
 

 

 نيابة عمادة الكلية املكلفة ابلدراسات و املسائل املرتبطة ابلطلبة 

 2021/ 2020للموسم اجلامعي   نتائج مداوالت جلنة دراسة ملفات إعادة اإلدماج

 رأي اللجنة البيداغوجية  تسجيل  سنة أخر رقم التسجيل امليدان والتخصص  اسم الطالب  الرقم 

S060008 2016 /2017 ماسرت حماسبة وتدقيقالسنة األوىل  مجعي فازية  01  مرفوض  

 مقبول  S140340 2018/2019 السنة الثانية ماسرت مالية املؤسسة  بلهول مصطفى  02

 مقبول  S140342 2018/2019 السنة الثانية ماسرت مالية املؤسسة  سنوسي كمال  03

 مقبول  2019/ 2018 161633025624 السنة الثالثة ليسانس تسويق  حجوطي دالل  04

 مقبول  2017/ 2016 161633031930 السنة األوىل جذع مشرتك بريش محزة  05

 مقبول  2019/ 2018 161635091148 السنة الثانية ليسانس علوم االقتصادية بلطرش يوسف  06

 مرفوض الستيفاء السنوات  S120408 2018 /2019 السنة األوىل ماسرت تسويق اخلدمات قايل عبد الوهاب  07

 مقبول  S150389 2018 /2019 السنة الثالثة ليسانس تسويق  فرحات محزة  08

 مقبول  2019/ 2018 161633023938 السنة الثانية ليسانس علوم التسيي  شعبان آية  09

 مقبول  S150652 2019 /2020 السنة الثانية ليسانس علوم التسيي  متيجي حممد المي  10

 مرفوض  E05T045 2007 /2008 السنة األوىل جذع مشرتك دمحاين نور الدين  11

 مرفوض الستيفاء السنوات  S140447 2018 /2019 السنة األوىل ماسرت إدارة مالية  مجعة الياس  12



 البكالوريا مقبول التأكد من سنة  219/ 2018 33029411 السنة الثانية ليسانس علوم التسيي  نوري سوسن  13

 مرفوض  S030043 2017 /2018 السنة الثانية ماسرت حماسبة وتدقيق زقان كرمية  14

 مقبول  2019/ 2018 161633023062 السنة األوىل جذع مشرتك ربيع ابتسام  15

 مقبول  2020/ 2019 161633035937 السنة الثانية ليسانس علوم املالية واحملاسبة  ميهويب شهرزاد  16

 مرفوض  S15T056 2018 /2019 السنة األوىل جذع مشرتك قريبيس عامر  17

 مرفوض  S130107 2016 /2017 السنة الثالثة ليسانس تسويق  انشف فلة  18

 مقبول  2018/ 2017 161633034429 السنة الثانية ليسانس علوم جتارية  انصرابي المية  19

 مرفوض  S130202 2014 /2015 السنة األوىل جذع مشرتك يوغورثن عكموش  20

 مقبول  2018/ 2017 161633025817 السنة األوىل جذع مشرتك حبوسي حنان 21

 مقبول  2019/ 2018 33022942 السنة األوىل جذع مشرتك خليفي خولة  22

 مرفوض  E080307 2009 /20210 السنة الثانية جذع مشرتك علوم اقتصادية  ميهويب عبد اللطيف  23

 مقبول  2019/ 2018 171733030451 السنة الثانية ليسانس علوم اقتصادية  نواح مري  24

 مقبول  2017/ 2016 161632049961 السنة األوىل جذع مشرتك زغار  هشام  25

 مقبول )التأكد من سنة البكالوريا(  2019/ 2018 33022157 السنة األوىل جذع مشرتك زيرق أسامة  26

 مقبول  2019/ 2018 161733035691 األوىل جذع مشرتكالسنة  عبيد عبد القادر  27

 مرفوض  S000053 2017 /2018 السنة األوىل ماسرت مالية وجتارة دولية  ميزراين مسي  28

 مروض  S120128 2018 /2019 السنة الثالثة ليسانس تسويق   جعيد زكري  29

مرفوض لسبب قبوله في إعادة   S920010 2018 /2019 السنة األوىل ماسرت تسويق اخلدمات شنويف سليم  30
 2017/2018اإلدماج 

 مقبول  2017/ 2016 161633031076 السنة األوىل جذع مشرتك أمحان مجال  31

 مرفوض  S110581 2011 /2012 السنة األوىل جذع مشرتك بركي حكيم  32

 مقبول  2019/ 2018 171733026456 السنة األوىل جذع مشرتك شخمام محيد  33



مرفوض استهالك المدة القانونية   S150833 2018 /2019 السنة األوىل جذع مشرتك غازي فضل للا  34
 للتسجيل  

 مقبول  S14R034 2019 /2020 السنة الثالثة تسويق  سفي حممد أمي 35

 مرفوض  S1003605 2016 /2017 ماسرت  إدارة أعمال إسرتاتيجية 2السنة   ولد مطاري مجال الدين  36

 مرفوض  S070235 2017 /2018 ماسرت إدارة مالية   2السنة   بومشة كهينة  37

 مرفوض  S070226 2017 /2018 ماسرت إدارة مالية   2السنة   جناري فضيلة  38

 مرفوض  S130520 2017 /2018 ماسرت مالية املؤسسة  2السنة   أورمضان يزيد  39

 مرفوض  S120447 2018 /2019 ماسرت تسويق اخلدمات  2السنة   شفيق عماد منصر  40

 

 

 مالحظة : 

 على الطلبة المقبولين التوجه إلى أمانة نائب العميد مرفقين بالوثائق التالية :

 استمارة التسجيل-

 ( صورة شمسية 02)-

 حقوق التسجيل  -

 21/01/2021:  ـمع العلم أن آخر يوم للتسجيل هو يوم الخميس الموافق ل


