
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  27/09/2022، فيأدرار                                                                   

   2022سبتمبر 27المؤرخ في 

 القائمة األولیة للطلبة المقبولین للتسجیل في السنة األولى ماستر

  )من نظام ل م د % 80  حصة

رقم التسجیل المالحظة

)ة( مقبول  191937004535

)ة( مقبول  191937004548

)ة( مقبول  171737005532

)ة( مقبول  161637004742

)ة( مقبول  191937002596

)ة( مقبول  191937003813

)ة( مقبول  191937003052

)ة( مقبول  191937001783

)ة( مقبول  191937003813

)ة( مقبول  161637006839

)ة( مقبول  191937003022

)ة( مقبول  171737006125

)ة( مقبول  191937004535

)ة( مقبول  171737004397

)ة( مقبول  171737009931

)ة( مقبول  171737000499

)ة( مقبول  171737003790

)ة( مقبول  171737006457

)ة( مقبول  

)ة( مقبول  151537001962

اللیسانس شھادة مرفوض لغیاب  20129042040

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  كلیة العلوم والتكنولوجیا 

                                                                   

المؤرخ في  106بناءا على محضر فریق میدان التكوین رقم 

القائمة األولیة للطلبة المقبولین للتسجیل في السنة األولى ماستر

حصة(  فیزیاء طاقویة و طاقات متجددة :

 تاریخ المیالد رقم التسجیل

 زویدي  أم كلثوم 06/08/2000 191937004535

191937004548 14/01/2001  

171737005532 01/05/1999  

 سباري حاج حبیب مبارك 04/02/1998 161637004742

191937002596 01/09/1999  

191937003813 23/06/1999  

191937003052 26/12/2001 

 بن حاجي نزیھة 29/03/2001 191937001783

191937003813 23/06/1999  

 اكحیال عبد الحمید 22/11/1993 161637006839

191937003022 25/05/1999  

171737006125 29/05/1999  

191937004535 30/09/1997 

171737004397 29/02/1996  

 بوعالوي مروة 12/01/1996 171737009931

171737000499 16/12/1997  

171737003790 03/11/1999 

171737006457 08/06/1997 

  یوسفي نور الدین 25/11/1992 /

 حامدي محمد لمین 23/07/1995 151537001962

20129042040 19/10/1992  

كلیة العلوم والتكنولوجیا 

  قسم علوم المادة

بناءا على محضر فریق میدان التكوین رقم 

 

القائمة األولیة للطلبة المقبولین للتسجیل في السنة األولى ماستر.  - 1
 

:تخصص
  

 الرقم االسم و القب

زویدي  أم كلثوم 1 

 2 بوشمیة فضیلة

 3 قماري إیمان

سباري حاج حبیب مبارك 4 

 5 مطروین خیرة

 6 كادي مروان

 7 تومي نجاة

بن حاجي نزیھة 8 

 9 قاضي التالیة

اكحیال عبد الحمید 10 

 11 سلغي صفاء

 12 جعفري ھاجر

 13 نقال لطیفة

 14 عبو عبد القادر

بوعالوي مروة 15 

 16 جیاللي أیوب

 17 داداو محمد

 18 باعال آسیا

یوسفي نور الدین 19 

حامدي محمد لمین 20 

 21 عبدهللا عبدهللا



، ویتم إیداع الطعن على مستوى 2022سبتمبر 29و 28 األربعاء و الخمیس  خالل یومي یمكن للمترشحین إیداع طعونھم في النتائج األولیة : مالحظة

 ch.sm@univ-adrar.edu.dzأو عن طریق البرید االلكتروني القسم أمانة 

 

 
 
 
 

 القائمة األولیة للطلبة المقبولین للتسجیل في السنة األولى ماستر  .2
 

  %) 20  حصة(  فیزیاء طاقویة و طاقات متجددة : :تخصص
 

 قرار الجنة
المعدل 
 الترتیبي

قبلاالسم و ال تاریخ المیالد فئة الترشح تخصص اللیسانس  الرقم 

)ة( مقبول تكنولوجیا_علوم دقیقة 14.10   1 صافي فاطمة 01/10/1999  متخرج لیسانس نظام كالسیكي 

)ة( مقبول  13.21 
 - أستاذ تعلیم متوسط 

 تكنولوجیا
 2 علیوات علي 12/01/1997  متخرج لیسانس نظام كالسیكي

)ة( مقبول  3 أمحمدلھشمي موالي  20/03/1999  متخرج لیسانس نظام كالسیكي  فیزیاء وتكنولوجیا 13,00 

)ة( مقبول  12,14 
جامعة  مولود معمري 

  تزي وزو
 4 عدان یسین 25/03/1987  د جامعات أخرى.م.متخرج لیسانس ل

)ة( مقبول  5 الوھاب بوبطیمة عبد 04/12/1986  متخرج لیسانس نظام كالسیكي  تربیة تكنولوجیة 11,11 

)ة( مقبول   فزیاء طاقویة 10,90 
د جامعة أدرار .م.متخرج لیسانس ل

  سنوات سابقة
 6 عزیزي فاطمة 01/09/1996

)ة( مقبول  7 طھیري ساسي 08/04/1985  متخرج لیسانس نظام كالسیكي  التربیة التكنولوجیة 10,87 

)ة( مقبول  8 نقیلو سمیرة 14/08/1982  متخرج لیسانس نظام كالسیكي  )أشعة( فیزیاء 10,86 

)ة( مقبول د جامعة أدرار .م.متخرج لیسانس ل  كیمیاء فیزیائیة 10,75 

  سنوات سابقة
 9 بامحمد سھام 03/11/1991

)ة( مقبول  10 عبد الحقطایفي  03/01/1994  د جامعات أخرى.م.متخرج لیسانس ل  طاقویة 10,71 

)ة( مقبول د جامعة أدرار .م.متخرج لیسانس ل  فیزیاء طاقویة 10,47 

  سنوات سابقة
 11 حفصي زینب 12/02/1995

)ة( مقبول  12 عمیر وھیبة 01/01/1980  متخرج لیسانس نظام كالسیكي  فیزیاء مواد 10.19 

)ة( مقبول  10,12 
فشھادة الدراسات العلیا 

  فیزیاء نظریة
 13 اوالد جعفري محمد 13/08/1968  لیسانس نظام كالسیكيمتخرج 

)ة( مقبول  14 الطیبي سالم 15/08/1979  متخرج لیسانس نظام كالسیكي  ھندسة میكانیكیة 10,02 

  
  
  
  
  
  
  
  



، ویتم إیداع الطعن على مستوى 2022سبتمبر 29و 28 األربعاء و الخمیس  خالل یومي یمكن للمترشحین إیداع طعونھم في النتائج األولیة : مالحظة

 ch.sm@univ-adrar.edu.dzأو عن طریق البرید االلكتروني القسم أمانة 

 

  
  

 في السنة األولى ماستر االحتیاطیین للتسجیلالقائمة األولیة للطلبة  .3
 

  )% 20  حصة(  فیزیاء طاقویة و طاقات متجددة :تخصص
 

 الرقم االسم و اللقب تاریخ المیالد تخصص اللیسانس  )یةحتیاطاال القائمة( سبب الرفض

 1 غول فاطیمة الزھرة 16/06/2001  فیزیاء طاقویة احتیاطي

 2 رقیعي ولید 28/01/1994  فیزیاء أساسیة احتیاطي

 3 حامدي عبد المالك 22/01/1993  فیزیاء اساسیة احتیاطي

 4 زواد مخمد اسالم 01/03/1993  فیزیاء اساسیة احتیاطي

 5 بالوي الزھرة 26/12/1988  أدرارجامعة احمد درایة  احتیاطي

 6 بن عثمان اسماعیل 20/05/1982  فیزیاء احتیاطي

 7 اغالدي العید 01/06/1993  الفیزیاء االساسیة احتیاطي

 8 مرزقاني محمد 12/03/1978  فیزیاء الجسم الصلب احتیاطي

 9 معزوزي أیمن 22/06/1997  التعلیم المتوسطأستاذ  احتیاطي

  

 ماستر الثانیةفي السنة  االحتیاطیین للتسجیلالقائمة األولیة للطلبة  .2
 

  )Bac+5  حصة(  فیزیاء طاقویة و طاقات متجددة :تخصص
 

 قرار الجنة
المعدل 
 الرقم االسم و اللقب تاریخ المیالد تخصص اللیسانس تخصص اللیسانس الترتیبي

)ة( مقبول  1 بن ھاشم الشیخ 02/17/0197  متخرج لیسانس نظام كالسیكي  علوم فزیائیة 14.17 

)ة( مقبول  13.31 
أستاذ التعلیم الثانوي 

 2 بن عال عبد الحمید 10/04/1997 متخرج لیسانس نظام كالسیكي  -فیزیاء-

)ة( مقبول  3 شیبي صالح 27/03/1986  متخرج لیسانس نظام كالسیكي  ھندسة میكانیكیة 10.73 

)ة( مقبول  4 جعواني عید الكریم 25/12/1983  متخرج لیسانس نظام كالسیكي  ھندسة میكانیكیة 10.64 

  

 ئیس القسم ر

 

 

 

 


