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           28/09/2021خنشلة في                                                                                     

  

 –والتكنولوجیا میدان علوم  –فرق التكوین محضر اجتماع 

   الثالثة لیسانس، تحدید عدد المقاعد البیداغوجیة لطلبة السنة: الھدف 

  والسنة الثانیة ماسترأولى السنة 
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  2202-1202للسنة الجامعیة 
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People’s Democratic Republic of Algeria 
The Ministry  of Higher  Education   and  
                  Scientific Research 
Abbes  Laghrour   University - Khenchela 
Faculty    of   Sciences   and   Technology 
N° :______________/U A L K/F S T/2020 

. I28/09/2021خنشلة في                                                  قسم الھندسة المیكانیكیة  

         

  

 –الھندسة المیكانیكیةمیدان –فرق التكوین محضر اجتماع 

  

  

ضم األساتذة جتماع بمقر القسم، إنعقد على الساعة التاسعة صباحا، إ 2021 سبتمبر 26األحد بتاریخ 

 :الواردة أسمائھمالھندسة المیكانیكیة میدان أعضاء فرق تكوین 

  )رئیس اللجنة(بالبیداغوجیة كلیة العلوم نائب عمید مكلف  عالوي عبد الحلیم - 1

  المیكانیكیة الھندسةمسؤول شعبة  سعودي عبد النور - 2
  ھندسة المواد ول التخصص لیسانسؤمسصید نورالدین  - 3
 ماستر إنشاء میكانیكيالتخصص  ولؤمس منصوري خلیفة - 4
 ماستر ھندسة الموادالتخصص  ولؤمس حناشي بوزید - 5

 

تم تحدید طریقة العمل والھدف المنشود، وقدم أعضاء فریق التكوین المعطیات الالزمة فتتاح الجلسة بعد إ

 :المتمثلة في

  الجامعیة للسنةبناءات میكانیكیة تخصص ھندسة المواد ولیسانس نسخة من مداوالت السنة الثالثة 

2021-2020  

  بناءات میكانیكیة المواد وتخصص ھندسة  ماستراألولى والثانیة نسخة من المداوالت النھائیة السنة

 2020-2021الجامعیة  للسنة

  بناءات تخصص ھندسة المواد والثالثة لیسانس ملفات الراغبین في اإللتحاق بالتكوین في السنة

 للخارجیینمیكانیكیة 

  بناءات تخصص ھندسة المواد و ماستراألولى ملفات الراغبین في اإللتحاق بالتكوین في السنة

 یینللخارجمیكانیكیة 
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   بناءات ھندسة المواد و تخصص ماسترالثانیة السنة ملفات الراغبین في اإللتحاق بالتكوین في

  للخارجیینمیكانیكیة 

  :بعد اإلطالع على كامل الملفات تم إحصاء ما یلي

 

  ثالثة لیسانسالسنة  بناءات میكانیكیةو المواد ھندسةإختصاص 

  بناءات میكانیكیة وكلھم  نیةطالب في السنة الثا 24و المواد ھندسة نیةطالب في السنة الثا 28نجاح

 لإللتحاق بالتكوین في السنة الثالثة لیسانس مسجلون

  وبناءات  المواد ھندسةإختصاص  السنة ثالثة لیسانسلإللتحاق بالتكوین في  خارجي طلب 16تقدیم

        میكانیكیة

 :موزعة كاآلتي اتطلب 10تم قبول  بعد المناقشة

 المواد ھندسةإختصاص  طلبات 05  -

 بناءات میكانیكیةإختصاص  طلبات 05  -

  طلبات لعدم تطابق االختصاص أو لعدم وجود كشف النقاط 06رفض 

  

  االولى ماستروبناءات میكانیكیة السنة  المواد ھندسةإختصاص 

  میكانیكیةلثة بناءات السنة الثا طالب في 38و المواد ھندسة لثة لیسانسطالب في السنة الثا 32نجاح 

 1وكلھم أودع طلب لإللتحاق بالتكوین في الماستر

  وبناءات میكانیكیة المواد ھندسةإختصاص  األولى ماسترالسنة طلب لإللتحاق بالتكوین في  22تقدیم        

 :موزعة كاآلتيطلب  16 تم قبول بعد المناقشة

 المواد ھندسةإختصاص  طلبات 06 -

 بناءات میكانیكیةإختصاص  طلبات 10  -

 01  المواد ھندسةإختصاص طلب مقبول في االحتیاط 

  طلبات لعدم تطابق االختصاص  05رفض 
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  الثانیة ماستروبناءات میكانیكیة السنة  المواد ھندسةإختصاص 

  لثة بناءات میكانیكیةالسنة الثا طالب في 46و المواد ھندسة األولى ماسترطالب في السنة  37نجاح 

 2بالتكوین في الماستر وكلھم أودع طلب لإللتحاق

  طلب لإللتحاق بالتكوین في السنة الثانیة ماستر إختصاص ھندسة المواد وبناءات میكانیكیة       13تقدیم 

  موزعة كاآلتي ات لعدم وجود العدد الكافي من األساتذة المؤطرینطلب 06بعد المناقشة تم قبول: 

 المواد ھندسةإختصاص  طلبات 04 -

 بناءات میكانیكیةإختصاص  طلبات 02 -

 01  المواد ھندسةإختصاص طلب مقبول في االحتیاط 

  طلبات لعدم تطابق االختصاص 06رفض  

بعد ترتیب الطلبة حسب معدل السنوات والتكرار من عدمھ ودخول اإلستدراك من عدمھ، وأیضا النجاح 

  :بدین من عدمھ وتطابق االختصاص، كانت النتائج كاآلتي

  : %20 قائمة فـــئـة الخارجي

   هندسة م�اكنیك�ة  : شعبةال 
  المواد ھندسةفي إطار نظام المعابر اختصاص  الثالثة لیسانسقائمة الناجحین للسنة 

  

  

 الدفعةالمتخرجة،( الفئة
 .......)نظام كالسیكي

 االسم اللقب تاریخ المیالد معدل الترتیب
سنة الحصول 
 على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

Maintenance 
industrielle 

 0006203 2000 سلیم حوحة 30/11/1981 11.07

Maintenance 
industrielle 

 4108960 2004 فارس حفصاوي 16/11/1985 10.27

Maintenance 
industrielle 

 صابري 01/05/1972 8.93
 محمد

 الصغیر
1991  

Maintenance 
industrielle 

 4145482371 1999 ربیع بلخیري 29/05/1978 8.33

Maintenance 
industrielle 

  2001 حمزة بنغالب 03/08/1980 8.62
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  بناءات میكانیكیةفي إطار نظام المعابر اختصاص الثالثة لیسانس قائمة الناجحین للسنة 

  

 ھندسةفي إطار نظام المعابر اختصاص الثالثة لیسانس للسنة  الطلبات المرفوضةقائمة 

  وبناءات میكانیكیة المواد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الدفعةالمتخرجة،( الفئة
 .......)نظام كالسیكي

 االسم اللقب تاریخ المیالد معدل الترتیب
سنة الحصول 
 على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

CM 10.74 01/04/1998 34064589 2017 أیوب شكراوي 

Fabrication 
mécanique 

 340486834 2000 سفیان بخوش 05/02/1981 9.21

Maintenance 
industrielle 

 0495323 2001 عبدالقادر غاوي 27/03/1982 8.66

Maintenance 
industrielle 

 0368773 1994 أحمد جاللي 09/05/1975 8.54

Maintenance 
industrielle 

 6213495494 2002 نعمان شریط 01/01/1981 8.19

 الدفعةالمتخرجة،( الفئة
 .......)نظام كالسیكي

المیالدتاریخ  معدل الترتیب  االسم اللقب 
سنة الحصول 
 على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

Hydraulique 6.20 14/04/1980 0486914 2000 یحي زیطاري 

 رامول 14/05/1984 / /
 محمد

 الصالح
2004 4076110 

Hydrocarbures 5.96 11/07/1986 6045697 2005 عادل لعالوة 
Hygiène et sécurité 

industrielle 
 4108979 2006 ناظم أحنش 15/12/1987 6.17

DHC 6.85 22/01/1984 2055867 2005 محمد عیالن 

Génie civil 8.00 23/02/1979 00487107 2000 سلیمة لبوازدة 
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  : %20قائمة فـــئـة الخارجي 

  المواد ھندسةفي إطار نظام المعابر اختصاص  ماستر األولىقائمة الناجحین للسنة 

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 .)كالسیكي

ل معد
 لترتیبا

 السما للقبا دلمیالایخ رتا
ل لحصواسنة 

على 
 یارلبكالوا

 یارلبكالواقم تسجیل ر

Produ et meca indus 12,62 29/04/1992 4044785 2011  مراح  تكواشت 

Produ et meca indus 12,06 10/05/1992 4044757 2011  اسامة  سھتال 

Produ et meca indus 12,05 28/01/1995 34069630 2015  سیف الدین  بوزیان 

Sys  energetiques 07,59 09/08/1998 34071952 2016  عبد الحكیم  مالكیة 

Phys des mat 06,72 16/10/1994 34050384 2013  عبد الرزاق  درویش 

Phys des mat 06,56 14/11/1993 4051592 2012  احسن  كزیز 

  

  المواد ھندسةفي إطار نظام المعابر اختصاص  ماستر األولىللسنة  االحتیاطقائمة 

  

  بناءات میكانیكیةفي إطار نظام المعابر اختصاص  ماستر األولىقائمة الناجحین للسنة 

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 .)كالسیكي

ل معد
 لترتیبا

 السما للقبا دلمیالایخ رتا
ل لحصواسنة 

على 
 یارلبكالوا

 یارلبكالواقم تسجیل ر

CM 12,73 27/02/1995 34070918 2015 سارة خبثان 

Production mecanique indus 12,01 05/10/1999 34065586 2018  أیمن  عباس 

Produ et meca indus 11,91 29/04/1999 34059339 2018  عبد العزیز  بلخیري 

CM 11,25 17/05/1997 34070812 2015  سفیان  بونزرة 

CM 11,10 16/04/1998 37004412 2017  عبد الكریم  اللي 

 الدفعةالمتخرجة،( الفئة
 .......)نظام كالسیكي

 االسم اللقب تاریخ المیالد معدل الترتیب
سنة الحصول 
 على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

Phys des mat 06,27 15/01/1997 34069617 2016 خولة زعطور 
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CM 10,94 19/06/1991 4046208 2011  رزق هللا  بولعجول 

CM 10,66 21/07/1999 33040628 2017  بادیس  عریش 

CM 10,57 16/09/1999 37005656 2018  رضوان  اوالدعبدهللا 

CM 10,34 16/11/1997 27033361 2015  محمود  الحروب 

CM 10,23 15/11/1999 34021238 2018  نورھان  دمان 

  

 ھندسةفي إطار نظام المعابر اختصاص  ماستر األولىللسنة  المرفوضةالطلبات قائمة 

  وبناءات میكانیكیة المواد
  

  

  المواد ھندسةفي إطار نظام المعابر اختصاص  الثانیة ماسترقائمة الناجحین للسنة 

  

  

  

 الدفعةالمتخرجة،( الفئة
 .......)نظام كالسیكي

 االسم اللقب تاریخ المیالد معدل الترتیب
سنة الحصول 
 على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

Meca de chantier 07,34 08/08/1999 عیشاوي 
عبد 

 الرؤوف
2018 34065601 

Hydro  transp 07,58 04/10/2021 4002638 2011 انور مرایحي 

Phy theorique 06,35 20/04/1992 4051692 2012 لقمان بلخیري 

civil 06,20 20/04/1991 4048480 2011 صالح ذیب 

civil 06,09 05/12/1997 civil 06,09 05/12/1997 Civil 

 الدفعةالمتخرجة،( الفئة
 .......)نظام كالسیكي

 االسم اللقب تاریخ المیالد معدل الترتیب
سنة الحصول 
 على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

G Mécanique 11.43 01/02/1987  5081890 2007  ھشام  مرابط 

G Mécanique 10.68 16/09/1990  4056075 2008  عادل  دھان 

Physique 07.46 08/07/1997  33051866 2015  خلود  نایلي 

Optique 06.41 05/03/1987  4111921 2004  فاتح  حلیمة 
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  المواد ھندسةفي إطار نظام المعابر اختصاص  ماستر الثانیةللسنة  االحتیاطقائمة 

  

  بناءات میكانیكیةفي إطار نظام المعابر اختصاص  الثانیة ماسترقائمة الناجحین للسنة 

  

 ھندسةفي إطار نظام المعابر اختصاص  ماستر الثانیةللسنة  الطلبات المرفوضةقائمة 

  وبناءات میكانیكیة المواد

  

  .الواحدة بعد الزوال على النتائج السابقةعلى الساعة ختمت الجلسة أ

 

 

 

 

 الدفعةالمتخرجة،( الفئة
 .......)نظام كالسیكي

 االسم اللقب تاریخ المیالد معدل الترتیب
سنة الحصول 
 على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

Optique 06.34 16/09/1985 411160 2005 سمیر عروف 

 الدفعةالمتخرجة،( الفئة
 .......)نظام كالسیكي

 االسم اللقب تاریخ المیالد معدل الترتیب
سنة الحصول 
 على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

CM 11.85 26/02/1978  46938725 1998  الحق.ع  بوضرسة 

Fabrication 
Mécanique 

10.15 24/11/1971 0247041/2 1991  سماعیل  بزة   

 الدفعةالمتخرجة،( الفئة
 .......)نظام كالسیكي

 االسم اللقب تاریخ المیالد معدل الترتیب
سنة الحصول 
 على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

GC 06.73 07/03/1988 4112732 2005 كنزة بورمادة 

HSE 06.47 26/08/1983 05300400126 2002 یوسف منزر 

GP 06.44 11/06/1983 49722102 2002 ھنیة طھاري 

Génie Climatique 06.28 23/06/1979 414548238 1999 تفاحة بوطویل 

Génie Civil 05.91 10/07/1978 00071524 1995 میلود قبلي 

Construction Civil et 
Industriel 

 00255276 1991 عثمان صید 10/04/1974 05.51
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 II.  الھندسة المدنیةقسم    

 

ضم األساتذة  جتماع إ بمقر القسم،نعقد إ ،صباحا تاسعة ال  الساعة على 2020 سبتمبر 26األحد بتاریخ    

 الواردة أسمائھم   قسم الھندسة المدنیة  تكوینأعضاء  فرق 

المعطیات الالزمة قدم أعضاء فریق التكوین وتحدید طریقة العمل والھدف المنشود، تم فتتاح الجلسة بعد إ   

 :المتمثلة في 

  2021- 2020لسنة  األشغال العمومیةو  الھندسة المدنیةلشعبتي نسخة من مداوالت السنة الثالثة  

  2021-2020لسنة األشغال العمومیة و  الھندسة المدنیةلشعبتي  1نسخة من المداوالت النھائیة  للماستر 

  األشغال العمومیة و  الھندسة المدنیةلشعبتي  اللیسانسملفات الراغبین في االلتحاق بالتكوین في

 .للخارجیین

  األشغال العمومیةو  الھندسة المدنیةلشعبتي  1بالتكوین في الماستر االلتحاقملفات الراغبین في 

  .للخارجیین

  األشغال العمومیةو  الھندسة المدنیةلشعبتي  2 بالتكوین في الماستر  االلتحاقملفات الراغبین في 

  .للخارجیین

  :بعد اإلطالع على كامل الملفات تم إحصاء مایلي 

1.II الھندسة المدنیة شعبة  

 ھندسة المدنیة لیسانس إختصاص  

   : لیسانس الثالثةالسنة 

  ھندسة مدنیة الثانیةطالب في السنة  24نجاح.  

  جامعیة تطبیقیة دراسات  متخرجینل اللیسانسلإللتحاق بالتكوین في  اتطلب 09تقدیم(DEUA) من ،

   ).ملف غیر كامل(ملف مرفوض  01بینھا 

  ھیاكل ماسترإختصاص  

   : ماستر األولىالسنة 

  ؛ 1طالب في السنة الثالثة ھندسة مدنیة و كلھم أودع طلب لإللتحاق بالتكوین في الماستر  24نجاح 
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  موزعة كاآلتي " ل م د " متخرجین نظام من كلھا  1طلب لإللتحاق بالتكوین في الماستر  17تقدیم:  

  .مقبولطلب  13 -

 ).خارج میدان(مرفوض طلب  01 -

  ).ملف غیر كامل(طلبات مرفوضة  03 -

  : ماستر السنة الثانیة 

  طالب في السنة األولى ماستر ھیاكل ؛ 26نجاح  

  موزعة  متخرجین مھندس دولة نظام كالسیك من 2لإللتحاق بالتكوین في الماستر ات طلب 09 تقدیم

  :كاآلتي 

  .مقبولة طلبات 07 -

 ).خارج میدان(مرفوضین  بینطل 02 -

.II2 األشغال العمومیة شعبة  

  شغال العمومیةاأل لیسانسإختصاص  

   : لیسانس السنة الثالثة

  أشغال العمومیة طالب في السنة الثانیة 08نجاح . 

  جامعیة تطبیقیة دراسات  متخرجینلطلبات لإللتحاق بالتكوین في اللیسانس  04تقدیم(DEUA). 

  طرق ومنشآت فنیة ماسترإختصاص  

   : ماستر األولىالسنة 

  ؛ 1و كلھم أودع طلب لإللتحاق بالتكوین في الماستر  العمومیة أشغالطالب في السنة الثالثة  12نجاح 

  من مختلف األصناف موزعة كاآلتي  1طلب لإللتحاق بالتكوین في الماستر  05تقدیم:  

  ".ل م د " طلبات لمتخرجین نظام  03 -

  .نظام كالسیك لیسانسطلب لمتخرجین  01 -

  ).اختصاصخارج (مرفوض طلب  01 -

   : ماستر الثانیةالسنة 

  طالب في السنة األولى ماستر طرق ومنشآت فنیة ؛ 20نجاح  
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  موزعة  متخرجین مھندس دولة نظام كالسیك من 2ات لإللتحاق بالتكوین في الماستر طلب 05 تقدیم

  :كاآلتي 

  .مقبولةطلبات  04 -

 ).خارج میدان(مرفوض  بطل 01 -

اإلستدراك من عدمھ ، و أیضا النجاح بعد ترتیب الطلبة حسب معدل السنوات و التكرار من عدمھ و دخول 

  :بدین من عدمھ، كانت النتائج كاآلتي 

1.II  هندسة مدنیة: الشعبة  
  -ھندسة مدنیة اختصاص-في إطار نظام المعابر  لیسانس الثالثةلسنة ا

  : قائمة الناجحین

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 )كالسیكي

ل معد
 لترتیبا

 السما للقبا دلمیالایخ رتا
 للحصواسنة 

على 
 یارلبكالوا

 یارلبكالواقم تسجیل ر

 00487107 2000 سلیمة لبوازدة 23/02/1979 13.34 2006

 0495381 2001 عادل نصر 22/12/1983 11.06 2003

  : االحتیاطقائمة 

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 )كالسیكي

ل معد
 لترتیبا

 السما للقبا دلمیالایخ رتا
 للحصواسنة 

على 
 یارلبكالوا

 یارلبكالواقم تسجیل ر

 4111749 2005 عبد المنعم بن قرون 26/08/1987 10.80 2009

 0501288 2001 السبتي ھادفي 08/04/1981 10.67 2006

 0482563 1999 محمد بوطرفة 28/12/1979 10.07 2002

 4111765 2005 فوزي دخیل 22/02/1986 09.82 2016

 367372850 2005 زھوة بوطویل 29/01/1972 09.55 1995

 0412833 2001 ربیع دحمان 17/05/1982 08.28 2011



الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

–خنشلة  -جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

  .2020/ك ع ت/ج ع ل خ/ .……: رقم

 

12 
 

People’s Democratic Republic of Algeria 
The Ministry  of Higher  Education   and  
                  Scientific Research 
Abbes  Laghrour   University - Khenchela 
Faculty    of   Sciences   and   Technology 
N° :______________/U A L K/F S T/2020 

 0412345 1996 عادل زروالي 04/01/1978 / 1999

  

  -ھیاكلاختصاص -لسنة االولى ماستر في إطار نظام المعابر ا

  : قائمة الناجحین

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 )كالسیكي

ل معد
 لترتیبا

 السما للقبا دلمیالایخ رتا
 للحصواسنة 
 یارلبكالواعلى 

 یارلبكالواقم تسجیل ر

 37145103 2014 سلیمان قدیح حدیفة احمد 16/04/1996 11,92 2018

 الكیالي 09/01/1995 11,80 2015
فادي فوزي 
 عبد الغاني

2012 28138133 

  : االحتیاطقائمة 

 )كالسیكيم نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
ل معد

 لترتیبا
 السما للقبا دلمیالایخ رتا

 للحصواسنة 
 یارلبكالواعلى 

 یارلبكالواقم تسجیل ر

 4046208 2011 رزق هللا بولعجول 19/06/1991 10,94 2014

 32012560 2017 امال فلیتي 24/03/2000 09.92 2021

 37005310 2018 توفیق بحاج 03/06/1998 09.51 2021

 39063069 2018 محمد زیاد قروي 07/06/2000 09.14 2021

 34078147 2015 حنان بیبي 28/04/1993 08.99 2019

 5050070 2012 مھدي بن دماغ 27/10/1993 08.60 2018

 35098782 2016 یاسر شرحبیل 05/12/1997 08.19 2019

 3406520 2017 كریمة نصراوي 05/08/1999 08.07 2020

 طاھر 02/02/1990 07.08 2015
عبد المؤمن 
 مطھر سعد

2009 09502984 

 34072950 2015 حسام مبروكي 06/11/1994 06.50 2018

 34054872 2013 فؤاد عیادي 24/06/1994 05.12 2017
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 4048382 2010 جالل بوربحة 17/03/1991 / 2013

 4050751 2010 یحي بوعلي 08/03/1986 / 2015

 0561141400 1992 عبد الوھاب غوراب 23/01/1973 / 1995

 37003873 2017 عبدالعزیز باعمر 17/04/1997 / 2021

  -ھیاكل اختصاص-ماستر في إطار نظام المعابر  الثانیةلسنة ا

  :قائمة الناجحین

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 )كالسیكي

ل معد
 السما للقبا دلمیالایخ رتا لترتیبا

 للحصواسنة 
على 

 یارلبكالوا
 یارلبكالواقم تسجیل ر

 0490899 2000 كمال مدور 16/02/1981 12.05 2015

 00071524 1995 میلود قبلي 10/07/1978 11.32 2000

  : االحتیاطقائمة 

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 )كالسیكي

ل معد
 السما للقبا دلمیالایخ رتا لترتیبا

 للحصواسنة 
على 

 یارلبكالوا
 یارلبكالواقم تسجیل ر

 00255276 1992  عثمان  صید  4/10/1974  07.81 1998

 34072152 2015  اسماعیل  شخریط 6/26/1995  07.21 2020

 0495456 2001  غزالي  قجوف  1/3/1981  / 2009

  

  

  

 2.IIأشغال عمومیة: الشعبة  
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  -أشغال عمومیةاختصاص -في إطار نظام المعابر  لیسانس الثالثةلسنة ا

  : قائمة الناجحین

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 )كالسیكي

ل معد
 لترتیبا

 السما للقبا دلمیالایخ رتا
 للحصواسنة 

على 
 یارلبكالوا

 یارلبكالواقم تسجیل ر

 0482568 1999  رضوان  جباري 10/26/1979  08.34 2002

 4111744 2005  عبدالرزاق  العشي 11/2/1985  07.94 2009

  : االحتیاطقائمة 

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 )كالسیكي

ل معد
 لترتیبا

 السما للقبا دلمیالا یخرتا
 للحصواسنة 

على 
 یارلبكالوا

 یارلبكالواقم تسجیل ر

 0482573 1999  عادل  حراث 9/12/1980  07.65 2002

 4110039 2006 صالح الدین لعطر 6/30/1986  05.60 2010

  

  -طرقات ومنشآت فنیةاختصاص -لسنة االولى ماستر في إطار نظام المعابر ا

  : قائمة الناجحین

 )كالسیكيم نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
ل معد

 لترتیبا
 السما للقبا دلمیالایخ رتا

 للحصواسنة 
 یارلبكالواعلى 

 یارلبكالواقم تسجیل ر

2019 07.87 12/16/1995 
 

 34068639 2016 الطاھر ماضي

 35059740 2014  نذیر  مسن 1/11/1994 07.74 2019

  : االحتیاطقائمة 

 )كالسیكيم نظا ،لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
ل معد

 لترتیبا
 السما للقبا دلمیالایخ رتا

 للحصواسنة 
 یارلبكالواعلى 

 یارلبكالواقم تسجیل ر

 0467935 1998  صابر بوقندورة 4/18/1980 07.29 2021

 04040116 2009  عبد الحي  محیاوي 2/20/1990 06.18 2013
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 0501288 2001  السبتي  ھادفي 4/8/1981 / 2006

  

  -طرقات ومنشآت فنیةاختصاص -ماستر في إطار نظام المعابر  الثانیةلسنة ا

  :قائمة الناجحین

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 )كالسیكي

ل معد
 السما للقبا دلمیالایخ رتا لترتیبا

 للحصواسنة 
على 

 یارلبكالوا
 یارلبكالواقم تسجیل ر

 4002828 2006 سیف الدین فیزي 10/1/1988  11.26 2011

 25374994 1994  فیصل  سالمة 4/30/1975  10.02 2003

  : االحتیاطقائمة 

م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا
 )كالسیكي

ل معد
 السما للقبا دلمیالایخ رتا لترتیبا

 للحصواسنة 
على 

 یارلبكالوا
 یارلبكالواقم تسجیل ر

 0497309 2001 قادة عروف 11/04/1982 10.85 2009

 34075962 2016 إیمان حمزاوي 05/02/1998 10.34 2021

 38027595 2016 ایمن شامي 29/12/1997 09.58 2021

 1050/7 1990 خالد مسعي 18/01/1971 07.73 1997

 4145482383//2 1990 تفاحة بوطویل 23/06/1979 06.26 2006

 000494153 2001 سمیحة زین 26/06/1983 / 2006

 0495333 2001 ھشام كرارشة 15/09/1979 / 2016

 الواحدة بعد الزوال على النتائج السابقةعلى الساعة ختمت الجلسة أ
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III. قسم الھندسة الصناعیة               

ضم األساتذة أعضاء  جتماع بمقر القسم، إنعقد على الساعة التاسعة صباحا،ا2021 سبتمبر 26األحد بتاریخ 

 :الواردة أسمائھم الھندسة الصناعیة قسم فرق تكوین 

رئیس (نائب عمید مكلف بالبیداغوجیة كلیة العلوم         عالوي عبد الحلیم  األستاذ - 1

  )اللجنة

 الھندسة الصناعیةرئیس قسم         لعناني عبد الرحیم األستاذ - 2

  مسؤول شعبة االتصاالت السلكیة و الالسلكیة                األستاذ حصاد مراد  - 3

 ص ماستر  االتصاالت السلكیة و الالسلكیةمسؤول اختصا                األستاذ سامي  بدره - 4

 مسؤول اختصاص لیسانس  االتصاالت السلكیة و الالسلكیة      األستاذ خزار  زاكي عصام - 5

تم تحدید طریقة العمل والھدف المنشود، وقدم أعضاء فریق التكوین المعطیات الالزمة فتتاح الجلسة بعد إ

 :المتمثلة في 

  2021- 2020ة الثالثة اتصاالت للسنة الجامعیة نسخة من محضر مداوالت السن*  

اتصاالت سلكیة و السلكیة للسنة الجامعیة   ةشعبنسخة من محضر المداوالت النھائیة للسنة أولى ماستر ل*  

2020-2021   

 اتصاالت سلكیة و السلكیة ة شعبملفات الراغبین في االلتحاق بالتكوین في السنة األولى ماستر *  

  للخارجیین

 اتصاالت سلكیة و السلكیة ة شعبملفات الراغبین في اإللتحاق  بالتكوین في السنة الثانیة ماستر  *

  للخارجیین

  :بعد اإلطالع على كامل الملفات تم إحصاء مایلي 

  

III .1 شعبة االتصاالت السلكیة و الالسلكیة 

 اتصاالت 1ماستر  إختصاص  

  1و كلھم أودع طلب لإللتحاق بالتكوین في الماستر  طالب في السنة الثالثة اتصاالت  28نجاح * 

  :من مختلف األصناف موزعة كاآلتي  1طلب لإللتحاق بالتكوین في الماستر  04تقدیم * 

  "ل م د " طلبات لمتخرجین نظام  04 - 
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  :  %80قائمة  فـــئـة الداخلي 

  

  اتصاالت: التخصص

  

  :  %20قائمة  فـــئـة الخارجي 

  اتصاالت سلكیة و السلكیة: التخصص

  اتصاالتقائمة الناجحین للسنة االولى ماستر في إطار نظام المعابر اختصاص 

  ،لمتخرجةا لدفعةا لفئةا
 .)كالسیكيم نظا(

معد
ل 

لترتا
 یب

 السما للقبا دلمیالایخ رتا

سنة 
على ل لحصوا

 یارلبكالوا

قم تسجیل ر
 یارلبكالوا

 34070951 2015 یسین حیمر 24/10/1996 13,19 

 37003108 2018 عبدالقادر بلقاسمي 01/10/2000 11,46 

 39024413 2018 نورس بوعام 29/01/2001 10,96 

 1042280 2011 الحسن نور االسالم سكر 07/10/1991 10,51 

  

  السنة الثانیة ماستر
  اتصاالت سلكیة و السلكیة: التخصص

 الدفعةالمتخرجة،( الفئة
 .......)نظام كالسیكي

 االسم اللقب تاریخ المیالد معدل الترتیب
سنة الحصول 
 على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

         

         

         

         

         



الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

–خنشلة  -جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

  .2020/ك ع ت/ج ع ل خ/ .……: رقم

 

18 
 

People’s Democratic Republic of Algeria 
The Ministry  of Higher  Education   and  
                  Scientific Research 
Abbes  Laghrour   University - Khenchela 
Faculty    of   Sciences   and   Technology 
N° :______________/U A L K/F S T/2020 

اتصاالت سلكیة و  ماستر في إطار نظام المعابر اختصاص الثانیةقائمة الناجحین للسنة 

   السلكیة

 
لدفعة ا(لفئة ا

، لمتخرجةا
م نظا

 .)كالسیكي

 
ل معد

 لترتیبا

 
یخ رتا
 دلمیالا

 
 للقبا

 
 السما

 
سنة 

ل لحصوا
على 

 یارلبكالوا

 
قم ر

تسجیل 
رلبكالوا

 یا

 لم����ل�قبول��أي�طلب�لاللتحاق�بالسنة�الثانية�ماس��

 

  اتصاالتفي إطار نظام المعابر اختصاص  الثالثة قائمة الناجحین للسنة 

ل معد
 السما للقبا دلمیالایخ رتا لترتیبا

على ل لحصواسنة 
 یارلبكالوا

قم تسجیل ر
 یارلبكالوا

 4066994 2007 بدر الدین صحراوي 10/02/1988 10,42
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   III.2 ھندسة الطرائق ةشعب  

 ھندسة الطرائق: التخصص

  ھندسة الطرائق الثالثة لیسانس

ضم  جتماع بمقر القسم،إنعقد على الساعة التاسعة  صباحا، إ2021سبتمبر 26األحد بتاریخ 

 :الواردة أسمائھم  لیسانس ھندسة الطرائقاألساتذة أعضاء  فرق تكوین 

  )رئیس اللجنة(عالوي عبد الحلیم نائب عمید مكلف بالبیداغوجیة كلیة العلوم  - 1

  الھندسة الصناعیةرئیس قسم  لعناني عبد الرحیم - 2
  ھندسة الطرائق للبیئةمسؤول شعبة   صفي الدین بھلولي - 3
  ھندسة الطرائق للبیئة ماسترل التخصص وؤمخلوف عزالدین مس - 4
 لسانس ھندسة الطرائق ل التخصص وؤمشري نصیرة مس - 5

 

تم تحدید طریقة العمل والھدف المنشود، وقدم أعضاء فریق التكوین المعطیات الالزمة فتتاح الجلسة بعد إ

 :المتمثلة في 

  2021-2020ھندسة الطرائق للسنة  ةلشعبنسخة من مداوالت السنة الثانیة  * 

  2021-2020ھندسة الطرائق للسنة  ةلشعب الثالثة لیسانسالسنة  نسخة من المداوالت النھائیة* 

  للخارجیین ة ھندسة الطرائقلشعب الثالثة لیسانس السنة ملفات الراغبین في اإللتحاق بالتكوین في*   

 :بعد اإلطالع على كامل الملفات تم إحصاء مایلي 

  ة ھندسة الطرائقلشعب الثالثة لیسانس السنة طلب لإللتحاق بالتكوین في 3تقدیم *  

بعد ترتیب الطلبة حسب معدل السنوات و التكرار من عدمھ و دخول اإلستدراك من عدمھ ، و أیضا النجاح 

 :بدین من عدمھ، كانت النتائج كاآلتي 
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 :  %20قائمة  فـــئـة الخارجي 

  ھندسة الطرائقإطار نظام المعابر اختصاص  السنة الثالثة قائمة الناجحین في

لدفعة ا(لفئة ا
م نظا، لمتخرجةا

 .)كالسیكي

ل معد
 لترتیبا

 السما للقبا دلمیالایخ رتا
ل لحصواسنة 

على 
 یارلبكالوا

 یارلبكالواقم تسجیل ر

 كالسیكي
11.94 

21/09/1984 

 
 2002  عبدهللا   مفتاح 

 
0498852 

 

 كالسیكي
10.49 

13/10/1986 
 

 4112546 2006  على  قدورى
 

 لطفي عنصل 21/03/1984 10,44 كالسیكي      
 

2006 
 

4112550 
 

  

 .الواحدة بعد الزوال على النتائج السابقةعلى الساعة ختمت الجلسة أ
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  ھندسة الطرائق للبیئةإختصاص ماستر 

  :ماستر السنة األولى 

ھندسة  1طلبا لإللتحاق بالتكوین في الماستر ھندسة الطرائق طالبا  ناجحا في السنة الثالثة  39أودع *   

 الطرائق للبیئة

   1طلب لإللتحاق بالتكوین في الماستر  13تقدیم  *  

  : ماستر السنة الثانیة

 2لإللتحاق بالتكوین في الماستر   (BAC+5)لیسانس تعلیم ثانويشھادات طلبا لحاملي ) 11(تقدیم * 

و البالغ  1و بعد المناقشة تم قبول طلبات جمیع الطلبة الداخلیین بالنسبة للماستر  ھندسة الطرائق للبیئة

  . طالبات قبول لخارجیین فقد تم اطالبا أما بخصوص  39عددھم

  .طلبا مودعا 31طلبات من بین  05تم قبول  2أما بخصوص الماستر 

د ترتیب الطلبة حسب معدل السنوات و التكرار من عدمھ و دخول اإلستدراك من عدمھ ، و أیضا النجاح بع

 :بدین من عدمھ، كانت النتائج كاآلتي 

  : ماستر السنة األولى

  :  %80قائمة  فـــئـة الداخلي 

 االسم اللقب تاریخ المیالد معدل الترتیب  ) المتخرجة الدفعة( الفئة
ول )سنة الحص
 على البكالوریا

رقم تسجیل 
 البكالوریا

 34057795 2018  صباح  مدرق نارو 22/12/2000 14.1333 

 34060920 2018  راویة  تاجر 02/08/2000 11.5666 

 34061904 2017  یاسین  درابنة 17/10/1998 11.5666 

 34060919 2018  خولة   ضیف  02/09/1999 11.5233 

 34060720 2018  أمینة  غول 01/05/2000 11.4866 

 34062138 2017  ھدیل  لعور 12/08/1999 11.2566 

 34057027 2018  رشا  بخوش 29/02/2000 11.0500 

 34058339 2018  عیدة  سالمي 04/10/2000 10.9766 

 34060959 2018  مایسة  أوراغ 11/07/2000 10.9066 

 34059676 2018  رجاء  جربوع 20/11/2000 10.8600 

 34060924 2018  صبرینة  رمیلي 28/02/1997 10.7800 

 34059319 2018  سامیة  بوڤطایة  25/11/2000 10.6600 

 34057049 2018  میسون   غضبان 26/10/1999 10.6233 

 4020161 2012  زبیدة  نصرهللا 04/06/1992 10.5233 
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 34060048 2018  وفاء  عابدي 25/04/1998 10.4300 

 34060783 2018  رمیسة  بوطبة 09/12/2000 10.4166 
 34055562 2018  آیة  تكواشت  21/01/2000 10.4166 

 34064204 2018  حوریة   بوحافر  24/01/1999 10.3200 

 34058238 2018  عبلة  سلیماني 23/11/1998 10.2433 

 34060728 2018  إكرام  جبایلي 10/12/2000 10.1360 

  بوغقال  23/10/1997 10.0800 
عبد 

  الغاني 
2018 34056975 

 34063432 2017  ایمن  فرحاتي 04/11/1998 10.6100 

 34066728 2017  فیروز  بوزیان 22/07/1999 11.9933 

 34065201 2017  عبیر  ونجلي 13/08/1997 11.500 

 34070307 2016  نور االمل   معراد 18/07/1998 11.0633 

  كربادو 02/11/1998 10.7533 
محمد عبد 

  الستار
2017 34063595 

 34061925 2017  یوسف  جمل 21/08/1997 10.6800 
 34065098 2017  ربیعة  أمحمدي 12/05/1997 10.5566 

 34061402 2017  علي  بوزیدي 04/06/1997 10.2733 

 34063490 2017  ریان  شریفي 29/10/1998 11.2133 

 34063490 2017  رمیسة  كریكرو 31/03/1997 11.0733 

 34065177 2017  وجدان  سعودي 16/02/2000 10.8566 

 34061065 2017  زین الدین  سماني 04/01/1996 10.4600 

 3700671 2016  مبروك  بن بو� 15/03/1995 09.91 

 34059362 2018  شیماء  زریبة 01/01/1999  

 34055571 2018  أیة   خزمیم  19/08/2000  

 34063627 2017  نعیمة  مرموشي 10/05/1997  

  
26/12/2000 

 
 34059370 2018  مبروكة  سعیدي

 34064149 2018  حافظ  بلقوت  20/01/1998  
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  :  %20قائمة  فـــئـة الخارجي 

  ھندسة الطرائق للبیئةقائمة الناجحین للسنة االولى ماستر في إطار نظام المعابر اختصاص 

لدفعة ا(لفئة ا
م نظا ،لمتخرجةا

 .)كالسیكي

ل معد
 لترتیبا

 السما للقبا دلمیالایخ رتا
ل لحصواسنة 

على 
 یارلبكالوا

 یارلبكالواقم تسجیل ر

2014/2013 12.96 07/11/1992 
 

 حواس
 

 عبد المنعم
 

2011 
 

4045322 
 

2017/2018 
12.59 

27/02/1995 

 

 خبثان

 

 2015 سارة

 

34070918 

 
2010/2011 

12.34 
20/04/1991 

 

 بالع
  

 طاھر امین
  

2008 
 

4056315 
 

2017/2018 
11.75 

11/01/1996 

 

 سلمانیة

 

 موسى

 

2015 

 

34072977 

 
2008/2009 

11.56 
11/03/1986 

 

 عثماني

 

 موسى

 

2006 

 

4113001 

 

  

  السنة الثانیة ماستر

  ھندسة الطرائق للبیئةماستر في إطار نظام المعابر اختصاص  الثانیةقائمة الناجحین للسنة 

 
، لمتخرجةالدفعة ا(لفئة ا

 .)كالسیكيم نظا

 
ل معد

 لترتیبا

 
 دلمیالایخ رتا

 
 للقبا

 
 السما

 
ل لحصواسنة 
 یارلبكالواعلى 

 
قم ر

تسجیل 
یرلبكالوا

 ا

2002/2003  12,598 
 نصیرة بوجمعة  18/02/1979

 

1997 

 

0000431034 

 
2020/2019 12,43 09/07/1997 

 
 نایلي

  د
 2015 خلو

 
33051866 

 

 2002 شكري فارح 03/01/1985/ 11,652 2008/2007
 

6068280 
 

2004/2005 11,118 03/05/1982 
 

  دحراوي 
 

 2000 عامر
 

4094491927 
 

2013/2014 11,082 18/08/1987 
 

 حفظاوي
 

 2007 عبد الحق 
 

4067538 
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الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

–خنشلة  -جامعة عباس لغرور   

 كلية العلوم والتكنولوجيا

  .2020/ك ع ت/ج ع ل خ/ .……: رقم

 

24 
 

People’s Democratic Republic of Algeria 
The Ministry  of Higher  Education   and  
                  Scientific Research 
Abbes  Laghrour   University - Khenchela 
Faculty    of   Sciences   and   Technology 
N° :______________/U A L K/F S T/2020 

3.III  آلیة- فرع  

ضم األساتذة  جتماع بمقر القسم، إنعقد على الساعة العاشرة  صباحا، إ 2020 سبتمبر 26األحد بتاریخ    

 :الواردة أسمائھم  آلیة-فرع أعضاء  فرقة التكوین 

  لیةآ- الكوین شعبة  فریق مسؤول  جموعي                    جامعي - 1

 لیةآ- التخصص لیسانس لوؤمس                   سعیدي عبد القادر - 2
  علواني فؤاد                        مسوؤل تخصص ماستر آلیة وإعالم آلي صناعي   - 3

   
 :تم تحدید طریقة العمل وقدم أعضاء فریق التكوین المعطیات الالزمة المتمثلة في فتتاح الجلسة بعد ا   

  2021-2020للسنة  لیةآ- ةلشعبنسخة من مداوالت السنة الثالثة *                   

          2021-2020للسنة  لیةآ- ةلشعب 1نسخة من المداوالت النھائیة للماستر *                   

  للخارجیین لیةآ-  ةلشعب 1ملفات الراغبین في اإللحاق بالتكوین في الماستر *                    

  للخارجیین لیةآ- ةلشعب 2ملفات الراغبین في اإللحاق بالتكوین في الماستر  *                  

بعد اإلطالع على كامل الملفات وبعد ترتیب الطلبة حسب معدل السنوات والتكرار من عدمھ ودخول 

  :اإلستدراك من عدمھ، وأیضا النجاح بدین من عدمھ، كانت النتائج كاآلتي

 

  صناعي آلي وإعالم آلیة-اختصاص  -للسنة االولى ماستر  الطلبة المقبولینقائمة 

ل معد  لمتخرجةالدفعة ا
 لترتیبا

 السما للقبا دلمیالایخ رتا

2017         10.64      02/02/1980  بدري حصاد 

2018 
10.18 27/07/1997  ابراھیمي  

 فوزي 

2013 
10.12 4/6/1992  شفاء  جبایلي 
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  صناعي آلي وإعالم آلیة-اختصاص -ماستر  الثانیةللسنة  الطلبة المقبولینقائمة 

 
م نظا، لمتخرجةالدفعة ا(ا

 .) كالسیكي

 
ل معد

 لترتیبا

 
 دلمیالایخ رتا

 
 للقبا

 
 السما

2003  12.05 03/09/1985  قطار مراد 
   بوساحیة  مراد 08-10-1986 10.81  2010
  حسین  حصاد  16-12-1984 9.55  2010

 

 كما لم یسجل أي طلب لاللتحاق بالسنة الثالثة لیسانس آلیة 

 

  على النتائج السابقةفي نفس الیوم مت الجلسة تختأ
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4.III شعبة كھروتقني  

عام�ألف�ن�وواحد�وعشرون��س�تم�� ع���الساعة�العاشرة�صباحا�من�يوم��حد�املوافق�للسادس�والعشرون�من�ش�ر�

   :بمختلف�املسارات�الدراسية��لاللتحاقفر�ق�الت�و�ن�لشعبة�الك�روتق���لغرض�دراسة�طلبات�الطلبة��اجتمع

ـــــــــــا��اضر��ساتذة�قائمة� .1 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــيدورة��عمالأل  نـــــــــــ ـــ ـ ــ    املجلس�البيداغوجـــــــــ

قب  �سم�و  
ّ
  �مضاء  الّصفة  الل

    نائب�العميد�امل�لف�بالبيداغوجيا�  عالوي �ستاذ�عبد�ا��ليم�   .1

    رئ�س�شعبة�الك�روتق��  �ستاذ�عبد�الرحمان�خم�س�   .2

    مسؤول�اختصاص�ماس����تحكم�ك�ر�ا�ي�  �ستاذ���س�ن�بضياف   .3

    �مسؤول�اختصاص��ل�سا�س�ك�ر�وتق�  �ستاذ�الوناس�العقون   .4

ـــــج .2 ـــ ـ ــ ـ ــ ـــــــــــ  املجلس��البيداغو���دول�أعمال�دورة�ــــــــــ

دراسة�ملفات�الطلبة�الراغب�ن�����لتحاق�بالسنة�الثالثة�ل�سا�س�ك�ر�وتق���وذلك��س�ب�انقطاع�عن� :1

 .الدراسة�أو�الدراسة�بجامعة�أخرى�

وذلك��س�ب�انقطاع�عن�الدراسة�أو��ماس��� �و���دراسة�ملفات�الطلبة�الراغب�ن�����لتحاق�بالسنة�� :2

 .الدراسة�بجامعة�أخرى�

وذلك��س�ب�انقطاع�عن�الدراسة�أو��ماس��� الثانية�دراسة�ملفات�الطلبة�الراغب�ن�����لتحاق�بالسنة� :3

 .الدراسة�بجامعة�أخرى�

  :�ل�الطلبة�تم�ت��يص�النتائج�����ا��داول�التالية�دراسة�ملفات��عد�

 :السنة�الثالثة�ل�سا�س�ك�روتق���الطلبة�املقبول�ن����قائمة� .1

   3: عدد�امل�����ن�      10:  عدد�املناصب�املمكنة
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قب    �سم  
ّ
  معدل�ال��ت�ب  املؤسسة�ا��امعية�املتخرج�م��ا�  الل

  10.58  ت�سة  الت���� العر�ي الشيخ جامعة  درا��  الرحمان عبد   .1

  9.70  البوا�� أم م�يدي بن العر�ي جامعة  هللا ضيف بن  حياة   .2

  9.14  البوا�� أم م�يدي بن العر�ي جامعة  عمام�ش  السعيد   .3

 :  الطلبة�املقبول�ن����السنة��و���ماس����تحكم�ك�ر�ا�ي�قائمة� .2

  15: عدد�املناصب�املمكنة

قب    �سم  
ّ
  معدل�ال��ت�ب  املؤسسة�ا��امعية�املتخرج�م��ا�  الل

  13.54  غرداية�جامعة  زبیر  دریس بن   .1

  13.27  قاملة�1945ماي��8جامعة�  برانیص  عبدالمالك   .2

  ثابت   .3
 أمین محمود

  عبدهللا
  12.78  برج�بوعر�ر�ج�جامعة

  12.46  قاملة�1945ماي��8جامعة� رفو��  عثمان   .4

  11.41  خ�شلة لغرور عباس جامعة  عبيدي  اللطيف عبد   .5

6.   
 بن محمد سیدي

  لكبیر
  11.28  �سكرة خيضر احمد جامعة  حسوني

  10.92  2 باتنة جامعة ��رودي اكرم   .7

  10.68  املركز�ا��ام���صال���احمد�النعامة دونيا ايمان   .8

  10.67  ادرار دراية احمد جامعة  سرحاني  الطیب  .9

  10.42  ادرار دراية احمد جامعة  رحما�ي  عدنان  .10

  10.19  تم��است جامعة مسك شر�ف  .11

  10.02  2 باتنة جامعة  ساملي  نورالدين  .12

  10.52  البوا�� أم م�يدي بن العر�ي جامعة  حصاد  بدري  .13

  10.19  تم��است جامعة  مسك  شریف  .14
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  9.97  سكيكدة�جامعة  بوبكر  لخضاري  .15

  

  القائمة��حتياطية

  9.94  خ�شلة لغرور عباس جامعة  معرقب  مروان 1

  9.90  جامعة��شار  الناطور  محمد عادل  2

  النقاطعدم�وجود�كشوف�  ادرار دراية احمد جامعة  سرحاني  محمد  3

 

 :الطلبة�املقبول�ن����السنة�الثانية�ماس����تحكم�ك�ر�ا�ي��قائمة� .3

 3: عدد�امل�����ن�     10: عدد�املناصب�املمكنة�

قب    �سم  
ّ
  الل

معدل�  املؤسسة�ا��امعية�املتخرج�م��ا�

  ال��ت�ب

  10.25  باتنة جامعة  بن�معروف  مراد  1

  10.06  جيجل جامعة  شر�اق  رابح  2

  عبد�الرزاق  زرارة ��� بن  3
 سوق  مساعدية الشر�ف محمدجامعة�

  ا�راس
9.94  

  

  لساعة�منتصف�ال��ار�من�نفس�اليومأغلق�املحضر�ع���ا

  : إلعالم�ل���ة�

 عميد�ال�لية��السيد.  

 نائب�القسم�امل�لف�بالبيداغوجيا��السيد.  

 رئ�س�القسم��السيد.  

 مسؤول�ميدان�العلوم�والتكنولوجيا�السيد  

  


