09 2018 التغذية و التغذي و التكنوجيات الفالحية الغذائية  علوم تجريبية 36001424 2013 اميرة بن جامع 2

3 
 4047836 2004 صبرينة ناصر

علوم الطبيعة 

 ناجح 10,98 2016 مراقبة وتحليل  والحياة

 ناجح 10,94 2018 تغذية و تغذي و تكنولوجيا زراعية غذائية علوم تجريبية 35034248 2013 عائشة زيقم 4

 ناجح 10,56 2005 انتاج نباتي علوم الطبيعة والحياة 434413 1999 ليليا معاشي 5

6 
 452484 2002 العربي حشاني

علوم الطبيعة 

 إحتياط 10,35 2008 تغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الزراعية والحياة

7 
 علوم تجريبية 6042691 2011 محمد بريكي

nutrition alimentation et technologie 
agroalimentaire 2017 10,24 إحتياط 

 إحتياط 10,16 2012 وتحسين النبات انتاج علوم الطبيعة والحياة 3088324 2007 زينب بلقاسمي 8

 

 

 



 شعبةالعلوم الزراعية 2قائمة  الطلبة المقبولين نظام كالسيكي للتسجيل في الماستر

 2019/2020للسنة الجامعية 

 إنتاج وتغذية حيوانيةتخصص :

سنة  االسم اللقب ترتيب

 البكالوريا

رقم تسجيل 

 البكالوريا

تخصص التكوين  شعبة البكالوريا

 االصلي

سنة الحصول 

على التكوين 

 االصلي

معدل 

 الترتيب

 قرار اللجنة

 ناجح 14,62 ///// بيطرة علوم تجريبية 3028379 2011 وردة طرافي 1

 ناجح 13,92 2017 بيطرة العلوم التجريبية 5003016 2012 اميمة زردومي 2

 ناجح 12,58 2010 علوم البيطرة علوم الطبيعة والحياة 7002477 2005 عبدهللا عاللي 3

 قرمية 4
حضري 

 ناجح 12,37 2018 علوم بيطرية علوم تجريبية 35034366 2013 حميدة

 ناجح 11,948 2016 طبيب بيطري علوم تجريبية 5070714 2011 وفاء رندة بن سالم 5

 إحتياط 11,72 2016 علوم بيطرية علوم تجريبية 4046803 2011 امال حاجي 6

 إحتياط 11,53 2013 حماية النباتات علوم طبيعة والحياة 5034515 2008 فضيلة بوطي 7

 إحتياط 11,51 2011 طبيب بيطري علوم الطبيعة والحياة 9059380 2006 لويزة عالڨ 8

 إحتياط 11,50 2015 طب بيطري علوم تجريبية 5029366 2010 عالء الدين طورش 9

 إحتياط 11,41 2016 بيطري طبيب العلوم التجريبية 5003744 2011 عبد الحق نزار 10

 إحتياط 11,40 2016 علوم البيطرة  تقني رياضي )هندسة مدنية( 5028668 2011 دارين عياد  11

 إحتياط Docteur vétérinaire 2011 11,33 علوم الطبيعة والحياة 4059624 2006 خالد مزروع 12

 إحتياط 11,23 2015 بيطرة علوم تجريبية 5028951 2010 رفيق نحوي 13

 إحتياط 11,15 2015 علوم البيطرة  علوم الطبيعة و الحياة  5043866 2007 بالل حميدة 14

 إحتياط 11,12 ////// بيطرة العلوم التجريبية 32023950 2013 عبد الهادي قريبيس 15

 إحتياط 11,03 2015 علوم بيطرية علوم تجريبية 5027583 2011 صبرينة فرج 16

 إحتياط 10,99 2010 علوم بيطرية  العلوم التجريبية  32022932 2013 دالل  عبير عباسي  17



 إحتياط 10,98 2019 الطب البيطري العلوم التجريبية 32075400 2014 كمال الدين  بوعمامة 18

 إحتياط DOCTEUR  VETERINAIRE  2014 10,94 علوم الطبيعة و الحياة 5018021 2009 سفيان مراد 19

 إحتياط 10,92 2018 طب بيطري علوم دقيقة  324136 1994 إبراهيم  بوحتة 20

 إحتياط 10,91 2016 بيطرة علوم  تجريبية 5027547 2011 شروق شادلي 21

 إحتياط 10,90 2016 علوم البيطرة علوم تجريبية 8003434 2011 نورالهدى بن عراج 22

 إحتياط 10,78 2015 طبيب بيطري علوم تجريبية 5034471 2010 مسعودة ربعي 23

 إحتياط 10,76 2017 طب بيطري علوم طبيعة والحياة  5027744 2011 علي حيدر  حوحو  24

 إحتياط 10,69 2017 الفراغ علوم تجريبية 4002108 2011 أمنة خاليفية 25

 إحتياط 10,54 2016 طب بيطري علوم تجريبية  5031136 2011 حسين  عشور  26

 إحتياط 10,51 2004 الطب البيطري علوم الطبيعة والحياة 448617 1997 منى تومي 27

 إحتياط 10,47 2016 طبيب بيطري علوم تجربية 5008126 2010 نوارة بقار 28

 إحتياط 10,28 2012 علوم بيطرية علوم الطبيعة والحياة 9061557 2006 محمود ناني 29

 إحتياط 10,26 2017 بيطرةعلوم  علوم تجريبية 5034812 2011 هاجر جبار 30

 إحتياط 10,06 2017 بيطرة العلوم التجريبية 5017834 2012 فدوى مدغول 32

 إحتياط 9,67 2016 علوم بيطرية علوم تجريبية 5030168 2011 عبد العزيز فكرون 33
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 ة النباتاتتخصص : حماي

سنة  االسم اللقب ترتيب

 البكالوريا

رقم تسجيل 

 البكالوريا

سنة  تخصص التكوين االصلي شعبة البكالوريا

الحصول 

على 

التكوين 

 االصلي

 قرار اللجنة معدل الترتيب

 ناجح 11,97 2014 المحيطعلم البيئة و  علوم الطبيعة و الحياة 4046159 2003 صورية زازل 1

 ناجح 11,62 2010 علم البيئة و المحيط علوم الطبيعة و الحياة 4048586 2005 اكرام بورقعة 2

 ناجح 11,53 2013 حماية النباتات علوم طبيعة والحياة 5034515 2008 فضيلة بوطي 3

 ناجح 11,35 2006 تقنية النباتات علوم الطبيعة والحياة 338226 2001 بالل هالل 4

 ناجح 11,01 2011 علم البيئة والمحيط علوم الطبيعة والحياة 4054636 2006 الطاهر راجح 5

 إحتياط 10,51 2012 علم البيئة والمحيط علوم الطبيعة والحياة 4055925 2006 وسيلة جمعي 6
 

 

 

 

 

 



 الزراعيةشعبةالعلوم  2قائمة  الطلبة المقبولين نظام كالسيكي للتسجيل في الماستر

 2019/2020للسنة الجامعية 

 زراعة النخيل و تقنية  تثمين النخيلتخصص : 

سنة  االسم اللقب ترتيب

 البكالوريا

رقم تسجيل 

 البكالوريا

تخصص التكوين  شعبة البكالوريا

 االصلي

سنة الحصول 

على التكوين 

 االصلي

معدل 

 الترتيب

 قرار اللجنة

 4047896 2006 كوثر العابد 1
علوم الطبيعة و 

 الحياة 
مراقبة النوعية 

 ناجح 12,19 2011 والتحاليل

 4052772 2005 عبد الحفيظ بن جاب هللا 2
علوم الطبيعة 

 والحياة
مراقبة النوعية 

 ناجح 11,25 2010 والتحاليل

 ناجح 12,14 2013 انتاج وتحسين النباتات  علوم تجريبية 5039455 2008 زاوة السعيد 3

 440057 2001 حاتم زريبي 4
علوم الطبيعة و 

 الحياة
مراقبة النوعية و 

 ناجح 10,99 2009 التحاليل

 4051377 2004 فاطمة الزهراء شودار 5
علوم الطبيعة و 

 ناجح 10,97 2009 حماية النباتات الحياة 

 4047896 2006 عطار فؤاد 6
علوم الطبيعة و 

 الحياة 
مراقبة النوعية 

 إحتياط 10,93 2007 والتحاليل

 442226 2002 سلوى رفاس 7
علوم الطبيعة 

 إحتياط 10,86 2007 فالحة صحراوية والحياة
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 2019/2020للسنة الجامعية 

 علم التربة المائيتخصص :

سنة  االسم اللقب ترتيب

 البكالوريا

رقم تسجيل 

 البكالوريا

تخصص التكوين  شعبة البكالوريا

 االصلي

سنة الحصول 

على التكوين 

 االصلي

معدل 

 الترتيب

 قرار اللجنة

 ناجح 11,71 2007 علوم زراعية علوم الطبيعة والحياة 928969 2002 الهام بن بعطوش 1

 ناجح 11,52 2007 علوم زراعية هندسة مدنية 443134 2002 سميرة صولي 2

 4047611 2006 عادل عمران 3
علوم الطبيعة و 

 ناجح 10,50 2012 انتاج و تحسين النبات الحياة

 علوم تجريبية 5036418 2008 أحمد جمال صوالح 4

إنتاج و تحسين 

 ناجح 10,40 2013 النباتات

 ناجح 10,25 2007 الري علوم الطبيعة والحياة 40231 2000 عبدالمالك زروالي 5

 إحتياط 10,16 2012 انتاج وتحسين النبات علوم الطبيعة والحياة 3088324 2007 زينب بلقاسمي 6
 

 

 

 

 

 


