
 

 

 

 اإلعالم االيلشعبة 2قائمة  الطلبة املقبولني نظام كالسيكي للتسجيل يف املاسرت
 2019/2020للسنة اجلامعية 

 واالنطمة املوزعة اتهندسة برجمي ختصص
 سنة البكالوريا االسم اللقب ترتيب

رقم تسجيل 
 البكالوريا

شعبة 
 البكالوريا

تخصص التكوين 
 األصلي

سنة الحصول على 
 التكوين االصلي

معدل 
 الترتيب

قرار 
 اللجنة

 499207 2001 عبد اللطيف عون هللا 1
علوم الطبيعة 

 والحياة
النظم المتوازية و 

 ناجح 12,00 2008 الموزعة

 4126298 2004 أميرة بلواد 2
علوم الطبيعة 

 والحياة
المتوازية  األنظمة

 ناجح 11,15 2009 الموزعة

 406380 2002 عزوز وقاف 3
علوم الطبيعة 

 والحياة
النظم المتوازية 

 ناجح 10,80 2008 والموزعة

 4033715 2004 عمرية تامن 4
علوم الطبيعة و 

 الحياة
األنظمة المتوازية و 

 ناجح 10,78 2010 الموزعة

 4046200 2003 عادل بن محياوي 5
الطبيعة علوم 

 ناجح 10,71 2010 إعالم آلي صناعي والحياة

 434013 1999 السعيد عدائكة 6
العلوم الطبيعة و 

 احتياط 10,68 2005 إعالم آلي صناعي الحياة

 4045990 2003 سفيان شهبي 7
علوم الطبيعة 

 احتياط 10,60 2010 اعالم الي صناعي والحياة

 احتياط 10,58 2003 عتاد وبرمجة علوم دقيقة 359876 1996 توفيق فزاري 8

 احتياط 10,53 2002 عتاد وبرمجة العلوم الدقيقة 448731 1997 بشينه بلقاسم 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلعالم االيلشعبة 2قائمة  الطلبة املقبولني نظام كالسيكي للتسجيل يف املاسرت



 

 

 

 2019/2020للسنة اجلامعية 
 ختصص الذكاء االصطناعي

 سنة البكالوريا االسم اللقب ترتيب
رقم تسجيل 

 البكالوريا
شعبة 

 البكالوريا
تخصص التكوين 

 االصلي
سنة الحصول على 

 التكوين االصلي
معدل 
 الترتيب

قرار 
 اللجنة

 ناجح 11,23 2005 اعالم الي صناعي علوم دقيقة 436756 2000 محمد األمين خيرالدين 1

 ناجح 11,19 2010 اعالم الي صناعي الدقيقهالعلوم  3092346 2003 هاجر شتوح 2

 452653 1998 وردة مرزوقي 3
علو الطبيعة و 

 ناجح 11,07 2006 اعالم الي صناعي الحياة

 4024183 2004 لخضر صكاك 4
الصناعة 
 ناجح 11,02 2011 اعالم آلي صناعي الميكانيكية

 ناجح 10,93 1996 البرامجالوسائل و  الرياضيات 188055 1990 عبد الكريم بربار 5

 434013 1999 السعيد عدائكة 6
العلوم الطبيعة و 

 احتياط 10,68 2005 إعالم آلي صناعي الحياة

 علوم دقيقة 507940 2002 محمد طيبش 7
األنظمة المتوازية و 

 احتياط 10,68 2011 الموزعة

 4045990 2003 سفيان شهبي 8
علوم الطبيعة 

 احتياط 10,60 2010 اعالم الي صناعي والحياة

 436218 2000 اكرام غمري 9
علو الطبيعية 

 احتياط 10,59 2006 الذكاء االصطناعي والحياة

 احتياط 10,58 2003 عتاد وبرمجة علوم دقيقة 359876 1996 توفيق فزاري 10

 احتياط 10,56 2005 إعالم آلي صناعي هندسه كهرابائية 935826 2000 ربيع نوار 11

 احتياط 10,53 2002 عتاد وبرمجة العلوم الدقيقة 448731 1997 بلقاسم بشينه 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلعالم االيلشعبة 2قائمة  الطلبة املقبولني نظام كالسيكي للتسجيل يف املاسرت
 2019/2020للسنة اجلامعية 



 

 

 

 الصورة واحلياة االصطناعية ختصص
تسجيل رقم  سنة البكالوريا االسم اللقب ترتيب

 البكالوريا
شعبة 

 البكالوريا
تخصص التكوين 

 االصلي
سنة الحصول على 

 التكوين االصلي
معدل 
 الترتيب

قرار 
 اللجنة

 ناجح 10,92 2011 إعالم آلي صناعي العلوم الدقيقة 451019 1998 عقبة محمدي 1

 434013 1999 السعيد عدائكة 2
العلوم الطبيعة و 

 الحياة
 ناجح 10,68 2005 إعالم آلي صناعي

 علوم دقيقة 507940 2002 محمد طيبش 3
األنظمة المتوازية و 

 الموزعة
 ناجح 10,68 2011

 4045990 2003 سفيان شهبي 4
علوم الطبيعة 

 والحياة
 ناجح 10,60 2010 اعالم الي صناعي

 436218 2000 اكرام غمري 5
علو الطبيعية 

 والحياة
 ناجح 10,59 2006 الذكاء االصطناعي

 احتياط 10,58 2003 عتاد وبرمجة علوم دقيقة 359876 1996 توفيق فزاري 6

 احتياط 10,56 2005 إعالم آلي صناعي هندسه كهرابائية 935826 2000 ربيع نوار 7

 احتياط 10,53 2002 عتاد وبرمجة العلوم الدقيقة 448731 1997 بلقاسم بشينه 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلعالم االيلشعبة 2املقبولني نظام كالسيكي للتسجيل يف املاسرت قائمة  الطلبة
 2019/2020للسنة اجلامعية 

 ختصص الشبكات و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال



 

 

 

 
رقم تسجيل  سنة البكالوريا االسم اللقب ترتيب

 البكالوريا
شعبة 

 البكالوريا
تخصص التكوين 

 االصلي
سنة الحصول على 

 التكوين االصلي
معدل 
 الترتيب

قرار 
 اللجنة

 4053016 2004 فطيمة فويل 1
علوم الطبيعة 

 والحياة
 ناجح 12,24 2010 اعالم آلي صناعي

 431327 2000 أوراس زياني 2
علوم الطبيعة 

 والحياة
 ناجح 12,01 2005 إعالم آلي صناعي

 442546 2002 نبيل سليماني 3
علوم الطبيعة 

 والحياة
 ناجح 11,48 2007 إعالم آلي صناعي

 948191 2002 حدة بوزوايد 4
علوم الطبيعة و 

 الحياة
 ناجح 11,47 2009 ذكاء إصطناعي

 رياضيات 08/1580 1991 عيسى رواق 5
برمحة  -اعالم آلي 

 و عـتاد
 ناجح 11,40 1998

 440716 2001 عبد الوهاب لغريب 6
علوم الطبيعة و 

 الحياة
 احتياط 11,29 2006 إعالم آلي صناعي

 452653 1998 وردة مرزوقي 7
علو الطبيعة و 

 الحياة
 احتياط 11,07 2006 اعالم الي صناعي

 احتياط 10,92 2011 إعالم آلي صناعي العلوم الدقيقة 451019 1998 عقبة محمدي 8

 4033715 2004 عمرية تامن 9
علوم الطبيعة و 

 الحياة
األنظمة المتوازية و 

 الموزعة
 احتياط 10,78 2010

 434013 1999 السعيد عدائكة 10
العلوم الطبيعة و 

 الحياة
 احتياط 10,68 2005 إعالم آلي صناعي

 4045990 2003 سفيان شهبي 11
علوم الطبيعة 

 والحياة
 احتياط 10,60 2009 اعالم الي صناعي

 436218 2000 اكرام غمري 12
علو الطبيعية 

 والحياة
 احتياط 10,59 2006 الذكاء االصطناعي

 احتياط 10,58 2003 عتاد وبرمجة علوم دقيقة 359876 1996 توفيق فزاري 13

 العلوم الدقيقة 448731 1997 بلقاسم بشينه 14
عتاد  -اإلعالم اآللي 

 وبرمجة
 احتياط 10,53 2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلعالم االيلشعبة 2قائمة  الطلبة املقبولني نظام كالسيكي للتسجيل يف املاسرت
 2019/2020للسنة اجلامعية 

 انظمة املعلومات االمثلة و اختاذ القرار   ختصص
 



 

 

 

رقم تسجيل  سنة البكالوريا االسم اللقب ترتيب
 البكالوريا

شعبة 
 البكالوريا

تخصص التكوين 
 األصلي

سنة الحصول على 
 التكوين االصلي

معدل 
 الترتيب

قرار 
 اللجنة

 4055435 2005 بدرة شبعاني 1
علوم الطبيعة و 

 الحياة
 ناجح 11,67 2010 إعالم آلي صناعي

 قادري 2
محمد الطاهر 

 العربي
 رياضيات 1052241 2010

نظم المعلومات 
 والتكنولوجيا

 ناجح 11,37 2017

 440716 2001 عبد الوهاب لغريب 3
علوم الطبيعة و 

 الحياة
 ناجح 11,29 2006 إعالم آلي صناعي

 4050058 2005 هاجر عطية 4
علوم الطبيعة 

 والحياة
 ناجح 11,16 2010 اعالم الي صناعي

 4033715 2004 عمرية تامن 5
علوم الطبيعة و 

 الحياة
األنظمة المتوازية و 

 الموزعة
 ناجح 10,78 2010

 4046200 2003 عادل بن محياوي 6
علوم الطبيعة 

 والحياة
 احتياط 10,71 2010 إعالم آلي صناعي

 434013 1999 السعيد عدائكة 7
و العلوم الطبيعة 

 الحياة
 احتياط 10,68 2005 إعالم آلي صناعي

 4045990 2003 سفيان شهبي 8
علوم الطبيعة 

 والحياة
 احتياط 10,60 2010 اعالم الي صناعي

 436218 2000 اكرام غمري 9
علو الطبيعية 

 والحياة
 احتياط 10,59 2006 الذكاء االصطناعي

 احتياط 10,56 2005 آلي صناعيإعالم  هندسه كهرابائية 935826 2000 ربيع نوار 10

 العلوم الدقيقة 448731 1997 بلقاسم بشينه 11
عتاد  -اإلعالم اآللي 

 وبرمجة
 احتياط 10,53 2002

 
 


