
 

  ***إعـــالى*** 

  

تعهٍ جبيعخ دغٍجخ ثٍ ثىعهً ثبنشهف انًتششذٍٍ انًشفىضخ يهفبتهى وانزٌٍ أودعىا طعىٌ          

، أٌ "ة"يٍ أجم لجىل يشبسكتهى فً انًغبثمخ عهى أعبط انشهبدح نإلنتذبق ثشتجخ أعتبر يغبعذ لغى 

 :أشغبل انهجُخ انتمٍُخ انًكهفخ ثذساعخ انطعىٌ لذ أعفشد عٍ انُتبئج انتبنٍخ

 

 :الطعوى الوقبولــة:  أوًال 

 :تى لجـىل انطعىٌ انًمذيـخ يٍ طشف انًتششذٍٍ اَتٍخ أعًبؤهى

 التخصص المراد المشاركة فيه اإلسن أاللقب رقن التسجيل اإللكترأًي الرقم

1--  rec20181095355 كل التخصصاتفٌزٌاء  بلحداد عبد هللا 

2--  rec20181085275 شبكات اإلتصاالتتخصصإتصاالت سلكٌة والسلكٌة  بورٌو عبد الوهاب  

3--  rec20181146089 يبء وثٍئختخصصعهىو انًبء وانتًٍُخ انًغتذايخ  صاٌشي ٌىعف  

4--  rec20181146029 ٌيبء وثٍئختخصصعهىو انًبء وانتًٍُخ انًغتذايخ  انعبٌت سضىا  

5--  rec20181145322 يبء وثٍئختخصصعهىو انًبء وانتًٍُخ انًغتذايخ  يالح عجذ انكشٌى  

6--  rec20181365694 ثٍىنىجٍب جضٌئٍختخصصعهىو ثٍىنىجٍخ  ثهعشثً فبطًخ  

7--  rec20181135165 محاسبة، مالٌة وبنوكتخصصعلوم اقتصادٌة  لعروس لخضر  

8--  rec20181345675 عهى انُفظ وانعًم وانتُظٍىتخصصعهى انُفظ  ثىثُذٌشح عجذ انعضٌض  

9--  rec20181355774 عهى انُفظ انعٍبدي نهطفم وانًشاهك وانتىجٍه األثىيتخصصعهى انُفظ  جلولً سمٌر  

10--  rec20181235522 أدب جزائريتخصصاآلداب والفنون  دعنون آسٌة  
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 :الطعوى الورفوضة:  اًياًال 

 :  تى سفض انطعىٌ ثغجت عذو يطبثمخ اإلختصبصبد  انًمذيخ يٍ طشف انًتششذٍٍ اَتٍخ أعًبؤهى

 سبب الرفض اإلسن أاللقب رقن التسجيل اإللكترأًي الرقم

1--  rec20181155651 عذو يطبثمخ انتخصص دٌلمً جمال 

2--  rec20181155995 عذو يطبثمخ انتخصص سلٌمانً فاطمة 

3--  rec20181165605 عذو يطبثمخ انتخصص بلواعر لٌلى 

4--  rec20181350885 عذو يطبثمخ انتخصص شٌهان عبد المالك 

5--  rec20181355387 عذو يطبثمخ انتخصص بوزار ٌوسف 

6--  rec20181355784 عذو يطبثمخ انتخصص بن مهدٌة سهام 

7--  rec20181355932 عذو يطبثمخ انتخصص حضرٌة خٌرة 

8--  rec20181356010 عذو يطبثمخ انتخصص دىتً ععبد 

9--  rec20181355567 عذو يطبثمخ انتخصص ثىانمًخ َضٌهخ 

10--  rec20181355955 عذو يطبثمخ انتخصص طاٌبً مرٌم 

11--  rec20181355656 عذو يطبثمخ انتخصص زرقوق سمٌة 

12--  rec20181336131 عذو يطبثمخ انتخصص بن فرحات مرٌم 

13--  rec20181355236 عذو يطبثمخ انتخصص كردوسً هواري بومدٌن 

14--  rec20181355878 عذو يطبثمخ انتخصص زرقً عائشة 

15--  rec20181225596 عذو يطبثمخ انتخصص شاربً مسعودة 

16--  rec20181215927 عذو يطبثمخ انتخصص كرٌب ٌونس 

17--  rec20181215559 ًعذو يطبثمخ انتخصص الحٌرش جٌالل 

18--  rec20181215590 

 
 عذو يطبثمخ انتخصص عٌشوبة محمد

19--  rec20181226091 ًعذو يطبثمخ انتخصص حباس هن 

20--  rec20181221109 عذو يطبثمخ انتخصص بن درٌس عبد العزٌز 

21--  rec20181240810 عذو يطبثمخ انتخصص بوطٌبان آسٌة 

22--  rec20181225483 عذو يطبثمخ انتخصص نعاس سامٌة 

23--  rec20181225929 عذو يطبثمخ انتخصص لٌلى شكورة 

24--  rec20181220941 عذو يطبثمخ انتخصص زماش مصطفى 

25--  rec20181105766 عذو يطبثمخ انتخصص سحمً عبد العزٌز 

26--  rec20181285699 عذو يطبثمخ انتخصص بن عودة موسى 

27--  rec20181375853 عذو يطبثمخ انتخصص عرٌوي فتٌحة 

28--  rec20181111392 عذو يطبثمخ انتخصص بوعشة محمد إسالم 
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