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30/30/2322الوادي في :   

 

 علوم المادةالسنة االولى  طلبة نهائي محضر توجيه
 

دراسة الطعون . اجتمعت جلنة التاسعةيف الساعة  وعشروناثنان الفٌن و عام  أوت من شهر الثالثيف يوم   
 حبضور :  كيمياءو   فيزياء للسنة الثانية ادلقدمة يف التوجيو 

 .............. رئيسا   يدتواتي ابراهيم محمد السع -
 )بتحفظ( مسؤول ميدان علوم ادلادة......................  خلف عبد الحميد  -
  الكيمياء )بتحفظ(......................... رئيس قسم  عطية جمال -
  رئيس قسم الفيزياء...................  بقاص عز الدين -

 ( طعن موزعة كالتايل : 16تتضمن  )بعد االطالع على قائمة الطعون ادلقدمة واليت 
 . كيمياء( طعن إلعادة التوجيو إىل التخصص  14) -
 . فيزياء( طعن إلعادة التوجيو إىل التخصص 01) -
 . (89توجيو ختصص كيمياء )بدون رغبة / ترتيب ( 01) -

 

 بعد التداول مت قبول مجيع الطعون وفق القائمة التالية : 
 

 الطالب)ة(           الرقم لطالب)ة(ا            الرقم   التوجيه  

ــــاء
ـــــــــــ

يزيــــ
ف

 

 عازب الشيخ آية 28 رمحوين رمية 01
 عياشي عفاف 29 مجيلي منال 02
 تنوسي حفصة 30 حسيين نور اذلدى 03
 شدالة ابتسام 31 زالسي هنلة 04
 درويش إكرام 32 ذىيب اكرم 05
 حشفة خولة 33 حدد مالك 06
 سامل سندس 34 حيزة عمار أحالمفط 07

 

 الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية
People`s Democratic Republic of Algeria 

 وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

 الـوادي-جـامـعـة الشهيد حمة لخضر 
University ofHamma Lakhdar Eloued 

 

 كلية:  العلوم الدقيقة

 الفيزياءقسم : 
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 ديك عائشة 35 غمام عون آمنة 08
 بريبش رمحة 36 بنٌن موسى 09
 محايدي مصطفى 37 بلقامسي ىنية 10
 عياشي اميان 38 نصرات امًنة 11
 فائزي رويدة 39 نيد ميينة 12
 العايب أم كلثوم 40 شتيوي نور االميان 13
 كاوي خلودم 41 أمحد الصاحل البتول 14
 فرجيات فاطمة الزىراء 42 ثامر وداد 15
 بوعمرة عبًن 43 نصًنة فريال 16
 بن عماره وداد 44 بتو إسراء 17
 إسالم جرادي 45 قادي ماريو 18
 محتٌن كوكب اذلدايا 46 قريره جهاد 19
 عبيد دعاء أم اخلًن 47 خليفي منار 20
 جرادي نورىان 48 معتوق رقيو 21
 بالعريب حنان 49 سبوعي فاطمة الزىراء 22
 يت ريان 50 سلمي ريان 23
 قصًن ىناء 51 قطرون إسراء 24
 عاليل أمساء 52 جاب اهلل أم اذلناء 25
 بسره وصال 53 رحال نور اذلدى 26
 بن عمر إيناس 54 مسعي حممد وجدان 27

 

 الطالب)ة(           الرقم الطالب)ة(           الرقم   التوجيه  

مياء
كي

 

 شريف وليد 42 عروه شيماء 01
 شقور دعاء 43 غدير بشًن مسعودة 02
 واكواك ايناس 44 عقيب لطيفة 03
 مسعودي رحيانة 45 بريبش عبد احلق 04
 غبين مسية 46 شريط ماريو 05
 خيشة راضية 47 عقيب نوبة الرمحان 06
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 جناة تومي 48 عقيب ىاجر 07
 مريقو حممد الفاتح 49 جنيمو خولو 08
 عصمان عبد الوىاب 50 مياسي طو 09
 دوال سليمو 51 خاليفو مىن 10
 العويين وصال 52 قادري مجيلة 11
 الليب يسرى 53 حساين ىيثم 12
 بادي بشًنة 54 عتيق العريب نور اليقٌن 13
 عطااهلل ىديل 55 سليماين مىن 14
 ريف قمرخ 56 محيداين منار 15
 خدجيو دقو 57 غمام عمارة سارة 16
 مكي ىاجر 58 عباسي خلود 17
 سواسي آية 59 غايل سرين حوريو 18
 ممي نور اذلدى 60 جتاين إسراء 19
 ساعي ريان 61 صويل وجدان 20
 بوزغاية عبد احلكيم 62 وطواطي امينة 21
 تريكي وسيلة 63 زايد اخالص 22
 نيد آمنة 64 ةبن العيد فطيم 23
 زين زىًنة 65 عريق رانيا 24
 بولعراس وئام 66 برمحون أمساء 25
 بولعراس أمساء 67 نسيب نسيم عبد القادر 26
 حدد خلود 68 دودو حليمة السعدية 27
 دباخ أشواق 69 سعيد امًنة ايناس 28
 قرح شهرزاد 70 قطاي سلسبيل 29
 ٌنونايسية حممد أم 71 مناعي قدس 30
 ببوخة أحالم 72 نوري امساء 31
 زوزو سعيدة 73 مهيمو أية 32
 ممادي حممود 74 دوش اية 33
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 غبش منال 75 محيدي شهرة 34
 ديدي فاطمة الزىرة  76 مناعي اكرام 35
 جاليل جنوى 77 قعيد جهاد 36
 مسعودي زىية 78 ضو بشرى 37
 مقدادي إسراء 79 رضواين صهيب 38
 بن علي منال 80 ن مسعود إكرامموم 39
 بن محدي مرمي 81 مهاوات شيماء 40
  82 رحومة حنان 41

 

 السنة. و الشهر  نفس اليوم ومن  والنصف احلادية عشرة غلق احملضر يف الساعة مت
 ساتنائب العميد للدرا                                                                               

 

mailto:etudes@univ-eloued.dz

