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 جـامعـة الجياللي بونعامة خميــــس مليـانــة
 علـوم الطبيعة والحياة و علوم االرضكليّة  

ات و المسائل  نائب العميد المكلف بالدراس
 المرتبطة بالطلبة

.  

 القرار (المبرر) المالحظة  التخصص الطور االمستوى االســــم واللقـــــــب الرقم

  ةمقبول شهادة طبية  م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى بن قراشة إلهام 10

م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى نفيدسة نوى الهدى 10  مقبولة  شهادة طبية 

م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى تاحي خولة 10  مقبولة  شهادة طبية 

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى شقاليل رندة 10

 مقبول  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى اض عبد هللاري 10

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى مداني مريم 10

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى بن شعيب نور الهدى 10

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى سحنون خولة 10

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى نوري دليلة 10

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى عاشور المية 01

 مقبول  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى حجومي حفيظ 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج سليسان أولى بلحاج العربي يعقوب 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى مرزوقي شيماء 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى بن دوحة خولة 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى دحماني بختة 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى روابة نهاد 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى حيادحين سمية 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى فقير فاطمة الزهراء 00

 مقبول  شهادة طبية حياةم علوم طبيعة و .ج ليسانس أولى بلهتهات عقبة 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى بلعيد إيمان 01

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى صغير وعلي فدوى 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى سلول هاجر 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى بلعربية فاطمة الزهراء 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى غداوية هاجر 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى لندار مروة 00

  مقبول شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى بالون فارس 00

 مقبولة  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى خلج أسماء 00

 مقبولة شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى تكيالين هبة 00

 مقبول  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى قصاد اية 00

 مقبول  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى فتاح محمد أمين 01

 مقبول  شهادة طبية م علوم طبيعة و حياة.ج ليسانس أولى ملياني عبد الغني 31

 ةمقبول شهادة طبية علوم  زراعية  ليسانس ثانية  بلقاسمي منال 00



 

 

 

يرجى من الطلبة المقبولة طلباتهم التقرب من مصلحة التمدرس ابتداءا من تاريخ :  مالحظة

 شهادة العطلة االكاديمية من اجل استالم 00/10/0101

 

 

0002/0000قبولة بتحفظ الم طلبات العطلة االكاديمية  

 

 

د الكلية المكلف يرجى من الطلبة االمقبولين بتحفظ  التقرب من األمانة العامة لمكتب نائب همي:  مالحظة

يتم رفض الملف .  من اجل استكمال الوثائق الناقصة في ملفاتهم 00/10/0101بالبيداغوجيا قبل تاريخ 

 تلقائيا ألي طالب يتأخر عن استكماله

 

 

 نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا  
 

 

 

 ولة مقب شهادة طبية علوم  زراعية  ليسانس ثانية  بسي ياسمينع 00

 مقبولة  شهادة طبية علوم  زراعية  ليسانس ثانية  طالح كوثر 00

 مقبولة  شهادة طبية بيوتكنولوجية ليسانس ثانية  بوقفطان مريم 00

 مقبولة  شهادة طبية بيئة و محيط ليسانس ثانية  سلطاني ايمان 00

 مقبول  شهادة طبية ميكربيولوجيا ليسانس  ثالثة  داودي هاجر 00

 مقبولة  شهادة طبية تربية االحياء المائية  ليسانس ثالثة رابر المعيزي نسرين 00

 مقبول  شهادة طبية تربية االحياء المائية  ليسانس  ثالثة  لودلراشيش خ 00

 مقبولة  شهادة طبية انتاج حيواني ماستر أولى  بوزيان فاطمة 01

 مقبول  ةشهادة طبي هيدروجيولوجيا ماستر أولى  مديق أحمد 00

 مقبول  شهادة طبية التهيئة المائية الفالحية  ماستر أولى  قاسمي نور الدين 00

 مقبولة شهادة طبية ميكروبيولوجيا تطبيقية  ماستر أولى  قدار خلود 00

 مقبولة شهادة طبية الفيزيولوجيا الخلوية  ماستر أولى  لرجان سهيلة  00

باتيإنتاج ن ماستر أولى  شيباني زهرة 00  مقبولة شهادة طبية 

 مقبولة شهادة طبية إنتاج نباتي ماستر أولى  عيالم فضيلة  00

تطبيقية ميكربيولوجيا ماستر أولى  بسكري عيسى 00  مقبول شهادة طبية 

 االســــم واللقـــــــب الرقم
االمستو

 ى
 (المبرر) المالحظة   القرار التخصص الطور

 بشرط استكمال الملف بتحفظ مقبول ح.ط.م ع.ج ليسانس أولى رباحي عمر الفاروق 84

 بشرط استكمال الملف مقبولة بتحفظ ح.ط.م ع.ج سليسان أولى عبدوا فدوى 82

 بشرط استكمال الملف مقبولة بتحفظ ح.ط.م ع.ج ليسانس أولى سماي إسراء 00

بتحفظ مقبول ح.ط.م ع.ج ليسانس أولى نورة أنيس 00  بشرط استكمال الملف 

بتحفظ مقبول ح.ط.م ع.ج ليسانس أولى هانو أيوب 00  بشرط استكمال الملف 

 بشرط استكمال الملف مقبولة بتحفظ ح.ط.م ع.ج ليسانس أولى مي غنيةبراهي 05

 بشرط استكمال الملف مقبولة بتحفظ ح.ط.م ع.ج ليسانس أولى فرج صبرينة 08

 بشرط استكمال الملف مقبولة بتحفظ بيو تكنولوجيا جرثومية ليسانس ثالثة بوبقار منال 00

 بشرط ايداع تعهد و التزام مقبولة بتحفظ بيو تكنولوجيا جرثومية ليسانس ثالثة جالل مختار 05

 بشرط استكمال الملف مقبولة بتحفظ يزيولوجيا خلويةف ماستر أولى دراوي سيد احمد 00

 بشرط استكمال الملف مقبولة بتحفظ تهيئة مائية فالحية ماستر أولى العابدي محمد أيمن 04


