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  22/11/2020: بسكرة في                                                                                          

  

 والثالثة لیسانس ماسترسنة الثانیة لللسنة األولى ماستر وا دراسة ملفات الترشح لجنة اجتماعمحضر 

   )بعــــــد دراســــــة الطعــــــــون(

  2021-2020للموسم الجامعي " ھندسة معماریة: ، تخصصمعماریةھندسة : فرع"
 

، اجتمعت لجنة ثالثة مساءمن شھر نوفمبر عام ألفین وعشرون وعلى الساعة الحد الثاني والعشرون في یوم األ

: تخصصھندسة معماریة، : فرع"ملفات الترشح للسنة األولى ماستر والسنة الثانیة ماستر والثالثة لیسانسالطعون دراسة 

  :، والمتكونة من"ھندسة معماریة

  بصفتھا نائبة رئیس القسم مكلفة بالتدریس والتعلیم في التدرج  ماضوي مریم   

  بصفتھ مسؤول التخصصرزیق جموعي                 

 هبصفتھا عضو  مخلوفي سمیة

 بصفتھ عضوه  محایة شفیق

 بصفتھا عضوه  بلعربي سامیة

  بصفتھ عضوا  برقوق جھاد 

 بصفتھا عضوه  اشف سارةك

  بصفتھا عضوه  غانمي فاتن

  بصفتھا عضوه  بن عیسى نجاة

  بصفتھا عضوه  عبدو یمینة

  بصفتھ عضوا   محمد الھادي هللاطى مع

                        

  :األعمال جدول

  .الطلبة المترشحینمن  الطعون المقدمةدراسة  -

الطعون المقدمة من الطلبة دراسة ترحیب بأعضاء اللجنة المكلفة ببعد افتتاح الجلسة من طرف رئیس القسم، قام بال

  : 2021-2020 بقسم الھندسة المعماریة للسنة الجامعیة 3واللیسانس  2الماسترو 1الماسترب لاللتحاق المترشحین

  :یلي، فكانت النتائج كما نوالطلبة المترشحالطعون المقدمة من طرف جنة بدراسة جمیع لثم قام أعضاء ال
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بالسنة الثالثة االلتحاق من أجل  أو شھادة تقني سامي قیةلحائزین على شھادة الدراسات الجامعیة التطبیفئة ا) 1

  :لیسانس

  

  .ال توجد طعون -

  

  للحائزین على شھادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة بالسنة الثالثة لیسانس لتحاق النتائج النھائیة لال

  :أو شھادة تقني سامي

رقم 
 یبالترت

 معدل الترتیب المؤسسة االصلیة االسم اللقب
عدم /راسب/ناجح(قرار اللجنة 

 )مالءمة التخصص

 )عدم مالئمة التخصص(مرفوض  / جامعة بسكرة سفیان حسیني 1

 الحاج جموعي حمودي 2
المدرسة العلیا 

 جیجل -لألساتذة 
 )عدم مالئمة التخصص(مرفوض  /

 )عدم مالئمة التخصص(مرفوض  / جامعة باتنة ناجي بوعالق 3

  

 :اللتحاق بالسنة األولى ماسترل من جامعة بسكرة 2020-2019حائزین على شھادة اللیسانس دفعة لفئة ا) 2

  .ال توجد طعون -

  :من جامعة بسكرة 2020-2019حائزین على شھادة اللیسانس دفعة اللتحاق بالسنة األولى ماستر للل  النتائج النھائیة

رقم 
 الترتیب

 معدل الترتیب المؤسسة االصلیة سماال اللقب
عدم /راسب/ناجح(قرار اللجنة 

 )مالءمة التخصص

 )ة(ناجح  13.63 جامعة بسكرة سھیلة مالس   1

 )ة(ناجح  12.87 جامعة بسكرة مروة  صراوي   2

3 
باي أحمد 
 خرناش   

 )ة(ناجح  12,78 جامعة بسكرة صالح

 )ة(ناجح  12.51 جامعة بسكرة شروق لمشونشي    4

 )ة(ناجح  12.41 جامعة بسكرة زمردة رضوان    5

 )ة(ناجح  12.28 جامعة بسكرة سامي ملیك    6

 )ة(ناجح  12.03 جامعة بسكرة شعیب عزوز   7

 )ة(ناجح  11.91 جامعة بسكرة أم كلثوم كساب    8

 الواح    9
صالح محمد علي 

 حسین
 )ة(ناجح  10,65 جامعة بسكرة

 )ة(ناجح  10.51 جامعة بسكرة لح سعد خمیسصا  سلیمان    10

 )ة(ناجح  10.43 جامعة بسكرة منال  طیطي   11
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 )ة(ناجح  9.93 جامعة بسكرة زھواني عبد االوي    12

 )ة(ناجح  9.88 جامعة بسكرة منصف عبد العزیز بن علیة    13

 )ة(ناجح  9.38 جامعة بسكرة محمد سراج الدین ھاني    14

  
  

زین على شھادة اللیسانس دفعات سابقة من جامعة بسكرة والحائزین على شھادة اللیسانس من خارج لحائفئة ا) 3

 :اللتحاق بالسنة األولى ماسترل )% 20فئة (الجامعة 

  .ال توجد طعون -

ائزین اللتحاق بالسنة األولى ماستر للحائزین على شھادة اللیسانس دفعات سابقة من جامعة بسكرة والحلالنتائج النھائیة 

  ):% 20فئة (على شھادة اللیسانس من خارج الجامعة 

 معدل الترتیب المؤسسة االصلیة االسم اللقب رقم الترتیب
قرار اللجنة 

عدم /راسب/ناجح(
 )مالءمة التخصص

 )ة(ناجح  13,16 جامعة بسكرة بوبكر دمان ذبیح 1

 )ة(ناجح  10,11 جامعة بسكرة مباركة بن علي 2

 )ة(ناجح  9,61 جامعة بسكرة ینصالح الد بن ققة 3

 
  

  

بالسنة اللتحاق ل )Bac+5(  "المھندسین المعماریین"القدامى  لحائزین على شھادة نھایة التعلیم الجامعيفئة ا) 4

 :الثانیة ماستر

المھندسین "القدامى  شھادة نھایة التعلیم الجامعين مقدم من طرف الطلبة الحائزین على وطع 10 -

 ."المعماریین

 :اسة الطعون كانت كاآلتينتائج در -

رقم 
 الترتیب

 قرار اللجنة  معدل الترتیب المؤسسة االصلیة االسم اللقب

 10.82 جامعة بسكرة نعیم  طاجین 1
معدل ترتیب (طعن مرفوض 

الطالب المصحح خارج قائمة 
 )الناجحین

 11.37 جامعة بسكرة مجیب الرحمان بكرون 2
معدل ترتیب (طعن مرفوض 

 )مة الناجحینالطالب خارج قائ

 11.58 جامعة بسكرة فطوم زیغم  3
معدل ترتیب (طعن مرفوض 

المصحح خارج قائمة  ةالطالب
 )الناجحین

 11.75 جامعة بسكرة سالم جنین 4
معدل ترتیب (طعن مرفوض 

 )الطالب خارج قائمة الناجحین



  

 

 

 2020 /        : الرقم     

4 

 

 11,53 البلیدةجامعة  ولید رحموني 5
معدل ترتیب (طعن مرفوض 

 )مة الناجحینالطالب خارج قائ

 11.13 جامعة بسكرة الحافظ سباخ 6
معدل ترتیب (طعن مرفوض 

 )الطالب خارج قائمة الناجحین

 10.91 باتنة جامعة  كریمة زیرق 7
معدل ترتیب (طعن مرفوض 

 )خارج قائمة الناجحین ةالطالب

 EPAU 10.15 بوبكر الصدیق محدادي 8
معدل ترتیب (طعن مرفوض 

الطالب المصحح خارج قائمة 
 )الناجحین

 /  بسكرة  جامعة سفیان لحرش 9
لم یكن لترشح ا(طعن مرفوض 

 ) في الھندسة المعماریة

 10.20 جامعة بسكرة امال باھي 10
معدل ترتیب (طعن مرفوض 

 )خارج قائمة الناجحین ةالطالب
  

المھندسین "القدامى  لحائزین على شھادة نھایة التعلیم الجامعيلبالسنة الثانیة ماستر اللتحاق لالنتائج النھائیة 

 :)Bac+5(  "المعماریین

رقم 
 الترتیب

 معدل الترتیب المؤسسة االصلیة االسم اللقب
قرار اللجنة 

عدم مالءمة /راسب/ناجح(
 )التخصص

 )ة(ناجح  12,58 جامعة بسكرة محمد براھمي 1

 )ة(ح ناج 12,25 جامعة بسكرة فھیمة الھاني 2

 )ة(ناجح  12,24 جامعة بسكرة احمد شویرف 3

 )ة(ناجح  12,16 جامعة بسكرة سارة أوشیش 4

 )ة(ناجح  12,09 جامعة بسكرة مداني جودي 5

 )ة(ناجح  12,08 جامعة االغواط فیصل بن الشیخ 6

 )ة(ناجح  12,07 جامعة بسكرة المیة  مزاري  7

 )ة(ناجح  11,95 جامعة بسكرة احمد رمزي ملیلي 8

 )ة(ناجح  11,94 جامعة بسكرة محمد باسي 9

 )ة(ناجح  11,87 جامعة بسكرة بلقاسم یحیاوي 10

 )ة(ناجح  11,87 جامعة باتنة رشیدة سامعي 10

 محمد بن عثمان  12
 جامعة بسكرة

 )ة(ناجح  11,83

 )ة(راسب  11,75 جامعة بسكرة سالم جنین 1

 )ة(راسب  EPAU 11,65 بھاء نور الیقین ترعة  2

 )ة(راسب  11,61 جامعة بسكرة حمزة طھراوي 3

 )ة(راسب  11,58 جامعة بسكرة فطوم زیغم 4
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 )ة(راسب  11,53 جامعة البلیدة ولید رحموني 5

 )ة(راسب  11,49 جامعة بسكرة معاذ فریجات 6

 )ة(راسب  11,46 جامعة بسكرة كمال الدین شتیر 7

 )ة(راسب  11,39 جامعة بسكرة عثمان حیزي 8

 )ة(راسب  11,37 جامعة بسكرة مجیب الرحمان بكرون 9

 )ة(راسب  11,32 جامعة سطیف زینب لباللطة  10

 )ة(راسب  11,29 جامعة بسكرة مروة غیلوبي 11

 )ة(راسب  11,23 جامعة بسكرة فاطمة  جابر  12

 )ة(راسب  11,20 جامعة بسكرة عیسى منصوري  13

 )ة(راسب  11,15 سكرةجامعة ب نوال غربي 14

 )ة(راسب  11,13 جامعة بسكرة الحاقظ سباخ  15

 )ة(راسب  11,12 جامعة بسكرة مرزاقة رحمون  16

 )ة(راسب  11,08 جامعة بسكرة سلمى حبھ 17

 )ة(راسب  11,07 جامعة بسكرة سامي حسنین 18

 )ة(راسب  11,05 جامعة بسكرة دنیا زمالي 19

 )ة(راسب  10,99 جامعة بسكرة  محمد البغدادي بتقة  20

 )ة(راسب  10,97 جامعة سطیف سمیة كواشي 21

 )ة(راسب  10,94 جامعة بسكرة مولود بن طالب 22

 )ة(راسب  10,91 جامعة باتنة كریمة زیرق 23

 )ة(راسب  10,87 جامعة بسكرة إسماعیل قامة 24

 )ة(راسب  10,82 جامعة بسكرة نعیم طاجین 25

 )ة(راسب  10,81 جامعة بسكرة ئزةفا  علوي  26

 )ة(راسب  10,79 جامعة باتنة ولید غجوتي 27

 )ة(راسب  10,75 جامعة بسكرة نسیمة بصلي  28

 )ة(راسب  10,73 جامعة بسكرة محمد صالح الدین تلي  29

 )ة(راسب  10,65 جامعة بسكرة العایش خروبي 30

 )ة(راسب  10,65 جامعة بسكرة عقبة قسوم 31

 )ة(راسب  10,64 جامعة باتنة جمال الدین شارف خوجة 32

 )ة(راسب  10,63 جامعة بسكرة عبد القادر خویلد 33
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 )ة(راسب  10,62 جامعة بسكرة حمھ ریاض بوراس  34

 )ة(راسب  10,59 جامعة بسكرة سعیدة   ھالي 35

 )ة(راسب  10,59 جامعة بسكرة عبد الرحمان عزوز 36

 )ة(راسب  10,50 ة بسكرةجامع سلیم علوان  37

 )ة(راسب  10,44 جامعة بسكرة محمد المھدي  بن جحیش  38

 )ة(راسب  10,38 جامعة بسكرة الھام بن ناجي 39

 )ة(راسب  10,32 جامعة بسكرة عمار قطاي 40

 )ة(راسب  10,20 جامعة بسكرة امال  باھي  41

 )ة(راسب  10,19 جامعة بسكرة امینة ضحوه 42

 )ة(راسب  10,18 جامعة بسكرة عبد الحق بوطیب 43

 )ة(راسب  EPAU 10,15 بوبكر الصدیق محدادي 44

 )ة(راسب  10,12 جامعة بسكرة التجاني بالطیب 45

 )ة(راسب  9,83 جامعة بسكرة امین  حیرحیري 46

 )ة(راسب  9,37 جامعة بسكرة سلیمان  تواتي  47

 )ة(راسب  8,33 جامعة بسكرة حمیر صالح عبد هللا زیاد 48

 )ة(راسب  7,08 جامعة بسكرة عالء الدین حبى 49

 

  :ن لاللتحاقوللطلبة المترشحنھائیة تعتبر بعد دراسة الطعون وأكد أعضاء اللجنة أن ھذه النتائج 

حائزین ، وفئة المن جامعة بسكرة 2020- 2019حائزین على شھادة اللیسانس دفعة فئة ال(لى ماستر األوبالسنة  -

  .))% 20فئة (من خارج الجامعة  حائزین على شھادة اللیسانسوال من جامعة بسكرةات سابقة ھادة اللیسانس دفععلى ش

" المھندسین المعماریین"القدامى  حائزین على شھادة نھایة التعلیم الجامعيلفئة ا( ماستر ثانیةالبالسنة و -

)Bac+5((.  

  .)دة الدراسات الجامعیة التطبیقیة أو شھادة تقني ساميحائزین على شھالفئة ا( السنة الثالثة لیسانسبو -

  .2021-2020 للموسم الجامعي "ھندسة معماریة: ، تخصصھندسة معماریة:فرع"لـ

  .یومنفس المن  حادیة عشر صباحافي األخیر، رفعت الجلسة على الساعة ال
 

  رئـیــــس القســــــم                                                                         

  


