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لجنة دراسة الطعون المتعلقة بالملفات الطلبة الموجهين لترشح  اجتماع محضر

 السنة أولى ماستر هندسة مدنية 
 

 

انعقد اجتماع على مستوى إدارة  وواحد وعشرونسنة ألفين  اكتوبرشهر  منالخامس  لثالثاءفي يوم ا

بالملفات الطلبة الموجهين لترشح السنة أولى ماستر المتعلقة لدراسة الطعون  والتكنــــــولوجياالعلوم  قسملا

 1311نوفمبر  30المؤرخ في  417 وفق القرار (هياكل، جيوتقني، مواد الهندسة المدنية) هندسة مدنية

الذي يحدد شروط االلتحاق  1311 اوت 14المؤرخ في  714 والقرار الطلبة،الخاص بكيفية ترتيب 

فحص الطعون المقدمة من طرف الطلبة بعد و. عية لنيل شهادة الماسترالتسجيل في الدراسات الجام وكيفية

حيث تشكلت اللجنة من السادة االتية  ،%13من فئة  3و  ،100% فيئة من 13المعنيين والبالغ عددهم 

  :أسمائهم

 :السادة الحضور االتية أسمائهم  

 والتكنولوجيانائب عميد كلية العلوم ................... منصوري إسماعيل . د -

 رئيس قسم العلوم التكنولوجيا.......................... عرباوي الياس. د -

 مسؤول شعبة الهندسة المدنية.................... موالي عمر حسان . د -

 مواد الهندسة المدنية   رئيس فريق التكوين....................... عبد الجليل امحمد .أ -

 ماستر هياكل رئيس فريق التكوين.................... ...........عبو محمد  .أ -

 ماستر جيوتقني  رئيس فريق التكوين........................... بلعيدي خديجة .أ -

 بعد دراسة الطعون وفقت اللجنة على النتائج التالية
(باللغة االجنبية)اللقب واالسم  (باللغة العربية) اللقب واالسم  مالحظة تخصص التوجيه 

 مقبول االختيار الثالث Meskour tayeb  MGC مسكور الطيب 

 مقبول االختيار الثاني Ouled djaafri djamila MGC جعفري جميلةأوالد 

 غير مؤسس Ghorfi Saida Géo غرفي سعيدة 

 غير مؤسس Benbey wahiba Géo بن باي وهيبة

 غير مؤسس Dakkou Safia  Géo داقو صافية

 غير مؤسس Bahiya Fatiha Géo باحيا فتيحة

 غير مؤسس Salmi mohammed Géo سالمي محمد

 غير مؤسس Kalloum Mohamed Aymen  MGC قلوم محمد ايمن 

 غير مؤسس Bahadj Toufik Géo بحاج توفيق

هياكل، جيوتقني، مواد )الهندسة المدنية لتخصصات النهائية  القوائم تم تثبيتعد نتائج الطعون بو

 :كما يلي (الهندسة المدنية

 



 

 

 -تخصص هياكل  - لسنة أولى ماستر هندسة مدنية القائمة النهائية

 رقم

 عنوان البريد اإللكتروني
 اللقب واالسم

(باللغة العربية)  (باللغة االجنبية)اللقب واالسم    
1 yaqot.belbali@gmail.Com بلبالي ياقوت Belbali yaqot 

2 elheitamira@gmail.com الحيط أميرة Elheit amira 

3 bensmaila695@gmail.com  رعبد القادبن سماعيل Bensmail abdelkader 

4 salihaflawer@gmail.com أوالدبولغيت صليحة Ouled boulghit saliha 

5 ghrfyamhmd@gmail.com غرفي امحمد Gohrfi amhammed  

6 habibdragonboll@gmail.com عبدي الحبيب Abdi elhabib 

7 aichasaoudi40@gmail.com  سعودي عائشة Saoudi aicha 

8 abd10082000ghazali@gmail.com غزالي عبد السالم Ghazali abdessalam 

9 yagahadjer@gmail.com ياقة هاجر Yaga hadjer 

10 benabdelk.m.s@gmail.com 

الكــريــم محمـــد بـن عبــد 

 صـــالـــح

Benabdelkrim  

Mohammed salah 

11 zouheyrboulal@gmail.com  بوالل زوهير Boulal zouheyr 

12 salemfr01@gmail.com بلخير سالم Belkheir salem 

13 rekiaa264@gmail.com عبدالوافي مبروكة Abdelouafi mabrouka 

14 jamojamila33@gmail.com قويدري فوزية Kouidri fouzia 

15 ombebeom@gmail.com العمراني صباح Alamrani sabah 

16 yonsyones247@gmail.com فتحي يونس Fethi younes 

17 daddakhdra9999@gmail.com داده فتيحة Dadda fetiha 

18 tamalielhadja@gmail.com  التمالي الحاجة Tamali elhadja 

19 soulmidjamila@gmail.com سولمي جميلة Soulmi djamila 

20 latifabenbey08@gmail.com بن باي لطيفة سعاد Benbey latifa souad 

21 lamiallamia21@gmail.com بن دبيش المية Bendabbich lamia 

22 yassercherhabil@gmail.com بعلة عبد الكريم Baala abdel krim 

22 fyssele@gmail.com قاسمي عبد الرزاق Kacemi Abderrezek 

22 raouf13051991@gmail.com بختي خديجة Bakhti Khadidja 

22 g.m.nadir1994@gmail.com الكيالي فادي Alkayyali fadi 

22 karimsellami311@gmail.com  شرحبيل ياسر Cherhabil yasser 

22 barezzak96@gmail.com  حيدة فاطمةبابا Baba hida Fatma 

22 fadialkayyali2016@gmail.com  سالمي عبد الكريم Sellami Abdelkrim  

 

 



 

 - جيوتقنيتخصص  -لسنة أولى ماستر هندسة مدنية  القائمة النهائية

 

 

 

 

 عنوان البريد اإللكتروني رقم

 اللقب واالسم
 (باللغة العربية)

باللغة )اللقب واالسم 

(االجنبية  

1 bahadjtoufik@gmail.com بحاج توفيق Bahadj toufik 

2 b.abdelaziz02@gmail.com  بن أحمد عبد العزيز Ben ahmed abdelaziz 

3 othmaneasme@gmail.com عثمان أسماء Othmane asma 

4 abderrahmenabbassi93@gmail.com عباسي عبد الرحمن Abbassi abderrahmen 

5 omaro3277@gmail.com البور عمر Elbour omar 

6 akakimeryem@gmail.com عكاكي مريم Akaki meryem 

7 mswdymhmd299@gmail.com  بن علي وهيبة Ben ali wahiba 

8 amine.cheike@gmail.com عبو الشيخ أمين Abbou cheikh amine 

9 latifabenbey08@gmail.com بن باي وهيبة Benbey wahiba 

10 safiadakkou@gmail.com داقو صافية Dakkou safia  

11 bahiyafatiha5@gmail.com باحيا فتيحة Bahiya fatiha 

12 miloudofficiel31@gmail.com مقدم ميلود Mekadem miloud  

13 salmigamal13@gmail.com سالمي محمد Salmi mohammed 

14 imaneselkh000@gmail.com السلخ ايمان Selkh imane 

15 hrizkhadidja@gmail.com حريز خديجة Hriz khedidja 

16 melianifatima64@gmail.com  ملياني فاطمة Meliani fatima  

17 ff4664862@gmail.com ناجمي فتيحة Nadjmi fatiha 

18 souilemsalima27@gmail.com سويلم سليمة Souilem salima 

19 akermi6300@gmail.com عكرمي أمحمد Akermi m'hammed 

20 gorfisaida@gmail.com  غرفي سعيدة Ghorfi saida 

22 haythemcheurfa@gmail.com شرفة هيثم Cheurfa hisam 

22 Black_Diamond2020Adrar@hotmail.com  مباركي سعدية Mébarki saàdia  

23 mehwar.ka3ba@gmail.com قليل سمية Guellil somia 

24 ramdanadda2@gmail.com منصورة هاجر Mansoura hadjer 

25 abdelkrimhammou89@outlook.fr علي عبد الكريم-حمو Hammou-ali abdelkrim 

26 doumandouman1997@gmail.com حريزي بوجمعة Herzi boudjemaà 

27 bouchraabdelghani@yahoo.fr  بوشرى سامية Bouchra samiya 



 

 -مواد الهندسة المدنية تخصص  -لسنة أولى ماستر هندسة مدنية  النهائيةالقائمة 

 

 رقم

 عنوان البريد اإللكتروني
 اللقب واالسم

(باللغة االجنبية)اللقب واالسم  (باللغة العربية)  

1 karimawiam2000@gmail.com كادي كريمة  Kadi karima 

2 benchikhmustapha.dz@gmail.com  الشيــــــــخ مصطـــــــفىبن Benchikh  mustapha 

3 sellouhiamna14m03@gmail.com صلوحي آمنة Sellouhi amina 

4 sadjimohamed02@gmail.com ساجي محمد Sadji mohamed 

5 07mahdjoubiboufeldja@gmail.com  محجوبي بوفلجة Mahdjoubi boufeldja  

6 sellouhisellouhi@gmail.com صلوحي عبد الرحمن Sellouhi abderramane 

7 abouasma921@gmail.com بن عبوا اسماء Ben abbou asma 

8 hadjgherrabi71@gmail.com  غرابي حاج Gherrabi abdelbasste 

9 toukiabdeldjalil52@gmail.com توكي عبد الجليل Touki abdel djalil 

10 hadjhammouabderrahim@gmail.com حاج حمو عبدالرحيم Hadjhammou abderrahim 

11 taoufikmezidi@gmail.com مزيدي   توفيق Mezidi taoufik 

12 ahlammoussaoui678@gmail.com   مسعودي فاطمة الزهراء Messaoudi fatima zohra 

13 ouledlaidabderhmane@gmail.com  اوالدالعيد عبد الرحمان Ouledlaid abderhmane  

14 jihanjhona53@gmail.com اوالدجعفري جميلة Ouled djaafri djamila 

15 kadiroabdo47@gmail.com مهاللي عبد القادر Mahlali abdelkader 

16 rafaiamal@gmail.com رافعي آمال Rafai amal  

17 zsimo4150@gmail.com  باعمر عبدالعزيز Baamar abdelaziz  

18 maksouda1999@gmail.com مقسودة عبدهللا Maksouda abdallah 

19 kalloum20015@gmail.com  قلوم محمد ايمن Kalloum mohamed aymen  

20 tayebmeskour@gmail.com  مسكور الطيب Meskour tayeb  

21 andulmomentaher92@gmail.com عبدالمؤمن طاهر Abdulmomen taher 

22 abdesslamzaouki@gmail.com زاوكي عبد السالم Zaouki abdesslam 

23 afianeeabdellah@gmail.com عفيان عبد هللا Afiane Abdallah 

24 arbaouiwafaa1@gmail.com  بوسعيد وفاء Boussaid wafa 

25 rassim2222@gmail.com مسن نذير MESSEN NADHIR 

26 fatima1234adrar@gmail.com دريسي لحسن Drissi Lahcene 

27 houlia1315@gmail.com فعبد الرؤو بوخنفوف 

  

 

 


