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 45: عدد المقاعد المخصصة للفئة

 

 الرقم اللقب اإلسم المؤسسة األصلية معدل الترتيب قرار اللجنة

 1 عبد السالم    ياسين جامعة بسكرة 14,22 ناجح

 2 لعبيدي    شمس الضحى جامعة بسكرة 13,93 ناجح

 3 سلمي   أمنية رشا جامعة بسكرة 12,88 ناجح

 4 بودرهم   جهاد جامعة بسكرة 12,78 ناجح

 5 هاني   عائشة جامعة بسكرة 12,70 ناجح

 6 رابحي ايناس جامعة بسكرة 12,61 ناجح

 7 حوري   نادية جامعة بسكرة 12,58 ناجح

 8 دريسي    رقية جامعة بسكرة 12,49 ناجح

 9 موالتي   دنيا جامعة بسكرة 12,45 ناجح

 10 قريرة   زينب جامعة بسكرة 12,40 ناجح

 11 حبة   نور الهدى جامعة بسكرة 12,37 ناجح

 12 سرار كوثر  جامعة بسكرة 12,35 ناجح

 13 بن حامد    جيهان جامعة بسكرة 12,33 ناجح

 14 حسنين   عبلة جامعة بسكرة 12,30 ناجح

 15 بوغرارة   لمياء جامعة بسكرة 12,27 ناجح

 16 سوفي شهرزاد   جامعة بسكرة 12,20 ناجح

 17 بوعام هاجر   جامعة بسكرة 11,89 ناجح

 18 قريشي    أميرة جامعة بسكرة 11,69 ناجح

 19 عرعار    أشواق جامعة بسكرة 11,61 ناجح

 20 عبادلي    أمينة شيماء جامعة بسكرة 11,52 ناجح

 21 لعوامر    نور جامعة بسكرة 11,50 ناجح

 22 بركان   وسام جامعة بسكرة 11,25 ناجح



 23 سويسي   مريم جامعة بسكرة 11,22 ناجح

 24 عباس   صبرينة جامعة بسكرة 11,05 ناجح

 25 جمعي   نجمة جامعة بسكرة 11,02 ناجح

 26 لعشر    المية جامعة بسكرة 10,97 ناجح

 27 بن طراح    شيماء جامعة بسكرة 10,89 ناجح

 28 عجال   مريم جامعة بسكرة 10,89 ناجح

 29 كزاز   أميرة جامعة بسكرة 10,71 ناجح

 30 سنوسي    أميمة جامعة بسكرة 10,70 ناجح

 31 طرقي   يمينة جامعة بسكرة 10,66 ناجح

 32 قاقي    سمراء جامعة بسكرة 10,65 ناجح

 33 يوسف فاتن   جامعة بسكرة 10,58 ناجح

 34 بن حميدة    ماريا جامعة بسكرة 10,54 ناجح

 35 بلقاسم الشيماء   جامعة بسكرة 10,50 ناجح

 36 نوي   أسماء جامعة بسكرة 10,47 ناجح

 37 مباركي    تركية جامعة بسكرة 10,47 ناجح

 38 ربيع عمر   جامعة بسكرة 10,46 ناجح

 39 محجر جنات   جامعة بسكرة 10,39 ناجح

 40 غضاب    السعدية جامعة بسكرة 10,34 ناجح

 41 بجاوي   حبيبة بسكرة جامعة 10,31 ناجح

 42 بحري    ليندة جامعة بسكرة 10,25 ناجح

 43 عروب   مريم جامعة بسكرة 10,24 ناجح

 44 فتيتي   سارة جامعة بسكرة 10,21 ناجح

 45 مقالتي    اشراق جامعة بسكرة 10,19 ناجح

 46 قويجيل    مريم جامعة بسكرة 10,18 ناجح

 47 غيابة    كلثوم جامعة بسكرة 10,12 ناجح

 48 كربوع    مروة جامعة بسكرة 10,10 ناجح

 49 بحري    إيناس جامعة بسكرة 10,01 ناجح

 50 بن عمار    لبنى جامعة بسكرة 9,89 ناجح

 51 ميموني   نور الهدى جامعة بسكرة 9,44 ناجح

 52 فطيمي   زهرة جامعة بسكرة 9,40 ناجح

 53 األشهب فاطمة الزهرة    جامعة بسكرة 9,19 ناجح

 54 رويعي نادية    جامعة بسكرة 9,14 ناجح

 

 رئيس اللجنة/ع

امضاء نائب العميد
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 60: عدد المقاعد المخصصة للفئة

 الرقم اللقب اإلسم ة االصليةمؤسسال معدل الترتيب قرار اللجنة

 ال يوجد 

 

 

 

 

 

 رئيس اللجنة/ع

امضاء نائب العميد



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه

 
 (السنة االولى)نتائج دراسة ملفات الترشح لاللتحاق بدراسات الماستر 

 

 علوم المادة: ميدان
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 60: عدد المقاعد المخصصة للفئة

 الرقم اللقب اإلسم ة االصليةمؤسسال معدل الترتيب قرار اللجنة

 1 مكاوي شيماء جامعة بسكرة 10,05 ناجح

 2 طواي سماح جامعة بسكرة 9,70 ناجح

 3 دريدي حمزة جامعة بسكرة 9,46 ناجح

 

 

 

 

 

 رئيس اللجنة/ع

امضاء نائب العميد



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه

 
 (السنة االولى)نتائج دراسة ملفات الترشح لاللتحاق بدراسات الماستر 

 

 علوم المادة: ميدان

 الكيمياء: فرع

 كيمياء المواد: تخصص
 

 المؤسسات االخرى. د.م.قدامى نظام ل -1

 

 60: عدد المقاعد المخصصة للفئة

 الرقم اللقب اإلسم ة االصليةمؤسسال معدل الترتيب قرار اللجنة        

 1 بلفار عصام جامعة برج بوعريريج 9,94 ناجح

 9,19 ناجح
بومدين للعلوم و  جامعة هواري

 التكنولوجيا
 2 زكري عمار

 

 

 

 

 

 رئيس اللجنة/ع

امضاء نائب العميد



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه

 
 (السنة االولى)نتائج دراسة ملفات الترشح لاللتحاق بدراسات الماستر 

 

 علوم المادة: ميدان

 الكيمياء: فرع

 كيمياء المواد: تخصص

 
 

 مقبولة ملفاتهمغير الالطلبة  -1

 

 قرار اللجنة معدل الترتيب ة االصليةمؤسسال االسم اللقب الرقم

 التسجيل مرتين 12.01 جامعة بسكرة مريم عروب 1

 / جامعة بسكرة ماجدة عويسي 0
مسجل من قبل ماستر 

عطلة ( 2112دفعة )

 اكاديمية

 فيروز  العيدي  3
 ورقلة لالساتذة العليا المدرسة

 عدم مالءمة التخصص 15,37

 ورقلة جامعة ماسينيسا ساسي 1
 عدم مالءمة التخصص 10,37

 التخصص عدم مالءمة 13,95 ورقلة لالساتذة العليا المدرسة نجالء عقبة 5

 ورقلة لالساتذة العليا المدرسة سارة علوشي 6
 عدم مالءمة التخصص 12,34

 ورقلة لالساتذة العليا المدرسة ربيعة مخلوفي 7
 عدم مالءمة التخصص 12,25

 عدم مالءمة التخصص 11.11 االغواط لالساتذة العليا المدرسة عامر قويدري 

 

 

 رئيس اللجنة/ع

 امضاء نائب العميد



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه

 
 (ثانيةالسنة ال)نتائج دراسة ملفات الترشح لاللتحاق بدراسات الماستر 

 

 علوم المادة: ميدان

 الكيمياء: فرع

 الموادكيمياء : تخصص
 

 القائمة الخاصة بطلبة النظام الكالسيكي  -1

 

 : عدد المقاعد المخصصة للفئة

 قرار اللجنة معدل الترتيب الجامعة االصلية االسم اللقب الرقم

 ال يوجد 

 

 

 

 

 رئيس اللجنة/ع

امضاء نائب العميد



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه

 
 (ثانيةالسنة ال)نتائج دراسة ملفات الترشح لاللتحاق بدراسات الماستر 

 

 علوم المادة: ميدان

 الكيمياء: فرع

 كيمياء المواد: تخصص

 

 مقبولة ملفاتهمغير الالطلبة  -1

 

 قرار اللجنة معدل الترتيب ة االصليةمؤسسال االسم اللقب الرقم

 15,37 ورقلة لالساتذة العليا المدرسة فيروز العيدي 1
عدم تالؤم التخصص مع 

 الشهادة

 14,47 ورقلة لالساتذة العليا المدرسة عبير جهارة 0
عدم تالؤم التخصص مع 

 الشهادة

 13,00 ورقلة لالساتذة العليا المدرسة فطيمة الزهرة سيدي عثمان 3
عدم تالؤم التخصص مع 

 الشهادة

 ملف ناقص 11,76 جامعة عنابة ياسين مرغاد 1

 

 

 

 رئيس اللجنة/ع

 امضاء نائب العميد

 



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه

 
 (ثالثةالسنة ال) الليسانسنتائج دراسة ملفات الترشح لاللتحاق بدراسات 

 

 

 علوم المادة: ميدان

 الكيمياء: فرع

  كيمياء تحليلية : تخصص
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 قرار اللجنة معدل الترتيب المؤسسة األصلية االسم اللقب الرقم

 عدم مالءمة التخصص / عنابة جامعة فريد جوامع 1

 عدم مالءمة التخصص / تيارت جامعة سعيد مرايم 0

 راسب / جامعة بسكرة عادل عكروم 3

 راسب / جامعة بسكرة فاطمة الزهراء سلطاني 1

 راسب / جامعة بسكرة صونيا تومي 5

 راسب / جامعة بسكرة دمحم بوخالفة 6

 راسب / جامعة بسكرة نسرين خراشي 7

 راسب / جامعة بسكرة فطيمة  سعداوي  8

 

 

 رئيس اللجنة/ع

 امضاء نائب العميد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه

 
 (السنة االولى)نتائج دراسة ملفات الترشح لاللتحاق بدراسات الماستر 
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 54: عدد المقاعد المخصصة للفئة

 

 الرقم اللقب اإلسم المؤسسة األصلية معدل الترتيب قرار اللجنة

 1 بركات نرجس  جامعة بسكرة 13,21 ناجح

 2 بلخادم أميمة  جامعة بسكرة 12,20 ناجح

 3 صخراوي نجاح  جامعة بسكرة 11,81 ناجح

 4 بن غربال    خولة جامعة بسكرة 11,49 ناجح

 5 جرادي كهينة جامعة بسكرة 11,37 ناجح

 6 عويسات دارين جامعة بسكرة 11,24 ناجح

 7 لبيض سميرة جامعة بسكرة 11,16 ناجح

 8 بن سحبان    ايمان جامعة بسكرة 10,88 ناجح

 9 بوبشيش لميس جامعة بسكرة 10,85 ناجح

 10 ميلودي خولة جامعة بسكرة 10,82 ناجح

 11 طلحاوي أميرة  جامعة بسكرة 10,63 ناجح

 12 السايح لمبارك    حياة جامعة بسكرة 10,54 ناجح

 13 بروبة أمنة  جامعة بسكرة 10,54 ناجح

 14 خالد   عبد الرؤوف جامعة بسكرة 10,48 ناجح

 15 سلمي    إيمان جامعة بسكرة 10,48 ناجح

 16 فارورو   رانيا جامعة بسكرة 10,43 ناجح

 17 جوامع    بثينة جامعة بسكرة 9,94 ناجح

 18 بن خرارة    حسام الدين جامعة بسكرة 9,64 ناجح

 19 زنو   أسماء جامعة بسكرة 9,58 ناجح

 20 قطاف    رفيدة جامعة بسكرة 9,55 ناجح

 21 مختاري    سعاد جامعة بسكرة 9.49 ناجح



 22 عبود    فاتن جامعة بسكرة 9,39 ناجح

 23 بورزق   فلاير جامعة بسكرة 9,26 ناجح

 24 عربي   منال جامعة بسكرة 9,13 ناجح

 25 قوادرية    عبد الرزاق جامعة بسكرة 8,68 ناجح

 

 

 

 

 

 رئيس اللجنة/ع

 امضاء نائب العميد
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 60: عدد المقاعد المخصصة للفئة

 الرقم اللقب اإلسم ة االصليةمؤسسال معدل الترتيب قرار اللجنة

 1 عشيبة صبرينة جامعة بسكرة 12.03 ناجح

 

 

 رئيس اللجنة/ع

 امضاء نائب العميد

 



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه

 
 (السنة االولى)نتائج دراسة ملفات الترشح لاللتحاق بدراسات الماستر 

 

 علوم المادة: ميدان

 الكيمياء: فرع

 كيمياء صيدالنية: تخصص
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 65: عدد المقاعد المخصصة للفئة

 الرقم اللقب اإلسم ة االصليةمؤسسال معدل الترتيب قرار اللجنة

  ال يوجد

 

 

 

 رئيس اللجنة/ع

 امضاء نائب العميد

 



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه

 
 (السنة االولى)نتائج دراسة ملفات الترشح لاللتحاق بدراسات الماستر 

 

 المادة علوم: ميدان

 الكيمياء: فرع

 كيمياء صيدالنية: تخصص

 

 المؤسسات االخرى. د.م.قدامى نظام ل -1

 

 65: عدد المقاعد المخصصة للفئة

 الرقم اللقب اإلسم ة االصليةمؤسسال معدل الترتيب قرار اللجنة        

  ال يوجد

 

 

 

 رئيس اللجنة/ع

 امضاء نائب العميد

 



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه

 
 (السنة االولى)نتائج دراسة ملفات الترشح لاللتحاق بدراسات الماستر 

 

 علوم المادة: ميدان

 الكيمياء: فرع

 كيمياء صيدالنية: تخصص

 

 

 مقبولة ملفاتهم غيرالالطلبة  -5

 قرار اللجنة معدل الترتيب ة االصليةمؤسسال االسم اللقب الرقم

 / جامعة بسكرة أميرة ساعد 1

مسجل من قبل ماستر 

عطلة ( 2112دفعة )

 اكاديمية

 ملف ناقص 12.18 جامعة الوادي اميرة حفري 0

 ملف ناقص 8.68 قسنطينة جامعة  مالك عاشور 3

 ملف ناقص 12.38 باتنة جامعة حفيظة بوشعيب 1

 عدم مالءمة التخصص 11,63 االغواط لالساتذة العليا المدرسة سمية قنان 5

 عدم مالءمة التخصص 11,62 قسنطينة لالساتذة العليا المدرسة أسماء خيواني 6

 عدم مالءمة التخصص 9..5 المدرسة العليا لألساتذة القبة حفيظ لسالما عبد 7

 

 

 

 رئيس اللجنة/ع

 امضاء نائب العميد



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه

 
 (ثانيةالسنة ال)نتائج دراسة ملفات الترشح لاللتحاق بدراسات الماستر 

 

 علوم المادة: ميدان

 الكيمياء: فرع

 كيمياء صيدالنية: تخصص

 
 

 القائمة الخاصة بطلبة النظام الكالسيكي  -5

0-  

 : عدد المقاعد المخصصة للفئة

 

 قرار اللجنة معدل الترتيب الجامعة االصلية االسم اللقب الرقم

 ال يوجد 

 



 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 التعليم العالي و البحث العلمي وزارة

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 لجنة الترتيب والتوجيه

 
 (ثانيةالسنة ال)نتائج دراسة ملفات الترشح لاللتحاق بدراسات الماستر 

 

 علوم المادة: ميدان

 الكيمياء: فرع

 كيمياء صيدالنية: تخصص

 
 

 لمقبولة ملفاتهم غيرالالطلبة  -1

 

 قرار اللجنة معدل الترتيب االصليةة مؤسسال االسم اللقب الرقم

 11,78 -القبة-المدرسة العليا لألساتذة  حليمة السعدية عبداللطيف 1
عدم تطابق مسار تكوين 
المترشح مع مسار تكوين 

 تخصص الماستر

 11,11 جامعة باتنة ريان ومان 0
عدم تالؤم التخصص مع 

 الشهادة

 شروق شادلي 3
للبيطرة المدرسة الوطنية العليا 

 الجزائر
10,91 

عدم تالؤم التخصص مع 
 الشهادة

 10,61 جامعة باتنة ليلى معروف 1
عدم تالؤم التخصص مع 

 الشهادة

 

 

 

 

 

 رئيس اللجنة/ع

 امضاء نائب العميد

 

 

 


