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3قسنطـينة  جــــامعـة صالح بىبنيدر  

 معهد تسييـــز التقـــنيات الحضـــزية

 

 تىجيه الطلبة الناجحىن في السنة األولى جذع مشتزكمحضز مستخزج مه  
 

ٍعهذ تطُُـــر اىتقـــُْاخ تَقر  ػرج صثادااىذادَح ععيً اىطاعح  0202ّىفَثر ٍِ غهر  17فٍ تارَخ 

 . ىجْح اىترتُة واىتىجُهأعضاء  اعجتَإ اىذضـــرَح

 :األعمالجدول 

 جذع مشتزك ه في السنة األولىيتىجيه الطلبة الناجح

 0202-0202معية السنة الجا

 .حوه اىَرفقااىجذ فٍٍفصال  اىتىجُهّتائج  وجاء

 
 تخصص اىهْذضح اىذضرَحإىً قائَح اىطيثح اىَىجهىُ 

 
 اإلضَىاىيقة  اىرقٌ اإلضَىاىيقة  اىرقٌ

 خذٌَ مىثر 02 خيىد غطاط  22

 زقاو ٍذَذ تِ ىنثُر 00 صذراوٌ ادَذ فاروق 20

 ضُاف ٍذَذ أُّص 03 أٍُْح صخرٌ  23

 عقاب إضالً ٍذَذ أٍُِ 00 ّفاه أدَاٍّ  20

 زَتىٍّ وهُثح 00 اىعارف ٍذَذ 20

 ّفُر أّاغٌُ 00 ٍالك دتاظ  20

 تثاٍّ عقثح 00 َطري ترَنٍ  20

 ٍْصىرٌ وضٌُ 00 تىزَذٌ غادج رواُ 20

 تىزوتُح ىؤٌ 00 تِ صذُخ ٍروج 20

 قرٍاظ فرَاه 32 تىىفتاخ رََح 22

 تىاتٍ ّىر اىذَِ 32 ذُّا تادُد 22

 جالىٍ عاده تهاء اىذَِ 30 تِ جالب ادَذ دطاً اىذَِ 20

 طرتاق عثذ اىفتاح 33 تىراش ٍذَذ أمرً 23

 تِ َسر عثذ اىردَاُ 30 ٍنُى ٍروج 20

 تىغيىظ ّىر اىُقُِ 30 ضعُذٌ ضُاف أٍُْح 20

 ترَىج عثذ اىردَاُ 30 عسَسٌ ضارج 20

 اح ٍذَذ أٍُِغى 30 رقعٍ صاترج 20

 فراَح َىضف 30 تىاخ أٍاٍّ 20

   تِ ٍثارك ٍُيُطا إضَُراىذا 20

   ضذراتٍ دطاً 02
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 تطُُر اىَذُتخصص إىً قائَح اىطيثح اىَىجهىُ 

 
 اإلضَىاىيقة  اىرقٌ اإلضَىاىيقة  اىرقٌ

 تذارٌ أٍَُح تطٌُْ 02 ٍرقاق ضيُْح 22

 ٍثارمٍ عثذ اىقادر 00 تازَر تثُْح 20

 دراجٍ ّذَر 03 دَذٌ أّص 23

 قارج زمرَاء 00 ٍذَذ عثذ اإلىه هَنح 20

 ديٍَُ ٍذَذ أََِ 00 زتُرٌ إَْاش 20

 تىضْح عثذ اىَاىل 00 ٍاٍّ أخْافرج 20

 فتاك إضَاعُِ 00 ٍالك اىْىر ترور 20

 طه زمرَاءاىىالٍمرزَنح 00 ضُذ عيٍ راضُح 20

 تىىنىر َىضف 00 ضاٍعٍ ّثُيح 20

 ٍعسٌ ضُف اىذَِ ّىفو 32 اٍّعَىرج أٍ 22

 ىعطراوٌ أََِ عيٍ 32 زّاتٍ أدَذ دطاً اىذَِ 22

 عجاب إضالً 30 عَُرظ أدالً 20

 عْثٍ أدَذ عثذ اىَاىل 33 صافٍ َىّص 23

 عالىٍ ضعذ 30 تِ ٍُالط أَح 20

 تػُر فادٌ ٍذَذ أٍُر 30 مُذو أََِ 20

 تِ ضعذ هللا إضَاعُو 30 تِ فاضو ّطُثح 20

 خْفر ٍروج 30 وٌ إضالًىُال 20

   خالف ٍصعة اىخُر 20

   ٍذَذ رٍسٌ عقرعُ 20

   تِ اىػُخ اىذطُِ ٍَُىّح 02

 


