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اإلسى و انهمةانرلى

انترتية أثُاء انتكويٍ في 

حسة انًهحك   )انًاستر 

( انوصفي

لرار انهجُحانجايعح األصهيح
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يمثولورلهحAخولة رمة17
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يمثولتسكرجBالعٌفة جمٌلة33
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يمثولتسكرجBسنانً أسماء35

يمثولتسكرجBحمدي جمال36
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Option 1: Statistique non paramétrique 



يمثولتاب انزوار انجزائرBبوقجار هجٌرة53
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يمثول1لسُطيُح Bٌونس شاوش جهاد55

يمثولتجايحBرزقً سفٌان56

يمثولتاتُحBحماش حسام الدٌن57

يمثولتسكرجBباسة راضٌة 58

يمثولورلهحBمنصوري الساٌح59
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يمثول1لسُطيُح Cسعدي ابومصعب65

يمثولتسكرجCرحومة مروة66

يمثولتسكرجCبولقرون عبد هللا67

يمثولتسكرجCانصٌرة هاجر68

يمثولتسكرجCقاقً عبد المالك69

يمثول1لسُطيُح Cعلٌوش مرٌم70

يمثولانوادCبرٌكً عالء الدٌن71
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يمثولتسكرجCٌوب حمٌدة73

يمثولتسكرجCكرٌبع صفاء74
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يمثولتسكرجCبن رٌغً نصٌرة76

يمثولتسكرجCغوثً زٌنب77

يمثولتسكرجCفرحات خولة78

يمثولتسكرجCفمام كرٌمة79

يمثولتسكرجCبن حمزة نور الهدى80

يمثولتسكرجCخشانة نجاح81

يمثولتسكرجCقوادرٌة محمد82

يمثولتسكرجCسرٌجً المٌة83

يمثولتسكرجCابوزٌد رحٌم84

يمثولتسكرجCجوامع هاجر85

يمثولورلهحCبكٌشة عبد العزٌز86

يمثول1لسُطيُح Dكرٌقة أحالم87
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يمثولتسكرجDالبار رهواجة96

(يهف َالص)يرفوض1لسُطيُح Cتلٌل سامٌة97

(ييذاٌ إلتصاد)يرفوضسكيكذجCصٌاد نوال98

(ييذاٌ إلتصاد)يرفوضانًذرسح انعهيا نإلحصاءCحمو سارة99

(ييذاٌ إلتصاد)يرفوضانًذرسح انعهيا نإلحصاءCبوزٌر ٌوسف100

(ييذاٌ إلتصاد)يرفوضانًذرسح انعهيا نإلحصاءCدخوش الشادل101ً

30P =96:      عدد المقبولٌن 101:             عدد المترشحٌن P=3عدد المناصب المفتوحة 

اإلسى و انهمةانرلى
انترتية أثُاء انتكويٍ في 

حسة انًهحك   )انًاستر 

( انوصفي

لرار انهجُحانجايعح األصهيح

يمثولتسكرجAروبً عبد هللا1

يمثولتسكرجAشابً سارة2

يمثولترج توعريريجAحمراوي عبد هللا3

يمثوللسُطيُحAدرٌس امان4ً

يمثوللسُطيُحAبوساكر نعٌمة5

يمثول1لسُطيُح Aقرٌلً صهٌب6

يمثولسكيكذجAرحاي امٌرة7

يمثولتسكرجBأجقو لٌلى8

Option 2: Probabilités et équations différentielles stochastiques



يمثولتسكرجBبوعٌشة نور الهدى9

يمثولترج توعريريجBراجعً عبٌرة10

يمثولتسكرجBزاغز بتول11

يمثولتسكرجBبشار وصال12

يمثولتسكرجBمزردي  محمد االمٌن13

يمثولتسكرجBرفرافً خولة14

يمثولتويرداسBزوبٌر عبد الرحٌم15

يمثولتسكرجBازراٌب جمٌلة16

يمثولتسكرجBعاشور حمزة17

يمثولتسكرجBنعٌمً نهد18

يمثولتسكرجBرمٌشً زهرة19

يمثولتسكرجBدرٌدي خدٌجة20

يمثولتسكرجBقسمٌة إكرام21

يمثولجيجمBخنٌن عمر22

يمثولسكيكذجBحراوقة خلود23

يمثولتسكرجBقنان لٌنة24

يمثول1لسُطيُح Bزغالش أمٌنة25

يمثولسعيذجBحجاج هواري26

يمثولتسكرجBبرتٌمة فاطمة الزهرة27

يمثولتسكرجBحمدانً هدى28

يمثولتسكرجBغمري حسام29

يمثولانواديBخالدي فوزي30

يمثولتسكرجBعبد الحمٌد سمٌة31

يمثولتاتُحBعثمانة وفاء32

يمثولانجزائرBبوقجاز هجٌرة33

يمثولسطيفBختالة نسٌمة34

يمثولانًسيهحBبن عمارة حسٌن35

يمثول1لسُطيُح Bٌونس شاوش جهاد36

يمثوللانًحBطارف أسم37ً

يمثولتويرداسBأجراد كرٌم38

يمثولسيذي تهعثاسCشٌبوب فؤاد39

يمثولورلهحCبكٌشة مسعود40

يمثول1لسُطيُح Cلعرٌط أمٌر41

يمثولتسكرجCدغنوش احالم42

يمثولتسكرجCهادف امٌرة43

يمثولتسكرجCغضاب فهٌمة44

يمثولتسكرجCبدٌرٌنة فتٌحة45

يمثولتسكرجCبركات رٌان46

يمثولتسكرجCبن سعدي47

يمثولتسكرجCقدري مسعودة48

يمثولتسكرجCسارة غالم49

يمثولتسكرجCمنٌرة ساعد50

يمثولتاتُحCدواق اسماء51

يمثولتسكرجCمستورة جواهر52

يمثولورلهحCهاشمٌن عبد القادر53

يمثولتسكرجCمالوي مسعود54

يمثولانًسيهحCزٌان إٌمان55

يمثولتسكرجCلبشاقً بدرٌة56

يمثولتسكرجCحمٌر هناء57

يمثولتسكرجCلبشاقً بدرٌة58

يمثولانًسيهحCدٌلمً دالل59

يمثولتسكرجCكاملً مرٌم60



يمثولتسكرجCحمصً سفٌان61

يمثولانًسيهحCشارف محمد62

يمثولسكيكذجCبوعنان مرٌم63

يمثولييهحCساحلً هاجر64

يمثولاو انثواليCحواس موسى65

يمثولانواديDطوٌل هناء66

يمثولتثسحDمعماشً كرٌمة67

يمثولتسكرجDبن شعاعة فهد68

يمثوللانًحDزرقان خولة69

يمثولتسكرجDحشانً نسٌمة70

يمثولانواديDنفنوف عماد71

يمثولتسكرجDسالمة أحمد72

يمثولتسكرجDبهاز أمٌرة73

يمثولتاتُحDبعطوش زٌنب74

يمثولتسكرجDزاغز بالل75

يمثولتسكرجDدباب ماجدة76

يمثول1لسُطيُح Dبوشٌحة حنان77

يمثولتسكرجDبن ابراهٌم كمال78

يمثولتويرداسDبلحوت عل79ً

يمثولييهحDشرطٌوة سهام80

يمثوللانًحEدبابً فاطمة81

يمثولانواديEلعوٌنً عالء الدٌن82

يرفوض نعذو يالئًح انتخصصتجايحAخزاري فاروق83

يرفوض نعذو يالئًح انتخصصتجايحBالعٌدانً بسمة84

يرفوض نعذو يالئًح انتخصصتجايحCبن تازٌر فضل هللا85

يرفوض نعذو يالئًح انتخصصتجايحCبوطبل عبد الجلٌل86

يرفوض نعذو يالئًح انتخصصترج توعريريجDبن ٌوسف سامٌة87

30P = 82:       عدد المقبولٌن 87:             عدد المترشحٌن P=3عدد المناصب المفتوحة 

اإلسى و انهمةانرلى

انترتية أثُاء انتكويٍ في 

حسة انًهحك   )انًاستر 

( انوصفي

لرار انهجُحانجايعح األصهيح

يمثولانًذيحAعلٌان محمد1

يمثولييهحAبن جدو مرٌم2

يمثولانواديAصالحً عواطف3

يمثولترج توعريريجAعبد النبً عصام4

يمثولتسكرجAٌوسف الزهرة5

يمثول2تاتُح Aشرٌف رمٌسة6

يمثولتسكرجAخرشوش نصر الدٌن7

يمثولخُشهحAجباٌلً منال8

يمثولتسكرجAبركات راضٌة9

يمثولتسكرجAنمر أحالم10

يمثولتسكرجAسالوي سارة11

يمثولأو انثواليAعقون كرٌم12

يمثولجيجمAبوشفرة جهٌدة13

يمثول2تاتُح Aرجوح منٌر14

يمثولانًجرAبن مسعود نوال15

يمثوللسُطيُحAحسونً سعاد16

يمثوليسيهحAزموري إٌمان17

يمثولتثسحAعبٌد جمال18

يمثولتسكرجBعٌسى ابتسام19

يمثولتسكرجBعطٌل عبد المجٌد20

يمثولتسكرجBعشوري سالمة21

يمثولانجزائر-هواري تويذيٍ Bخنٌفر حالدة22

يمثولانًذيحBغرداوي رابح23

يمثوليسيهحBجنحً رقٌة24

Option 3: Analyse et Méthodes Numériques



يمثولجيجمBبوشخالل مرٌم25

يمثولورلهحBرٌمس خزان26ً

يمثولسيذي تهعثاسBقرفوف عبد االله27

يمثوليسيهحBسعٌدانً أسماء28

يمثولتسكرجBسودانً هند29

يمثولترج توعريريجBرجم مرٌم30

يمثولانواديBخالدي فوزي31

يمثولتسكرجBتوام عبد الرحمان32

يمثولتسكرجBلعٌاضً حلٌمة33

يمثولتسكرجBدرقٌانً بسمة34

يمثولتسكرجBنوي منال35

يمثولانواديBبوراس محمود36

يمثوليسيهحBسعداوي حنان37

يمثولتسكرجBقجٌبة نهة38

يمثولتسكرجBقناص أحالم39

يمثولانواديBهبٌتة ابتسام40

يمثولانواديBلجدل نصر41

يمثول1لسُطيُح Bمالح محمد42

يمثوليسيهحBلكحل رشٌد43

يمثولانواديBقدوري حدي44

يمثولييهحBفصٌح أمٌن45

يمثولتسكرجBعالوي كنزة46

يمثولترج توعريريجBعصمانً الحسٌن47

يمثول2تاتُح Bبن علٌة حٌاة48

يمثولتسكرجBتومً أمٌنة49

يمثولتسكرجBبن زٌادي ٌسرى50

يمثولتسكرجBمعمري ٌمٌنة51

يمثولتسكرجBبغامً هاجر52

يمثولتسكرجBمعنصر أسٌا53

يمثولتسكرجBجحٌش صباح54

يمثولتثسحBلعجال زاٌد55

يمثولسوق اهراسCقناوة مروة56

يمثولورلهحCعاشوري خمٌس57

يمثول2تاتُح Cعبٌدات وفاء58

يمثولانًذيحCجدٌالت الطاهر59

يمثولانجزائر-هواري تويذيٍ Cعمار ملٌك60

يمثولانًسيهحCزغٌة مأمون61

يمثولانجهفحCصولح كرٌم62

يمثول2تاتُح Cبوٌلً عنتر63

يمثولاو انثواليCعواب مروة64

يمثول1سطيف Cفٌاللً عبد الوكٌل65

يمثولتسكرجCمنصوري عالء الدٌن66

يمثولتسكرجCبوغفٌر زٌنب67

يمثولتسكرجCبرجً زهور68

يمثولورلهحCدرٌس عطٌة69

يمثول1سطيف Cسلطان فاتح70

يمثولتسكرجCبلقاسمً رزٌقة71

يمثولاو انثواليCصٌد سهام72

يمثوليسيهحCقدوري عبد الحفٌظ73

يمثولتسكرجCبن عٌسى شهرة74

يمثوليسيهحCسعودي منٌر75

يمثول2تاتُح Cمحمدي لبنة76

يمثول1سطيف Cخطاب الزهرة77

يمثولتسكرجCعرٌف جٌهان78

يمثولتسكرجCعاٌد سارة79

يمثولتسكرجCلعٌاضً عبد الفتاح80

يمثولتسكرجCجودي وفاء81

يمثولانواديCمعروف نسٌبة82

يمثولانواديCبرٌكً عالء الدٌن83

يمثول2تاتُح Cطٌان شرٌهان84

يمثولتسكرجCغمري كرٌمة85

يمثولتسكرجCلوصٌف أمٌنة86

يمثولتسكرجCحاجً حنان87

يمثول2تاتُح Cعقلف فاتح88

يمثوليسيهحCزٌانً سعاد89

يمثولانواديCمهاوة شهرزاد90



يمثول2تاتُح Cبوذراع فٌروز91

يمثولوهراCٌصهٌب مراد92

يمثولتسكرجCشاحب سمسٌة93

يمثولانواديCبله باسً راضٌة94

يمثول2تاتُح Cبخاخشة سهام95

يمثولتسكرجCبن عٌشً سهام96

يمثولتسكرج Cغنٌاوي أسماء97

يمثولورلهح Cمسعودي عبد الجلٌل98

يمثوللانًح Cدبار إلٌاس99

يمثول2تاتُح  Cبوسخاب ابتسام100

يمثولتسكرج Cشامخ السعدٌة101

يمثول2تاتُح  Cعماري اسمهان102

(خارج انترتية)يرفوض 1لسُطيُح Dتواتً سمٌة103

(خارج انترتية)يرفوض 2تاتُح Dبن بوتة جمعة104

(خارج انترتية)يرفوض تسكرجDلقرٌد سارة105

(خارج انترتية)يرفوض انواديDقزون صبٌرنة106

(خارج انترتية)يرفوض ييهحDبن معمري صالح الدٌن107

(خارج انترتية)يرفوض تسكرجDخطار فاطمة الزهرة108

(خارج انترتية)يرفوض 2تاتُح Dأونٌس نور الهدى109

(خارج انترتية)يرفوض تسكرجDشعبانً حورٌة110

(خارج انترتية)يرفوض يسيهحDشٌكر هشام111

(خارج انترتية)يرفوض تسكرجDشبٌرة سلمى112

(خارج انترتية)يرفوض سوق أهراسDمباركً زكرٌا113

(خارج انترتية)يرفوض سوق اهراسDتومً العٌد114

(خارج انترتية)يرفوض تثسحDبوذراع فاطمة الزهرة115

(خارج انترتية)يرفوض 2تاتُح Dركٌبً رشٌدة116

(خارج انترتية)يرفوض تسكرجDاألشراف هاجر117

(خارج انترتية)يرفوض 2تاتُح Dمعلى وفاء118

(خارج انترتية)يرفوض خُشهحEبوهراوة منٌر119

(خارج انترتية)يرفوض يسيهحEلصفر زهرة120

(خارج انترتية)يرفوض يسيهحEخلدون محمد األمٌن121

(خارج انترتية)يرفوض يسيهحEالطٌب عبد الوهاب122

يرفوض نعذو يطاتمح انتخصصاألغواطBتٌماوي عبد الحق123

30P = 102:        عدد المقبولٌن 123:             عدد المترشحٌن P=3عدد المناصب المفتوحة 


