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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم والتكنولوجيا

 الماستر بدراسات لاللتحاق الترشح ملفات دراسة نتائج : 2المرفق  
 )االولى السنة(

  

  

 العلوم والتكنولوجيا :ميدان 
 الهندسة المدنية :فرع 

 ھياكل: تخصص 
  

 االسم اللقب  الرقم
 عبير شرقي 1
 مالك حمزي 2
 محمد حوحو 3
 حنان بن بوزيد 4
 آسيه بوقارش 5
 دنيا منصوري 6
 جمانة عاقلي 7
 ياسمين بعلي الشريف 8
 شيماء ناجي 9
 صهيب سراوي 10
 سليمان بدري 11
 يمن جابرأ بعوج 12
 ليلى بن بلعباس 13
 مصطفى طيار 14
 عبد الرؤوف بشار 15
 أحمد رضوان بوضياف 16
 محمد لزھر قسوم 17
 محمد مروان مزغيش 18
 جيهان دقياني 19
 عادل مقراني 20
 نجاة الصغيرة كلفالي 21
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 حاج صالح ويرو حاج يحي 22
 معاذ الحسن محمد محمود 23
 نور اإلسالم بوعيشة 24
 والء الدين بوشارب 25
 منيرة عبة 26
 مراد دربالي 27
 رشيد ضيافي 28
 مريم عزري 29
 أحمد محمود ناجي حمود 30
 جميلة طرشي  31
 خديجة طويل  32
 صدام بن موسى 33
 عبد الرحمن عليوة  34
 حميد زيتوني  35
 صالح بورورو 36
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم والتكنولوجيا

 الماستر بدراسات لاللتحاق الترشح ملفات دراسة نتائج : 2المرفق  
 )االولى السنة(

  

 العلوم والتكنولوجيا: ميدان 
 ةالھندسة المدني: فرع 

 جيوتقني: تخصص 
  

 االسم اللقب  الرقم
 عبلة جبابري 1
 سميرة ثليب 2
 سامية ملزي 3
 سامية بشة 4
 فاطمة الزھراء علمي 5
 شريفة العاشوري 6
 عيشة بدرينة 7
 حميد دراجي  8
 نھلة ميساوي 9
 فلایر عيشي 10
 ميمونة قسوم 11
 أميرة باشا 12
 ليلى حمادة محامدية 13
 محمد سالم شرون 14
 زياد قطاية  15
 محمد لھاللي 16
 خزاني بن علي 17
  بلقاسم  لميسي 18
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم والتكنولوجيا

 الماستر بدراسات لاللتحاق الترشح ملفات دراسة نتائج : 2المرفق  
 )االولى السنة(

  

 العلوم والتكنولوجيا: ميدان 
 الھندسة المدنية: فرع 

 المواد في الھندسة المدنية : تخصص
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 االسم اللقب  الرقم
 نور اإلسالم بوعيشة 1
 ميساء زكري 2
 عبد هللا صادقي 3
 مديحة دھيمي 4
 إبتسام قوادرية 5
 لميس بعلي 6
 نمحمد بدر الدي جودي 7
 إسماعيل سوفي 8
 عمر صالحي 9

 رجاء بلعيد 10
 مريم قري  11
 خير الدين ھادف 12
 الطاھر زروقة  13
 حورية كليل 14
 نور الھدى بوساحة  15
 عبدالرحمن ريزوق 16
 سعاد محياوي 17
 بشرة بن ناصر 18
 ناصر علي ناصر صالح 19
 عبد الرحمان زرارقة 20
 ياسين حمية 21
 أحالم ي سعيد 22
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم والتكنولوجيا

 الماستر بدراسات لاللتحاق الترشح ملفات دراسة نتائج : 2المرفق  
 )االولى السنة(

  

 نولوجياالعلوم والتك: ميدان 
 األشغال العمومية: فرع 

 طرق ومنشآت فنية : تخصص
  

  االسم  اللقب  الرقم

 محمد مراوي 1
 رشید بضیاف 2
 أحمد علوشي 3
 محمد ولید حمالوي 4
 عبد الحق قسمیة 5
 إسالم مخناش 6
 خولة بحري 7
 یسرى موساوي 8
 فاتح ثابت 9
 زكریاء مرابط 10
 أیمن نصیب 11
 أمینة بیقه مولود 12
 خولة سویس 13
 أعمره الشیخ سیدي 14
 الزهرة شنوفي 15
 عز العرب بورزق 16
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 عبدالباقي جدي 17
 العربي سراوي 18
 رمیصة شرقي 19
 محمد ریاض حساني 20
 رمیصة مشلیح 21
 عالء الدین تاوریریت 22
 شیماء شریط 23
 عبدالمالك سالوي 24
 هاجر مومني 25
 زین العابدین بن علیة 26
 أحمد جالل 27
 معاذ سمارة 28
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم والتكنولوجيا

 الماستر بدراسات لاللتحاق الترشح ملفات دراسة نتائج : 2المرفق  
 )االولى السنة(

 العلوم والتكنولوجيا: ميدان 
 الري:فرع 

  الري الحضري : تخصص
 

 االسم اللقب الرقم
 ابتهال حیواني 1
 رابح إسماعیلي 2
 عبد الحفیظ زقعار 3
 عفاف غرد 4
 أحمد بومدین بن تومي 5
 مریم دخیلي 6
 عبد اهللا بن التركي 7
 اسماء بوخالفي 8
 منصف علیوي 9
 أمیمة صلوح 10
 محسن رباحي 11
 صالح الدین شریط 12
 خدیجة العاللي 13
 ناصر الدین بلعیدي 14
 أسامة كرومة 15
 هاجر الفتني 16
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم والتكنولوجيا

 الماستر بدراسات لاللتحاق الترشح ملفات دراسة نتائج : 2المرفق  
 )االولى السنة(

 العلوم والتكنولوجيا: ميدان 
 الري:فرع 

  منشآت الري : تخصص
 
  

 االسم اللقب الرقم
 حمزة لعباشي 1
 عالء الدین لحمر 2
 یعقوب مسروق 3
 هجیرة غطاس 4
 نذیر عالء الدین عالل 5
 أسامة یحیاوي 6
 یعقوب بن ناجي 7
 یحي ورنوغي 8
 محمد أیمن حلیمي 9

  

  

  

  

  

  

  

  


