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Département de Génie Civil et d'Hydraulique قســــم  الهندسة المدنية و الرى

2019/2018 :السنة الجامعية  

علوم و تكنولوجيا: الميدان  

Hydraulique: تسمية الدكتوراه  

Hydraulique Urbaine: التخصص

2018أكتوبر : الدورة  

قرار اللجنةرقم التسجيلاللقباالسمالرقم

(ة)ناجح D19835149قواسملسعد1

(ة)ناجح D20059053734فاتحوالبي2

(ة)ناجح D20128011924قوجيلسارة3

راسبD20082007353مقاوشةبسمة4

راسبD20089013497بن عيسىبن األبيض5

راسبD20106008543محمد مهديجندلي6

راسبD20104004824سكينةخوالدي7

راسبD201339020534عبد الالويعيشة8

راسبD201335087641عطوييعقوب9

راسبD201331000906ناجميياسين10

راسبD201334053449غزالنفاطمة الزهراء11

راسبD20121062217يوسفكوشة12

راسبD20115074928نجالءجناوي13

راسبD20105033667كيحلنجم الدين14

راسبD201336037511عوايشيةعبير15

راسبD20125036904فراديلسان الحق16

راسبD20101054083ياسيناسقونن17

راسبD201335031871بن عبدينجيب18

راسبD20113037499ركينةمحمد لمين19

راسبD199989874ليندةومان20

راسبD20085041779شمينيمنير21

راسبD1997468362يحياويطاهر22

راسبD1989181117العمرينجاة23

راسبD201335006744قطافيعومار24

راسبD2002607175أحمدزرفاوي25

:أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه

مصمودي رشيداحمد ومان

قرقازي سعديةبجاوي عليدبابش محمود

بن مبارك نعميةصغيري نورة

عميــــد الكلية  رئــــيـس القــــســـم

2019-2018 نتائج مسابقة التكوين في الطور الثالث دكتوراه للسنة الجامعية 
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راسبD201335073918عبد الكبيررتيبة26

راسبD201337004104حبادييعقوب27

راسبD201335078748فرجاوينسرين28

راسبD1997448428كافيةريحاني29

راسبD20041056795حسانالعشي30

راسبD1999421760طارقشهرة31

راسبD20134047640غربيسهام32

راسبD20054035132زيانيمسعد33

راسبD1997803369أحمدبن طرية34

راسبD20105029382بن صالحعماد الدين35

راسبD20115002609زيانيالياس36

راسبD201339013544 بن لحرشعصام37

راسبD1989571012احمدالهادي38

راسبD201336046096شاميمروة39

راسبD20119059616لشهبالسنة40

راسبD20109047101بن عودةأنيسة41

راسبD20113037516حميمدمسعود42

راسبD201335008703ميساوينور الهدى43

راسبD201331000889نانيهاجر44

راسبD20129062791شريفمعاد زوبير45

راسبD20125010851بوطارنإدريس46

راسبD20105074491تحيهاجر47

راسبD20108022755بختاويجمال الدين48

راسبD2013425930عبيديخليل49

راسبD201335032081كشرودبثينة50

راسبD20114056044بوالفخارزكرياء51
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راسبD20085086773شريفمحمد األمين52

راسبD20112049574يحياويامينة53

راسبD20116042771شنتيرنجالء54

راسبD20106004203رحاحلةلطيفة55

راسبD201335011530مصباححسيبة56

راسبD20075045979لعميميشزكية57

راسبD20127002080أقبليعبد الباسط58

راسبD20116027929زغدوديعزالدين59

راسبD20085043547العطرةمحمد60

راسبD201290600437شتيخلحسن61

راسبD20105033594علوانعبد الرحيم62

راسبD20125085931لصفرعزيزة حنين63

راسبD20126008151كربوشسفيان64

راسبD20034004569مرزوقيوردة65

راسبD20105072427بوجمعةعبدالغاني منصور66

راسبD20128031699فزازيفاطيمة67

راسبD20115066066محمديعالء الدين68

راسبD20129047846قبيجمال الدين69

راسبD201333026329أبركانيحي70

راسبD20124070815بوغرزةعادل71

راسبD201336035868قارةعبد الرؤوف72

راسبD20105067461بتقةزين العابدين73

راسبD20106037842جحبارهاجر74

راسبD20114066187بوسبتةصابر75
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راسبD20101018056شكاوي لمين خيدر76

راسبD20109042376بن دويمصفية77

راسبD20111025957موسويربيعة78

راسبD20119055325خدايشمحمد رشيد79

راسبD20125077334مبروكيأسامة80

راسبD1990121266عقاقبةكمال81

راسبD20106050972عبيديتوفيق82

راسبD20071001581بن مالكأحمد الخليفة83

راسبD20105028690عبدالسالمبدرالدين84

راسبD20114056899تيعونينزين العابدين85

راسبD20114053415بوالمرقةامنة86

راسبD201335031686ومانمحمد أحمد87

راسبD20129045843رخمحمد العروسي88

راسبD20105006270بعطوشفارس89

راسبD20128023766سهولسوهى خديجة90

راسبD20078083744عمارةسفيان91

راسبD201339050643زروقيالحسين92

راسبD20105012924عالويعبد المالك93

راسبD20106033650عوالميةامنة94

راسبD20135077796معروفكريمة95

راسبD201338063552عتبيمحمد الصديق96

راسبD20114063470بودرعلطفي97

راسبD20114053119لبصيرفاطمة الزهراء98

راسبD20114063393سياريعائدة99

راسبD2002649059رغايسيةمحمد الصالح100

راسبD20115050938مخالديبشرى101
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راسبD20114059279قسومريان102

راسبD20039051297بشيرزين103

راسبD201334063822نورالهدىسليماني104

راسبD20059071515بكيرناصر105

راسبD199063011فريدبن موسى106

راسبD20114012200بثينةبراكني107

راسبD199124716عبد اللطيفبلعالم108

راسبD20049056920تواتيعلي109

راسبD20059054106داوودبن عمارة110

راسبD20059060520بن عروسعايدة111

راسبD20089050431عليشكيمة112

راسبD2000943025نور الدينابن زانة113

راسبD20116002876نور الهدىدواس114

راسبD20116001420إيمانبوراس115

راسبD20094050965زكرياءدرغال116

راسبD1991201305عبد الفاتحنواصر117

راسبD20093055891وفاءروابح118
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