
 

  

 المعدل التخصص القسم الكمية أو المعهد االسم  والمقب الرقم

 17.26 لسانيات تطبيقية المغة واألدب العربي كميـــــة المغة واألدب العربي والفنون رياض عز الدين 01

 17.21 فقو وأصول الشريعة كمية العموم اإلسالمية الزايدي بودرامة 02

 16.58 إدارة الموارد البشرية عموم التسيير كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بموم ياسمين 03

 16.47 قانون العام حقوق كمية الحقوق والعموم السياسية فريحة ندى 04

 16.43 عمم السكان عمم االجتماع كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية قوندي حنان 05

تكنولوجيا األغذية  عموم التغذية معيد العموم البيطرية والعموم الفالحية سالمي مريم 06
 ومراقبة النوعية

15.32 

 14.81 كيمياء عضوية كيمياء كمية عموم المادة قيتوني محمد 07

 13.36 ىندسة معمارية ىندسة معمارية معيد اليندسة العمرانية والعمران عجال حنين 08
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 آيات بينات من الذكر الحكيم

 .النشيد الوطني

 السيد مدير الجامعةكلمة 

 2019-2018كلمة السيد والي والية باتنة واإلعالن الرسمي عن اختتام السنة الجامعية 

 انطالق سلسلة التكريمات للطلبة المتفوقين

 نهاية الحفل والتقاط صورة تذكارية جماعية للطلبة المتفوقين مع مدير الجامعة والسيد والي والية باتنة

 

 كلمة مدير الجامعة

 ، لنختتم عامَا من الِجّد والنشاط 1 سعيد جدًا إْذ أرحُب بكم بيننا في رحاب جامعة باتنة
في ميادين العمم والمعرفة، ونقَف وقفة تكريم وتقديٍر لطاِلباتنا وطَمَبِتنا الّنجباء لتمّيزىم وتفّوقيم 

 .في ىذا المسار العممي الّنبيل، فينيئًا ليم ابتداًء، وىنيئًا ليم دائمًا عمى ىذا العطاء والّنجاح

إّننا إذ َنحتفي اليوَم وَكُكّل نياية سنٍة جامعية بيذه المحظات التاريخية في مسار الطالب 
الجامعي؛ ال بّد عمينا أن نستمّر في التأكيد عمى ضرورة عمل مراجعة دائمة لواقع الجامعة 

الجزائرية كمؤسسة عممية لدييا ميّمة معينة، فبالرغم من كل تمك اإلنجازات والمكاسب المحّققة 
في إطار ممارسة مؤّسساتنا لمياميا، فإّنو يجب عمينا مواصمة الجيود لترقية وتطوير المكانة 
االجتماعية لمجامعة، فالّدور الذي ينتظره المجتمع منيا ىو دوٌر ريادٌي أصبح عاماًل محوريًا 

في سبيل تحقيق النيضة المنشودة لوطننا العزيز، وال يمكن ليذه المؤّسسات الجامعية أن تحقق 
أىدافيا وتضطمع بيذا الّدور األساسي إْن لم تعمل عمى ترقية أدائيا وأداء أبنائيا عمى جميع 

 .المستويات، وىو ما يجب أن نضعو نصب أعيننا أثناء قيامنا بميامنا وتأديتنا لمسؤولياتنا

تيانّي ُمجّددًا لكاّفة الطالبات والطمبة المتفّوقين عمى ىذه النتائج الجّيدة التي تبَعُث عمى 
 .االرتياح والتفاؤل، متمّنيًا ليم مزيدًا من التألق في مسارىم العممي

وفي األخير، نتضّرُع بخالص دعائنا ألْن يحَفَظ اهلل بالدنا وُينعَم عمى شعبنا بالخير واألمن 
 .والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتهواالستقرار، الشكر موصوٌل لمجميع عمى تمبية الّدعوة، 

                    

 مدير الجامعة                               
 األستاذ الدكتور عبد السالم ضيف                           
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2األوائل في شهادة الماستر   

 المعدل التخصص القسم الكمية االسم والمقب الرقم 

 18.23 الفقو المقارن وأصولو الشريعة كمية العموم اإلسالمية قريشي خديجة 09

قسم المغة والثقافة  كميـــــة المغة واألدب العربي والفنون مرادي مسيكة 10
 األمازيغية

 17.25 عمم الميجات األمازيغية

كمية العموم االقتصادية  والتجارية   عيدود محمد  11
 وعموم التسيير

 16.97 إدارة الميزانية عموم التسيير

معيد العموم البيطرية والعموم  بدر الدين أمينة 12
 الفالحية

 16.82 التغذية وعموم األغذية عموم التغذية 

 16.80 أمراض المغة والتواصل عمم النفس  كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بخوش فريد 13
 16.53 فيزياء المواد فيزياء كمية عموم المادة بوزيدة رممة  14

 كمية الحقوق العموم السياسية سعدي سهير 15

 

 16.17 القانون العقاري حقوق

 Habitat et ىندسة معمارية معيد اليندسة العمرانية والعمران لوصيف صبرينة 16

paysage 
14.58 

مهندس دولة- النظام الكالسيكي  
معيد العموم البيطرية والعموم  بوعالق بسمة 17

 الفالحية

 16.19 تكنولوجيا التغذية عموم التغذية

 
 الطلبة المستفيدون من منح للتكوين في الخارج في طور الدكتوراه

 بمد التكوين التخصص القسم الكمية االسم والمقب الرقم
األمن الغذائي وضمان  عموم التغذية العموم البيطرية والعموم الفالحية قاسمي مهدي 18

 الجودة
 الصين

األمن الغذائي وضمان  عموم التغذية العموم البيطرية والعموم الفالحية موساوي جمعة 19
 الجودة

 األردن
 

"تاج القرآن الكريم"الطلبة الحاصلين على جائزة   

 بمد التكوين الكمية االسم والمقب الرقم
 المرتبة األولى لممسابقة الوطنية تاج القرآن الكريمالعموم اإلسالمية  أسماء بارور 20
المرتبة الثانية  لممسابقة الوطنية تاج القرآن الكريم  المغة واألدب العربي ريان بن عمي 21

 


