
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  27/09/2022، فيأدرار                                                                   

 2022سبتمبر 27

 السنة األولى ماسترالقائمة األولیة للطلبة المقبولین للتسجیل في 

  )من نظام ل م د %

 رقم التسجیل المالحظة

)ة( مقبول  191937005346 

)ة( مقبول  191937005636 

)ة( مقبول  181837003894 

)ة( مقبول  171737004377 

)ة( مقبول  191937005698 

)ة( مقبول  191937005709 

)ة( مقبول  191937005641 

)ة( مقبول  191937003450 

)ة( مقبول  171737002827 

)ة( مقبول  181837003561 

)ة( مقبول  181837004439 

)ة( مقبول  181837000299 

)ة( مقبول  201537003080 

)ة( مقبول  201337001921 

)ة( مقبول  191937005666 

)ة( مقبول  191937004879 

)ة( مقبول  171737009432 

)ة( مقبول  171737000334 

)ة( مقبول  171737001228 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  كلیة العلوم والتكنولوجیا 

                                                                   

27المؤرخ في  107رقم فریق میدان التكوین بناءا على محضر 

القائمة األولیة للطلبة المقبولین للتسجیل في 

% 80  حصة(  كیمیاء المحیط :تخصص

 االسم تاریخ المیالد

15/09/2001 Abdelnnabi 

18/06/2001 Hasna 

06/08/1999 Fayza 

01/01/1999 Charafeddin 

15/08/2001 Rihab 

10/01/2001 Hacene 

29/09/1998 Kheira 

31/08/1999 Rabah 

20/01/1997 Nadjet 

25/12/1998 Feyrouz 

15/10/2000 Hanan 

24/11/1997 Safia 

26/04/1995 Aicha 

12/09/1991 Abdelkarim 

16/08/2001 Fatima zohra 

29/04/2000 Karima 

07/09/1993 Khedidja 

16/09/1998 Bouchra MOULAY OMAR

21/12/1998 Oumelkheyr 

كلیة العلوم والتكنولوجیا 

  قسم علوم المادة

 بناءا على محضر 

 

القائمة األولیة للطلبة المقبولین للتسجیل في .  - 1
 

تخصص
  

لقبلا  الرقم 

GHOUAT 1 

BOULGHITI 2 

BEKKA 3 

TOUIL 4 

HANNANI 5 

OUMMAOUI 6 

NOUARI 7 

DJABBOUR 8 

MAJIJA 9 

ZOUBIR 10 

TOULLAHI 11 

MERABTI 12 

KADRI 13 

ARROUSSI 14 

BEN ALI 15 

HADOU 16 

BENI -GUIM 17 

MOULAY OMAR 18 

LAROUI 19 

 
 



، ویتم إیداع 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 الطعن على مستوى أمانة 

 

 
 
 

 القائمة األولیة للطلبة المقبولین للتسجیل في السنة األولى ماستر  .2
 

  %) 20  حصة(  كیمیاء المحیط :تخصص
 

الترتیبيالمعدل  قرار الجنة  الرقم االسم و القب تاریخ المیالد فئة الترشح تخصص اللیسانس 

)ة( مقبول  كیمیاء تحلیلیة 10,94 
د .م.متخرج لیسانس ل
 10/03/1999  جامعات أخرى

AZZAOUI 
Ibrahim 

1 

)ة( مقبول  كیمیاء فیزیائیة 10,34 

د .م.متخرج لیسانس ل
جامعة أدرار سنوات 

  سابقة
18/08/1996 

BALLAOUI 
Ikram 

 

2 

)ة( مقبول  كیمیاء تحلیلیة 10,32 
د .م.متخرج لیسانس ل
 21/10/1998  جامعات أخرى

BOUCHERA 
HICHEM 

 

3 

)ة( مقبول  كیمیاء فیزیائیة 9,79 

د .م.متخرج لیسانس ل
جامعة أدرار سنوات 

  سابقة
31/12/1986 

Sidi 
aalimohamdou 

 

4 

)ة( مقبول  كیمیاء فیزیائیة 9,59 

د .م.لمتخرج لیسانس 
جامعة أدرار سنوات 

  سابقة
29/08/1988 

Rahmouni 
Abderrahmane 

 

5 

)ة( مقبول  اساسیة كیمیاء 9,40 
د .م.متخرج لیسانس ل
 haoulaamina 6 15/09/1990  جامعات أخرى

  

 القائمة األولیة للطلبة المرفوضین للتسجیل في السنة األولى ماستر .3
 

  )من نظام ل م د % 20  حصة(  كیمیاء المحیط :تخصص
 

 الرقم االسم و اللقب تاریخ المیالد تخصص اللیسانس سبب الرفض

 06/05/1989 تثمین الموارد المعدنیة ومحیط )خارج الشعبة(تخصص غیر مطابق 
Ouaali 

abdeldjabbar 
1 

  
  

 رئیس القسم 

 

 

 

 


