
 

  

 انًعذل انخخصص انقطى انكهٍت أو انًعهذ االضى  وانهقب انرقى

 16.71 فمه وأطىل الشزٌؼت كلٍت الؼلىم اإلسالهٍت بىَسرة وفاء 01

 بٍ قىٌذر إًٌاٌ 02
 كلٍـــــت اللغت واألدة الؼزبً والفٌىى 

 هلحمت بزٌكت
 16.61 لغت اللغت الؼزبٍت وآدابهب

 كلٍت الؼلىم اإلًسبًٍت واالجتوبػٍت رفعت روَق 03
لسن ػلن االجتوبع 

 والذٌوغزافٍب
 16.17 دٌوغزافٍب

 15.91 لغت اللغت الؼزبٍت وآدابهب كلٍـــــت اللغت واألدة الؼزبً والفٌىى غافعت غادة 04

 15.06 لبًىى خبص حمىق كلٍت الحمىق والؼلىم السٍبسٍت بهعاٌع جُاث 05

 14.88 الكٍوٍبء التحلٍلٍت الكٍوٍبء كلٍت ػلىم الوبدة عقاري اًٌاٌ 06

 بانخ ضهاو 07
كلٍت الؼلىم االلتظبدٌت والتجبرٌت 

 وػلىم التسٍٍز
 14.48 هحبسبت ػلىم التسٍٍز

 الؼلىم الفالحٍت هؼهذ الؼلىم البٍطزٌت والؼلىم الفالحٍت بٍ ضاعذ ضٍاء انذٌٍ 08
هزالبت الٌىػٍت 

 واألهي الغذائً
14.43 

 11.80  الهٌذست الوؼوبرٌت هؼهذ الهٌذست الوؼوبرٌت والؼوزاى بهعًري غىقً 09

 

 انًعذل انخخصص انقطى انكهٍت االضى وانهقب انرقى

 17.97 ػلىم المزآى والحذٌث أطىل الذٌي كلٍت الؼلىم اإلسالهٍت نًباركٍت ضارة 10

 بٍ انُىي راضٍت 11
كلٍت الؼلىم االلتظبدٌت  

 والتجبرٌت  وػلىم التسٍٍز
ستزاتٍجٍتإتسىٌك و الؼلىم التجبرٌت  16.74 

 بسوح َادٌت 12
 كلٍت الحمىق الؼلىم السٍبسٍت

 
 16.58 حوبٌت البٍئت حمىق

 قالحً نٍهى 13
كلٍـــــت اللغت واألدة الؼزبً 

 والفٌىى
 16.42 لغت اللغت الؼزبٍت وآدابهب

 غرقً جُاث 14
هؼهذ الؼلىم البٍطزٌت 

 والؼلىم الفالحٍت
 الؼلىم الفالحٍت

Bio fonctionnement 

de sols et 

Environnement 

16.27 

 16.23 الوبدة واإلشؼبع فٍشٌبء كلٍت ػلىم الوبدة بٍ ضاليت هُاء 15

 َعًًٍ إًٌاٌ 16
كلٍت الؼلىم اإلًسبًٍت 

 واإلجتوبػٍت

اإلػالم وػلن 

 الوكتببث
 16.00 طحبفت هكتىبت

 بخىظ صىرٌت 17
هؼهذ الهٌذست الوؼوبرٌت 

 والؼوزاى
 14.94  الهٌذست الوؼوبرٌت

 انُظاو انكالضٍكً

 صانٍطى عبذو ياري 18
هؼهذ الؼلىم البٍطزٌت 

 والؼلىم الفالحٍت
 الؼلىم الفالحٍت

 ههٌذص دولت

Hydraulique 

Agricole 
15.24 

 

 انًعذل انخخصص انكهٍت االضى وانهقب انرقى

 16.65 ػلىم فالحٍت هؼهذ الؼلىم البٍطزٌت والؼلىم الفالحٍت غافعً غىقً 19

 16.46 جىدة التزبٍت والتكىٌي كلٍت الؼلىم اإلًسبًٍت واإلجتوبػٍت عالوة ضهطاٌ 20

 16.41 هٌذست هؼوبرٌت هؼهذ الهٌذست الوؼوبرٌت والؼوزاى غًٍاء صبري انهٍثً 21

 15.61 لبًىى دولً كلٍت الحمىق الؼلىم السٍبسٍت يحًذ طىٌم 22
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 انخقذٌر انخخصص انكهٍت االضى وانهقب انرقى

 بىحذٌذ نٍهى 23

كلٍت الؼلىم االلتظبدٌت  

 والتجبرٌت  وػلىم التسٍٍز

 يػرف جذا تسٍٍز الوٌظوبث

 يػرف جذا التظبد هبلً بىعكاز اًٌاٌ 24

 يػرف جذا التظبد هبلً بىقرورة صالح 25

 يػرف جذا التظبد هبلً طىٌم بهاء انذٌٍ 26

 يػرف جذا تسٍٍز الوٌظوبث يػُاٌ بركت 27

 يػرف جذا تسٍٍز الوٌظوبث داي وضاو 28

 حذادي يُال 29

 ػلىم الوبدة

 يػرف جذا الفٍشٌبء الطبلىٌت

 يػرف جذا الفٍشٌبء الطبلىٌت طحرور فاروق 30

 يػرف جذا كٍوٍبء الوىاد الطبٍؼٍت خىًَ انٍاش 31
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 انخقذٌر انخخصص انكهٍت االضى وانهقب انرقى

 يحًذ ضايً بٍ خراف 32

كلٍت الؼلىم 

االلتظبدٌت  

والتجبرٌت  وػلىم 

 التسٍٍز

سٌت أولى هبستز 

 تسىٌك

حبس ػلى الوزتبت الثبًٍت 

م 50سببحت ػلى الظهز 

فً البطىلت الىطٌٍت 

 الجبهؼٍت للسببحت

 التكٌىلىجٍب أحًذ غاكر بٍ عهجٍت 33
سٌت أولى ػلىم 

 وتكٌىلىجٍب

حبس ػلى الوزتبت الثبًٍت 

م فً 50سببحت حزة 

البطىلت الىطٌٍت الجبهؼٍت 

 للسببحت

 هٌذست هٍكبًٍكٍت التكٌىلىجٍب يحًذ األيٍٍ هري 34

حبس ػلى الوزتبت الثبلثت 

تخظض كبتب فزدي فً 

البطىلت الىطٌٍت الجبهؼٍت 

 للكزاتً دو

35 

 َادي جايعت باحُت نرٌاضت انطباحت

 أحًذ غاكر بٍ عهجٍت -

 يحًذ ضايً بٍ خراف -

 زروال اضكُذر -

 َىر اإلضالو يطعىداٌ -

  

حبسوا ػلى الوزتبت الثبلثت 

فً سببق التتببغ فً 

البطىلت الىطٌٍت الجبهؼٍت 

 للسببحت

 التكٌىلىجٍب ادرٌص بٍ يسيازة 36
سٌت أولى ػلىم 

 وتكٌىلىجٍب

حبس ػلى الوزتبت الثبلثت 

فً سببق ًظف الوبرطىى 

 الجبهؼً

 

 موناألساتذة المكر

 انخقذٌر انخخصص انكهٍت االضى وانهقب انرقى

طارق ثابج / د 37  
كلٍـــــت اللغت واألدة الؼزبً 

 والفٌىى
 

نخحصهه عهى جائسة فخايت رئٍص 

فً " عهً يعاغً"انجًهىرٌت 

2016انػعر نطُت   
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