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        09/11/2020 :بسكرة في     
 

 ماستر السنة األولى و الثانية  –الثالثة ليسانس  محضر اجتماع لجنة دراسة ملفات الترشح للسنة

 

 

لفات الترشح و عشرون و على الساعة الثالثة زواال اجتمعت لجنة دراسة م في اليوم التاسع من شهر نوفمبر ألفين

نائب رئيس القسم  عدائكة  كلثوم  األستاذة , و المتكونة من للسنة الثالثة ليسانس و السنة األولى والثانية ماستر

 :المكلف بالتدريس في التدرج رئيسا للجنة و األعضاء

                 اعضو             فاضل عمار

 عضوا          بورمل شريفة 

 عضوا            ساكري عادل

   عضوا           رحالي حنان 

وترتيبها حسب معدل الترتيب , وتم اإلعالن على نتائج  و بعد التحقق من الملفات المودعة و دراستها تم تصنيفها

 20-18, كما تم تسجيل الطعون في النتائج الخاصة بمعالجة طلبات الترشح 2020نوفمبر  17قبول الطلبة في 

ليتم اإلعالن على النتائج النهائية والتسجيل انطالقا من  2020نوفمبر  22-21معالجتها أيام , وكانت  2020نوفمبر

 الالحقة . مرفقاتالضمن  لطلبة المقبولينأسماء ا كما أدرجت أدرجت .2020نوفمبر  26-23يوم 

 إمضاء أعضاء اللجنة:

 عميد الكلية 

 نائب العميد 

 رئيس القسم 

 نائب رئيس القسم

 ةمسؤول الشعب

 مسؤول التخصص

 االستاذة بورمل شريفة
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 :1المرفق رقم 

 

 في السنة الثالثة ليسانس : المقبولينقائمة الطلبة  -1

 
 المالحظة اللقب اإلسم الرقم

 مقبول مناصر أمحمد 1

 مقبول جوامع فريد 2

 مقبول درياس أسامه 3
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 :2المرفق رقم  

 تخصص هندسة كيميائية:سنة أولى ماستر في ال المقبولينقائمة الطلبة   -1

 
 المالحظة اللقب اإلسم الرقم

 مقبول سعداوي لبنى 1

 مقبول بوساحة ماجدة 2

 مقبول سعيدي دنيا 3

 مقبول لعموري ثريا 4

 مقبول رزقي حمزة 5

 مقبول تينة جابر أمين 6

 مقبول العقون لبنى 7

 مقبول ركبة يوسف الصديق 8

لمقبو جاغط فاطمة 9  

 مقبول بزيو وردشان 10

 مقبول حايف الحاج العيد 11

 مقبول راشد صباح 12

 مقبول عدائكة عادل 13

 مقبول فرج هللا نهى اخالص 14

 مقبول حسيني فايزة 15

 مقبول حمية رندة 16

 مقبول خيزار عبير 17

 مقبول بركات إلهام 18

 مقبول لزرق وصال 19

 مقبول لعياضي أميرة 20

 مقبول باري يدةزب 21

 مقبول ساعد بدر الدين 22

 مقبول هدفي فيروز 23

 مقبول خيزار اماني 24

 مقبول علوي عبد الكريم 25

 مقبول عبود فريال 26

 مقبول تبينة نريمان 27

 مقبول رفافسة رميساء 28

 مقبول بعيجي سارة 29

 مقبول منيب فاطمة 30

 مقبول ميلودي خالد 31

 مقبول واربواالن سارة 32

 مقبول بن شعاعة فريال 33

 مقبول شاشة هناء 34

 مقبول سعيدي فلة 35
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 مقبول خلفة ريان 36

 مقبول عطيل رندة 37

 مقبول زورزين سليم 38

 مقبول عاقلي لحسن 39

 مقبول طوان عمار  40

 مقبول مشيوري أيوب  41

 مقبول ساكر راضية 42

 مقبول زيطوط أيمن 43

 مقبول وايدبوز بالل 44

 مقبول بوغزالة سلسبيل  45

 مقبول زابي مريم 46

 مقبول سلمي وفاء 47
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   :الطرائق للبيئة  تخصص هندسةفي السنة أولى ماستر  المقبولين قائمة الطلبة -2

 المالحظة اللقب اإلسم الرقم

 مقبول بخوش إناس 1

 مقبول ومان ايثار 2

 مقبول ايب فاطمة 3

 مقبول مصمودي صفاء 4

 مقبول منيب فاطمة 5

 مقبول ميلودي خالد 6

 مقبول بواالنوار سارة 7

 مقبول بن شعاعة فريال 8

 مقبول حساني الهام 9

 مقبول شلواي أسماء 10

 مقبول زيان رانيا 11

 مقبول بالطيب امينة نرمين 12

 مقبول بوعزيز منية 13

 مقبول بن سعود رميسة 14

 مقبول لزرق العمري 15

 مقبول مشري فضيلة 16

 مقبول جبلون الهام 17

 مقبول بن الشارف إيمان 18

 مقبول العابد سليمة 19

 مقبول شريط صبرينة 20

 مقبول عمري نور االيمان 21

 احتياط ) تسوية الديون( هنداوي يحي 22

 احتياط ) تسوية الديون( طواهرية أمال 23

 احتياط ) تسوية الديون( سريتي حياة 24

 احتياط ) تسوية الديون( بزيو ابراهيم 25

 مقبول بن غزالة زكرياء 26

 مقبول بتقة سارة 27

 مقبول قصة بديعة  28

 مقبول غالبة قريال 29

 مقبول بن الزاوي خديجة 30

 مقبول عماروش يزيد 31
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 :3المرفق رقم 
 

 : تخصص هندسة كيميائيةلسنة الثانية ماستر قائمة الطلبة المقبولين في ا -1

 
 المالحظة اللقب اإلسم الرقم

 مقبول بوعزيز نادية 1

 مقبول عبدالرحماني عبدالرحمان 2

 مقبول عقون علي 3

 مقبول دحاح سليمة 4

 مقبول شباح الياس 5

 

 

 

 :  الطرائق للبيئةتخصص هندسة قائمة الطلبة المقبولين في السنة الثانية ماستر  -2

 

 
 المالحظة اللقب اإلسم الرقم

 مقبول موساوي عبد المؤمن 1

 مقبول عزيزي عامر 2

 مقبول مامن ياسين 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


