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إعالن للمتخرجين غير المستلمين لشهاداتهم وكشوف نقاطهم

ننهي إلى كافة المتخرجين التالية أسمائهم بعنوان سنة 2021/2020 الذين لم يتقدموا بعد الستالم شهاداتهم 
وكشوف نقاطهم للماستر:

حماية األنظمة : ياحي بختة - ماس محجوبة
الفيزيولوجية الخلوية: قويدر عيسى خديجة- رحلي وسام - درار حميدة- نايلي سالف- بن الدين محمد علي - 

بومعزة خديجة نسرين

ميكروبيولوجيا تطبيقية:

حساني أسماء - بوغرقة زكية - حري حورية- بوعمامة سميرة- ديالم حفصة

هيدروبيولوجيا تطبيقية: روامان لبنى- رحماني سهيلة - شاعة نادية - خالص وسام - قايدة أمير عبد القادر- 
بن أحمد اخالص

علم المناخ الحيوي : بلهتهات ميمونة- اسماعيل بن سلطان عائشة- كروش بشرى- أولعربي سلمى- يطو 
نبيلة- جلولي يسرة- مكي سامية

التهيئة المائية الفالحية:قيراد خديجة- فالحي خولة- محمدي أسماء - معوش بزة

إنتاج نباتي : بهلول نورة- سباع كريمة- عليلي ف/ز- زردي نسيمة
إنتاج حيواني : خوشان نزهة - بعلي ابتسام

قسم علوم األرض:

جيوتفني جيولوجيا المهندس: قصري أحمد - بوشهير ياسين  هيدرولوجيا : بدو فلة- معطيات ياسر

باإلضافة إلى كشوف النقاط للمتخرجين التالية أسمائهم: 

ديداني أميرة - هرهور آدم أنيس - أحمد عيسى خديجة (إنتاج حيواني)

بلقاضي كلثوم علم المناخ الحيوي - طيب بن عباس إلهام ميكروبيولوجيا تطبيقية



أوعمران - وردية براهمية أمين - سعدون سمير( إنتاج نباتي) - سعيدي محمد الفيزيولوجية الخلوية 

وشهادات ليسانس :

بوكريطة إيمان إنتاج حيواني - بوهراوة عماد تربية األحياء المائية- بوهادي أمينة تربة وماء-

علي ماحين كوثر بيوتكنولوجيا جرثومية -

باإلضافة إلى كشوف النقاط للمتخرجين ليسانس التالية أسمائهم:

بحري أشواق- بوكريطة ف/ز- فراحي أميمة - لريد أيوب - موح آسيا (تربية األحياء المائية) -

مداني نادية - بن حركات صليحة (علم األحياء الدقيقة)- برهوش يمينة تربة وماء - تيمتاوسين فلة - بن أحمد  
حنان (بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية)- بن علي مبارك - قسوم وسام - سوكحل أيوب (إنتاج حيواني)

عيساحين فايزة - بوقار سليمان (بيوتكنولوجيا جرثومية )- معزوزي مريم إكرام إنتاج نباتي 

و سنة 2019/2020 بالنسبة للمتخرجين التالية أسمائهم:

دوبة سارة علم المناخ الحيوي - مطاوي راضية هيدروبيولوجيا تطبيقية- رقيق إيمان - بكار مروة (إنتاج  -
نباتي)- مخطاري رياض حماية األنظمة - غبريو لمياء - محيوت يسرى نزيهة (ميكروبيولوجيا )

باإلضافة إلى كشوف النفاط الخاصة بالماستر:

بن حركات أمينة ميكروبيولوجيا تطبيقية - بوزماران مراد إنتاج نباتي- سردون بشرى - بشير الشريف حنان 
علم (المناخ الحيوي)- زنتو حنان حماية األنظمة

و نسخة ثانية من شهادة النجاح المؤقتة لملوك أحالم علم األحياء الدقيقة سنة التخرج 2015/2016

إلى التقرب لمصلحة الشهادات وهذا في أقرب وقت ممكن


