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  )2014/2015السنة  الجامعية  ( نظام  كالسيكي  –والمعاهد  قائمة  الطلبة األوائل على  مستوى الكليات

  لتخصصا  القسم أو المعهد الكلية  االسم  واللقب الرقم
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  وقاية وأمن صناعي –مهندس دولة   الصناعيالوقاية واألمن   النظافة واألمن الصناعي  أيوب لحول  04

 

  )2014/2015السنة الجامعية  (شهادة الليسانس . د.م.قائمة  الطلبة األوائل على مستوى  نظام ل

  التخصص  الميدان أو المعهد الكلية  االسم  واللقب الرقم

  لغة  لغة وأدب عربي  كلية اآلداب واللغات  حسان عساس  05

  رياضيات  رياضيات وإعالم آلي  لعلومكلية ا  هارون حوامد  06

  هاجر عايلة  07
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم 

  اإلسالمية
  علوم القرآن والحديث  علوم إسالمية

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  بشير هارون  08
علوم اقتصادية وتجارية 

  وعلوم التسيير
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  قانون خاص  حقوق  الحقوق والعلوم السياسية كلية  سندس قريشي  09

  إلكترونيك  علوم وتكنولوجيا  كلية التكنولوجيا  بوبكر كربوب  10

  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  شيماء مدور  11
علوم وتقنيات النشاطات 

  البدنية والرياضية
  التدريب الرياضي
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خديجة عبد 
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  هندسة معمارية  هندسة معمارية وعمران  والري والهندسة المعمارية معهد الهندسة المدنية

13  
صالح الدين 

  كرموز
  وقاية وأمن صناعي  وقاية وأمن صناعي  معهد الوقاية واألمن الصناعي

  علوم فالحية  معهد علوم البيطرة والعلوم الفالحية  سهير عزوزو 14
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  )2014/2015السنة الجامعية ( شهادة الماجستيرقائمة  الطلبة األوائل على مستوى  

  التخصص الكلية  االسم واللقب الرقم

 اقتصاد  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  سعاد بوفروخ  25

 علم النفس  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية  حنان فنيش  26

 أدب عربي  واللغاتكلية اآلداب   محمد العيد سماير  27

 حقوق  كلية الحقوق والعلوم السياسية  حسينة ريمان  28

 بيطرة  علوم البيطرة والعلوم الفالحية  سماح بغزة  29

 إلكترونيك  كلية التكنولوجيا  مفيد بوهنتالة  30

 هندسة معمارية  الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية  شهيناز جاري  31

  إعالم آلي  لومكلية الع  سماح ربيعي  32

 وقاية وأمن صناعي  الوقاية واألمن الصناعي  ليلى خمري  33

 Hématologie  كلية الطب  أمينة بن خاوة  34

  

  )2014/2015السنة الجامعية  ( 2شهادة الماستر. د.م.ألوائل على مستوى  نظام لقائمة  الطلبة ا

  التخصص  الميدان أو المعهد الكلية  االسم  واللقب الرقم

  إعالم آلي  رياضيات وإعالم آلي  كلية العلوم  محمد حجازي  15

  لغة  لغة وأدب عربي  كلية اآلداب واللغات  نصرأمحمد الصالح   16

  جوهرة زازة  17
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

  والعلوم اإلسالمية
  اقتصاد إسالمي  علوم إسالمية

  وهيبة بن هنية  18
معهد علوم وتقنيات النشاطات 

  البدنية والرياضية

علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

  والرياضية
  التربية وعلم الحركة

  نورالهدى بوقوفة  19
معهد علوم البيطرة والعلوم 

  ةالفالحي
 Maitrise de l’élevage des  علوم بيطرية

ruminants en zones arides 

  قانون أعمال  حقوق  كلية الحقوق والعلوم السياسية  سلوى قداش  20

  نورالهدى محمدي  21
كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

  وعلوم التسيير

علوم اقتصادية وتجارية وعلوم 

  التسيير
  نقود ومؤسسات مالية

  ميكانيك علوم وتكنولوجيا  كلية التكنولوجيا  أمين بوقشال  22

  ياسين أمزيان 23
معهد الهندسة المدنية والري 

  والهندسة المعمارية
  الري علوم وتكنولوجيا
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  )2014/2015السنة الجامعية (شهادة الدكتوراه  . د.م.قائمة  الطلبة األوائل على مستوى  نظام ل

  التخصص  الميدان أو المعهد الكلية  االسم  واللقب  الرقم
  هندسة صناعية  علوم وتقنيات  التكنولوجيا  وائل رزقي  35
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  )2014/2015السنة الجامعية (ارج الوطن دراسة خقائمة الطلبة الذين استفادوا بمنح لل

  لغة إنجليزية  ب واللغاتاآلدا  سهام روابح  38

 لغة إنجليزية  اآلداب واللغات  أميرة أوكراف  39

 لغة إنجليزية  اآلداب واللغات  فردوس عبد الحميد  40

  رياضيات  العلوم  عبد الرحمان بلقاسم 41

  رياضيات  العلوم  جالل الدين قجيبة 42

  إعالم آلي  العلوم  سكينة محبوبي 43
  
  

  )2014/2015السنة الجامعية (زوا في مسابقات علمية وثقافية ورياضية قائمة الطلبة الذين توجوا وفا

  نوعال المسابقة  االسم واللقب الرقم

  جنس الخاطرةالمرتبة األولى في   المسابقة الثقافية لألجناس األدبية  جيدة زاوية  44

 القصيرة جنس القصةالمرتبة األولى في   المسابقة الثقافية لألجناس األدبية  حسيبة زيداني  45

 جنس الشعرالمرتبة األولى في   المسابقة الثقافية لألجناس األدبية  فايزة قنون  46

  جائزة لجنة التحكيم  مسابقة الصالون األدبي للفتاة المبدعة  ربيعة  غزاز  47

  المرتبة األولى في الشطرنج  المنافسة الرياضية  ياسين رحماني 48
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