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:حمرض اجامتع جلنة التوجيه دلراسة الطعون  

لوجيا لك من م العلوم و التكنو مبكتب رئيس قس ، اجمتع 16:45م ، وعىل الساعة 2020ديسمرب  21يف يوم االثنني 

 السادة :

نولوجياك د: عرابوي الياس      رئيس قسم علوم الت   

احملروقات و الطاقات املتجددة د. خليفي معر         رئيس قسم   

مسؤول شعبة فريق تكوين هندسة الطرائق  د. سقامش منري       

  كهروتقين  فريق تكوين أ  قنفود محمد          مسؤول شعبة

ي محمد    مسؤول ختصص ليسانس الكرتونيك أ   مصمود  

 بعد دراسة الطعون ،و هذا من أ جل دراسة طعون نتاجئ توجيه طلبة الس نة الثانية ليسانس ميدان و علوم وتكنولوجيا 

 املقدمة من طرف الطلبة ، خلصت اللجنة اىل القامئة املرفقة هبذا احملرض 

18:45 رفعت اجللسة عىل الساعة  
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ئج دراسة الطعونقائمة نتا                                                        

 الرقم رقم التسجيل اللقب و االسم  المعدل  نتائج الدراسة

82.9 طعن مرفوض  01 181837000384 اسالم مرمي  

مقبول طعن   02 191937000463 باصديق شيماء 11.52 
 03 191937002803 شاوشي سهيلة  10.04 طعن مرفوض

صديق البوحمو  10.44 طعن مقبول  191937003817 04 

50 191937000499 بن كازة محمد االمين  10.17 طعن مقبول   

د الحفيظ سليماني عب 10.57 طعن مقبول   191937005342 06 
 07 181837005294 غازي عبد الحق 10.56 طعن مقبول 

 08 171737003819 سعدون خليل  9.14 طعن مرفوض
370011521919 بكري عبد الغاني  10.53 طعن مقبول   09 

 10 181837005694 عبد الواحد محمد الطيب  10.45 طعن مقبول 

 11 191937001166 حنيني عبد الرحيم  10.05 طعن مرفوض 
14.9 طعن مرفوض  12 171737000603 باخبو وليد 

 13 191937001769 عقيدي محمد االمين 9.72 طعن مرفوض 
 14 191937005453 الخير عبد العظيم 11.05 طعن مقبول

 15 191937001147 بالوي عبد الجليل 10.02 طعن مرفوض
018/110/133 داده فتيحة  11.11 مقبول   16 

 17 181837000456 موساوي زينب 10.25 طعن مقبول 

 18 191937005484 كبير منير 10.37  طعن مقبول
الشريفمحمد ا اليوم بن عابد 11.46 طعن مقبول  191937000505 19 
 20 191937000486 ناجمي فيصل جمال الدين 10.42 طعن مقبول 

 21 1919.7001724 حفوظ عبد الحق  9.04 طعن مرفوض
41.9 طعن مرفوض  22 181837000408 دمراوي سالم  

مرفوض طعن   23 191937003610 نجماوي انور 9.57 
 24 191937005481 الذهبي عبد هللا 10.21 طعن مقبول
ضطعن مرفو  25 171737009711 بكة عبد الوهاب  9.55 

 26 181837000982 عبد الرحيم احمد 10.05 طعن مرفوض
 27 19193700173 بافوضيل عبد الودود 9.8 طعن مرفوض
 28 191937002224 بن صمبا حمزة 10.08 طعن مرفوض

 29 161637002327 عبد الرؤوف مصطفى 7.6 طعن مرفوض
 30 191937000472 فافا عبد الرحمان  9.38 طعن مرفوض
004681919370 ضياف ضياء الدين 10.5 طعن مرقبول  31 
 32 191937001159 غيتاوي عبد الكريم 12.5 طعن مقبول 

في عبد القادريشر 10.00 طعن مرفوض  1818372316 33 
 34 181837005207 العبادي عبد القادر 9.51 طعن مرفوض

 35 171737006586 حاسيني عبد هللا 9.65 طعن مرفوض
مقبولطعن   36 181837005428 عقباوي بوبكر 10.25 


