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 أدرار أحمد دراية جـــــــامعــــــة

 التكنــــــولوجياكلية العلوم و

 علـــــــوم التكنــــولوجياقسم 
  
                                                                       

 

 

 Bac +5فئة مدنية طلبة الماستر هندسة  ترتيب و توجيه اجتماع محضر
 

 

    

على انعقد اجتماع  وواحد وعشرونسنة ألفين  راكتوبشهر من  ني عشرلثاا لثالثاءفي يوم ا  

من اجل ترتيب و توجيه ملفات   ،719وفق القرار والتكنــــــولوجياالعلوم  قسملمستوى إدارة ا

والذين استوفوا خمس سنوات كاملة من التكوين في  ،مترشحي السنة الثانية ماستر هندسة مدنية

 :و هذا بحضور االساتذة االتية أسمائهم النظام الكالسيكي

اوي    -    قسم علوم التكنولوجيا رئيس / إلياس د عرب

 الهندسة المدنية   شعبةمسؤول / موالي عمر حسان. د -

 مسؤول تخصص ماستر مواد الهندسة المدنية  / االستاذ عبد الجليل امحمد -

 مسؤول تخصص ماستر هياكل/   االستاذ عبو محمد  -

 مسؤولة تخصص ماستر جيوتقني / األستاذة بلعيدي خديجة -

  

ما هو وفق تم توجيه الطلبة ، عشرة ملف ستة والمقدر عددهاالملفات المودعة بعد االطالع على 

المحصل  ترتيبهم وفق المعدالت حسب مترشحينال رغبةخذ بعين االعتبار مع اال، منصوص عليه

 .عرض التكوينفي  المسموح بها والتخصصات عليها خالل سنوات التكوين الخمس السابقة

ملفات اخرى كما هو موضح في الجدول  ثمانية ت و رفضاملف ستةتم قبول  ،الملفات بعد دراسة

فقد تمت احالتهما الى  ،فيما يخص الملفين المتبقيين و المتعلقين بتخصص االشغال العمومية .ادناه

دماج المهندسين الذين ينتمون الى نفس الميدان و من شعب مسؤول الميدان للنظر في كيفية ا

 .مختلفة في السنة الثانية ماستر

                   أدرار –أحمد دراية  جامعـــة
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 اللقب واالسم التخصص المرغوب شهادة مهندستخصص  مالحظةال

تخصص خارج ميدان ) مرفوض 
 (التكوين

 سودس محمد مواد هندسة مدنية تسيير التقنيات الحضرية

 عبدالدايم العربي مواد هندسة مدنية هندسة مدنية مقبول

تخصص خارج ميدان ) مرفوض
 (التكوين

 سودي محمد مواد هندسة مدنية تسيير التقنيات الحضرية

في  لنظريحال الى مسؤول الميدان ل
 كيفية االدماج

اشغال عمومية طرق و 
 منشات

 شامي ايمن جيو تقني

 حريزي عبد المجيد جيو تقني هندسة مدنية مقبول 

يحال الى مسؤول الميدان للنظر في 
 كيفية االدماج

 رحمان عبد الحميد جيو تقني أشغال عمومية

 بونداري أحمد هياكل هندسة مدنية  مقبول 

 مسعودي حميدة مواد هندسة مدنية هندسة مدنية مقبول 

 أحمد يوسفكريكر  هياكل هندسة مدنية مقبول 

تخصص خارج ميدان ) مرفوض
 (التكوين

 كرومي محمد تقني جيو علوم االرض 

تخصص خارج ميدان ) مرفوض
 (التكوين

 المالك دسعيي عب جيو تقني علوم االرض

تخصص خارج ميدان ) مرفوض
 (التكوين

 سليماني ياسين جيو تقني علوم االرض

تخصص خارج ميدان ) مرفوض
 (التكوين

 عثماني محمد جيو تقني علوم االرض

تخصص خارج ميدان ) مرفوض
 (التكوين

 هاشمي عبد المالك جيو تقني علوم االرض و الكون

تخصص خارج ميدان ) مرفوض
 (التكوين

 فرجاني محمد جيو تقني التقنيات الحضرية تسيير

 قروط كريمة مواد هندسة مدنية هندسة مدنية  مقبول

 


