
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

- 1سطيف -جامعة فرحات عباس                                                                                  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

علوم األرض ومعهد الهندسة المعمارية   

 
 قائمة المترشحين المقبولين حسب درجة االستحقاق

 1- المدن و المخاطر العمرانية 

: قائمة الناجحين النهائية حسب درجة االستحقاق -  

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

هندسة معمارية   نعيم حركات    10 

 :القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق -

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

     

 

 ية مستدامة عمارة، أشكال، أجواء و تنم -2

: قائمة الناجحين النهائية حسب درجة االستحقاق -  

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

هندسة معمارية    10  ذهبيسارة وسيلة    

 :القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق -

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

     

   

 العمران و التنمية المستدامة   -3

: ين النهائية حسب درجة االستحقاققائمة الناجح -  

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

هندسة معمارية   سارة بوزكري    10 

 :القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق -

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

     



 العمران و المدينة المستدامة   -4

: قائمة الناجحين النهائية حسب درجة االستحقاق -  

تخصصال االسم و اللقب    الرقم 

هندسة معمارية   هشام مالكي    10 

 :القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق -

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

     

 

 الهندسة المعمارية و البيئة   -5

: قائمة الناجحين النهائية حسب درجة االستحقاق -  

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

مارية هندسة مع  حنان زقادي    10 

 :القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق -

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

     

 

 الهندسة المعمارية  البيومناخية  -6

: قائمة الناجحين النهائية حسب درجة االستحقاق -  

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

هندسة معمارية   ايمان كسكاس     10 

 :القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق -

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

هندسة معمارية   نور الهدى بوشناق      10 

 

 

 

 

 



 هيدروجــــيولوجيا  -7

: قائمة الناجحين النهائية حسب درجة االستحقاق -  

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

-دكتراه -علوم األرض   قدرو بن مارس    10 

وم األرضعل  زوليخة فيصلي    10 

جوهر كربوب  علوم األرض  10 

عبد الحفيظ مباركية  علوم األرض  10 

 :القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق -

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

علوم األرض  زهير بولعقود     10 

درويش عبد المجيد  علوم األرض  10 

آمال معو  علوم األرض  10 

رضعلوم األ  سليمة يحياوي    10 

 

 جيولوجيا الموارد المعدنية : جيولوجيا تطبيقية   -8 

: قائمة الناجحين النهائية حسب درجة االستحقاق -  

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

علوم األرض   نجاة بورقبة    10 

علوم األرض  أحمد طلحي    10 

محمد ياسن لغوق  علوم األرض  10 

 :االحتياطية حسب درجة االستحقاق القائمة -

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

علوم األرض  عبد الباقي بعواق    10 

محمد بيبق  علوم األرض  10 

 

 علم شكل األرض: جغرافيا و تهيئة اإلقليم    -9

: قائمة الناجحين النهائية حسب درجة االستحقاق -  

االسم و   التخصص المالحظة

 اللقب

 الرقم

ء لعدم تطابق   الشهادة مع اقصا

 التخصص المطلوب 

تهيئة اإلقليم  نبيهة     

 بوسقيعة 

10 



 :القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق -

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

     

 

 المدن و األقاليم   -11 

: قائمة الناجحين النهائية حسب درجة االستحقاق -  

االسم و اللقب  التخصص مالرق   

تهيئة اإلقليم  سفيان معبد     10 

 :القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق -

االسم و اللقب  التخصص  الرقم 

كاهنة همالي   تهيئة اإلقليم  10 

 

 


