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3قسنطـينة  جــــامعـة صالح بوبنيدر   

 معهد تسييـــر التقـــنيات الحضـــرية 

 

   توجيه الطلبة الناجحون في السنة األولى جذع مشتركمحضر 
 

معهد تسييـــر  بمقر  شرة صباحاالحادية ععلى الساعة  2022 جوانمن شهر  29في تاريخ 

  مدور وليد يد معهد برئاسة الس لل لجنة الترتيب والتوجيهعضاء أ اجتمع الحضـــرية التقـــنيات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .والبيئة الحضرية التقنيات  رئيس قسم 

 

 : األعمالجدول  

 ن في السنة األولى جذع مشتركي توجيه الطلبة الناجح

 2022-2021معية السنة الجا 

 :األعضاء الحاضرين

  والتعميربوزحزح فؤاد....................... رئيس قسم تسيير المدن  -

 مدير مساعد مكلف بالدراسات وشؤون الطلبة ...................بلباشة محمد لمين  -

 لعياضي عبد السالم................نائب رئيس قسم التقنيات الحضرية والبيئة  -

 توفيق......................نائب رئيس قسم تسيير المدن والتعميرعميرش  -

 عضوا ........................ بوعود محمد -

 

 : الشيءاألعضاء الغائبين 

 قرر المداولة،  و  عبر البوابة الرقمية  المقدمة من طرف الطلبة  استمارات التوجيه  بعد دراسة  

والتوجيه  أعضاء   الترتيب  الحضـــريةلجنة  التقـــنيات  تسييـــر  حسب   لمعهد  الطلبة  توجيه 

   : المعايير التالية

 - المعدل السنوي-/ درجة اإلستحقاق 1

 اختيار الطالب./ 2

 / عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لكل تخصص. 3

 .ةول المرفقاالجد فيمفصال  وجاء التوجيه 
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 المذكورين أعاله.  والسنةاليوم، الشهر رفعت الجلسة على الساعة الثانية عشر من 

 

مدور وليد                                                                                  

 

 

 

 

 اإلمضاء األعضاء

 بوزحزح فؤاد  -

   بلباشة محمد لمين  -

 لعياضي عبد السالم  -

 عميرش توفيق  -

 بوعود محمد -
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 قائمة الطلبة الموجهون لتخصص الهندسة الحضرية 

 
 اللقب و  اإلسم الرقم  اللقب و  اإلسم الرقم 

 بولشفار دعاء 28 عريبة اية  01

 بن زموري ايمان 29 بوسنة عبد الناصر 02

 صحراوي أريج االيمان  30 بن يسعد امير ضياء الحق  03

 عزاق عائشة  31 غرابي مالك  04

 بلجدرة عبير  32 نوي رنا وجدان 05

 يسرى مروش  33 بوبيدي دنيا 06

 سيرين قندولي  34 دباش عبير ابتهال  07

 مليط منتهى بيسان 35 زيان مهدي اسالم  08

 فارس مهند  36 فارس بوزبال  09

 دباش عبير ابتهال  37 ثابت أمينة ألفة 10

 حسيني سلسبيل  38 طبجون مالك  11

 ركبة ياسر أنس  39 طافر أحمد ياسر  12

 بوشكر  عبدالرحيم  40 العايب آية  13

 لعجابي ايمن  41 زعيبط مالك ميسان  14

 حسين براهيم شلة 42 شافي يسرى 15

 حمادة وئام امال  43 زابوري اكرام  16

 لقمان عميرات 44 اكرم  بلعلى 17

 صبيعة هناء  45 العود عبد الرحمان البشير 18

 جيد مالك فريال  46 فرقاني منار 19

 اني ادريس سح  47 كعبوش فدوى  20

 شطيبي ليليا 48 عبدالالش منير  21

 حارش مالك  49 بيقه مولود سارة 22

 مهيرة عماد الدين  50 جاو منال  23

 بودراع شيماء 51 فاتن زديري  24

 ميدون عبدالرزاق  52 بلوز إيمان  25

 تواتي فوزي  53 الودود رضوان ياسر محمد عبد  26

   مغزي مها درين  27
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 تسيير المدنقائمة الطلبة الموجهون لتخصص  

 
 اللقب و  اإلسم الرقم  اللقب و  اإلسم الرقم 

 مغزي عبد الرؤوف  28 معلم اروى نورهان  01

 عربوز سلسبيل  29 عامر لينة  02

 زارزي قدس لينة  30 جيهان زيندة  03

 زداني بسمة  31 يطو يمينة  04

 آية عميرش  32 مروة زلتني  05

 قديسة سيدعلي  33 زردودي دانية ماية  06

 بوالعينين محمد الطاهر  34 لينا سعادة 07

 بنوادن محمد الشريف وائل  35 زواق منال  08

 بوكبوس رونق  36 بليلي سندس مالك  09

 فراس معتصم باهلل 37 بن داود ندى  10

 رحاحلية كنزة 38 بولعشور ريم  11

 كموش عبد الوكيل  39 أميرة لبصير  12

 بن خديم شكيب  40 لحمير يسرى  13

 معبود علي  41 بضياف سماح  14

 صديقي آية  42 يسرى بوشطيونة  15

 حيدوسي شاهيناز  43 العايب محمد ايمن  16

 أوداينية عبد الفتاح 44 بوحزام هند  17

 فلي عبد الكريم  45 بن محمد شروق  18

 شيحة آية  46 حداق اميرة  19

 جغيم عبدالرحمان  47 عمراني بثينة  20

 عنبي احمد بدرالدين  48 ساقية مارية  21

 بونعاس سلسبيل  49 بوغلوط رفيدة 22

 بلعمرية مروة 50 بلعريبي محمد برهان لؤي الدين 23

 بوفامة روفية  51 عاشور الهام 24

 رامول ردينة  52 مقران امال  25

 بنجاوحدو أمان هللا 53 فيروز رقاز  26

   ضاوي لينة  27

 


