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 إعالم آلي رياضيات والسنة االولى  طلبة نهائي محضر توجيه
 

دراسة . اجتمعت جلنة التاسعةيف الساعة  وعشروناثنان الفٌن و عام  جويلية من شهر الواحد والثالثونيف يوم   
  حبضور 7رياضيات و إعالم أيل  للسنة الثانية الطعون املقدمة يف التوجيه 

 .............. رئيسا   تواتي ابراهيم محمد السعيد -
 ...................... رئيس قسم اإلعالم اآليل  مديلح الساسي  -
 ......................... رئيس قسم الرياضيات  بلول السعيد -
 ................... نائب رئيس قسم الرياضيات  السعيد عامر مزيان -
 ........... مسؤول ختصص إعالم أيل.. مفتاح محمد شرف الدين -

 ( طعن موزعة كالتايل 7 63بعد االطالع على قائمة الطعون املقدمة واليت تتضمن  )
 ( طعن إلعادة التوجيه إىل التخصص إعالم آيل .61) -
 ( طعن إلعادة التوجيه إىل التخصص رياضيات .20) -

 بعد التداول مت قبول مجيع الطعون وفق القائمة التالية 7 
 الطالب)ة(           الرقم الطالب)ة(            الرقم   التوجيه  

ريــــ
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 لبيضة شروق 13 الدميعي مسًن 26
 مسعودي جناح 14 بوزياين ريان 20
 طويل صالح الدين 15 شيحي وسام 20
 اسي حممد األمٌنمكن 16 بيات مالية 21
 محداوي زينب 22 بكيين مرمي 22
 عاليل بشرى 26 بن عمر مرمي 23
 قرايفة سهام 20 زيدان زينب 24
 لدغم مارية 20 قسوم هنية 25

 

 الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية
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Ministry of Higher Education and Scientific Research 

 الـوادي-جـامـعـة الشهيد حمة لخضر 
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 كلية:  العلوم الدقيقة
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 طواهرية زهًنة 21 محيداين صربين 26
 دحه مرمي 22 محيدي فاطمة الزهراء 62
 قرايفة نسرين 23 حوبة وصال 66
 العياضي خدجية 24 حمدة وصال 60
 رقيق خلود 25 مالكي منار 60
 غريب لينا 26 رزاق هبلة زينب 61
 دودي هبة الرمحان 32 شريف أمحد 62
 بن مبارك يسرى 36 عالق مرمي  63
 حريز حممد دالل 30 لعويين براءة 64
 مسعي حممد باية 30 ضو فاطمة الزهراء 65
 اءسراوي صف 31 الزاوي اجلبارية 66
 بلعيد سندس 32 شنيبة ساسية 02
 فار خولة 33 رقيق أمال 06
 كرمية ابتهال 34 محايدة سارة 00
 بوعزيز إميان 35 مناعي مجيلة 00
 شيحاين البتول السعدية 36 عدائكة رميصاء 01
 معوش يسمٌن 42 عيادي عفاف 02
 عباس نرمٌن 46 هاجرجديدي  03
 يحةبريبش فت 40 شقة عبًن 04
 قعري هناء 40 ين سارةرو ج 05
 نوبلي ريتاج جبارية 41 معامًن هديل 06
 قطرون الصافية 42 عي سارة 02
 بولعراس هديل 43 محيداتو هناء 06
 موساوي عبد السالم 44 خضراوي عائشة 00
 حممودي أيات 45 امحودة رجاء 00
 دريهم عبد املؤمن 46 تومي يسرى 01
 علوان مىن 52 اةميلودي حي 02
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 زالسي مروة 56 لرقط العلمي 03
 عمان رزيقة 50 عوين نسرين 04
 بعطوط عمر الفاروق 50 مرزوق حممد األمٌن 05
 خليفي بلقيس 51 نور اهلدىشقة  06
 بوغزالة حممد حسام 52 قريرم خلود 12
 فادي زهًنة 53 متاسيين والء 16
 ءزنايت إسرا 54 بلعجال مباركة 10
 بورقعة رمضان 55 كبسة وئام 10
 قادي حممود 56 حبري يسرى 11
   سودة رانية 12
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 حراش مالك احلسن 35 ترشة أكرم عبد اهلل 26
 العبادي مارية 36 بالطيب منار 20
 بلعيد أمحد يسٌن 42 بن عزوز حنٌن 20
 شنقل حممد العيد 46 جلدل صيد أسامة 21
 محالوي عالء الدين 40 سراوي منًن 22
 زعيم دعاء 40 بيه حنٌن 23
 عمارةنسيب  41 شليب بدر الدين 24
 رمضاين أمحد 42 عمارة أمين 25
 ميسة شفاء 43 زغيدي هاجر 26
 بن عون عبد املهيمن 44 عسيلة منال 62
 امحودة يامسٌن 45 ذيب صالح الدين 66
 حمسن وجدان 46 زغاد أية 60
 دمحاين وصال 52 عبيد عماد الدين 60
 شيخة أجمد 56 منشار نبيل 61
 حممد ياسٌن بلوم 50 هبيته تقى 62
 شليب جهينة  50 لعبادي احلاج حممد 63
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 سعداين سيد أمحد حممد الطاهر 51 عتوسي حليمة  64
 غيوط أمحد بن سامل 52 بدادة حممد حمفوظ 65
 األرقط وليد 53 األخوص علي  66
 نصًنة نور اهلدى  54 شيحاين حممد األمٌن 02
 شراحي سناء 55 يومبعي إكرام 06
 عايبة حممد العيد 56 فري شذىح 00
 عرييب رانيا 62 فردية شيماء 00
 مهيش فيصل 66 ميسة أروى 01
 عروة اسراء 60 املصري بيان 02
 ليفة حممد الصديق 60 خلفاوي احلارث 03
 التجاين حممد غريسي 61 نصرات بشًن 04
 مهاوة أكرم 62 قدة نور 05
 ىبن عمر نور اهلد 63 عباس آسيا 06
 حشيفة شفاء 64 بروبة عبد املالك 02
 خليفة مسعود 65 بكاري هيثم 06
 قصبة ياسر حممد لؤي 66 مساعيد حممد األخضر 00
 لوحيدي أمحد 622 العموري بدر البدور 00
 منصور الصادق األمٌن 626 شنوف عبًن 01
 دباب هية الرمحان 620 األشهب أمحد ياسٌن 02
 ن علي مرميب 620 حسان حيي 03
 بالطاهر سعيدة 621 ادريس عماد الدين 04
 عالل وليد 622 بن دبكة منار الشيماء  05
 بورقعة هيثم 623 بن قادي سعدية 06
 دبش ابتسام 624 نزيل خولة 12
 دودي ريان  625 أبا علي  16
 سعيدي نور اهلدى  626 حسونة لينة 10
 علية إسراء 662 قريشة مالك 10

mailto:etudes@univ-eloued.dz


 1من  - 5 -الصفحة 

 

 
 B.P.789, 39000, El Oued, Algérie,      Tél: 03      3, fax    3      4 Courriel : etudes@univ-eloued.dz 

 حوري وئام فرح 666 موساوي حممد رضا 11
 ذيب حممد رضا 660 شيبة رمي 12
 العمامرة آية 660 غنابزية ياسٌن 13
 حممودي عاصم 661 قسومي الصديق 14
 بن علي معاذ 662 غزال نرجس 15
 محيد ياسٌن 663 نوري ميمونة 16
 بن عمر سلمان 664 قنوعة هديل 22
 يومبعي أيوب 665 عوادي حممد علي 26
 خليفة يعقوب 666 فالح مروة 20
 مفتاح حممد البشًن 602 نسيب آية 20
 قدة حممد ناجي 606 بركايت أمين حممد الشريف 21
 بوصبيع صاحل منال 600 كحلة شًناز 22
 حساين مسعودة 600 مسلم شعيب 23
 حشاشن أمين 601 تامة أسامة 24
 عمر الفاروق قعيد 602 مديين علي مهدي 25
 بقاص اكرام 603 خنوفة عبد احلميد 26
 لعبيدي حممد ياسٌن 604 حديد كوثر 32
 مكند حممد 605 كنيوة أمنة 36
 سلطاين فارس 606 حنكة إيناس 30
 قدور أمحد ياسٌن 602 ناصر صفوان 30
 محادي سفيان 606 حفصي أمحد 31
 زبيدي حسان 600 كروش أمين 32
 دريدي مرمي 600 أمين جعبوب 33

   جيهانسويد  34 
 

 السنة. و الشهر  نفس اليوم ومن  العاشرة والنصفمّت غلق احملضر يف الساعة 
 نائب العميد للدراسات                                                                               
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