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نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول والثاني،التكوين المتواصل 

 والشهادات،وكذا التكوين العالي في التدرج

نتائج دراسة الطعون في نتائج دراسة الملفات المودعة في شكل ورقي من أجل التسجيل 

 2020-2019للسنة الجامعية  بالماستر

 . الطعن المقدم من طرف المترشحة : لحول صبرينة 1

الطعن غير مؤسس و الملف رفض بسبب أن نسخة كشف نقاط الباكالوريا المودعة في 

الملف و تلك المرفقة مع الطعن غير واضحة تماتا ) ال يكمن التعرف على أي معلومة 

 م التسجيل و الذي يعتبر ضروريا إلتمام عملية التسجيل.يتضمنها الكشف بما في ذلك رق

 . الطعن المقدم من طرف المترشحة: رحراح صبرينة2

وعليه  فالتمرشحة  راسبة. ) ادنى معدل   0 9.97الطعن غير مؤسس . معدل ترتيب المعنية 

 (.10.2تم قبوله في نفس فئة  المترشحة هو 

 : حمراوي محفوظ المقدم من طرف المترشح   الطعن. 3

تنقيب  فرع  محروقات  –الطعن غير مؤسس. الملف مرفوض كون التخصص في الليسانس 

 . -هندسة الطرائق –ال  يسمحان بااللتحاق بالتكوين المطلوب  -مهنية –و طبيعة الشهادة   –

 . الطعن المقدم من طرف المترشح :مراح محمد 4

 كشف نقاط السنة األولى الطعن غير مؤسس بسبب أن الملف ناقص. غياب

والذي ال يسمح  10.46الكشف المرفق مع الطعن يسمح بحساب معدل الترتيب و المقدرب 

 بااللتحاق بالتخصص المطلوب.

 .الطعن المقدم من طرف المترشحة : عنصل طيبة 5

المترشحة  ضمن القائمة االحتياطية. للتوضيح تمت دراسة الملفات الورقية مع تلك المودعة 

 األرضية الرقمية . معدل المترشحة أهلها ضمن االحتياط. عبر

 . الطعن المقدم من طرف المترشحة رقاوي سعيدة 6



  11.46الطعن مؤسس تم إدراج المعنية بالخطأ ضمن تخصص أخر. معدل ترتيب  المعنية 

 . القرار : ناجحة في تخصص المحاسبة.

 . الطعن المقدم من  طرف  المترشح  : حمادي سهام7

 11.24. القرار : راسب .  أدنى معدل مقبول في فئة المترشحة     10.81معدل الترتيب 

 المقدم من طرف المترشح : طراد مصطفى   الطعن. . 8

ميكانيك الورشات  –الطعن غير مؤسس. الملف مرفوض كون التخصص في الليسانس 

 التكوين المطلوب.ال  يسمحان بااللتحاق ب -مهنية –و طبيعة الشهادة   –البترولية 

 الطعن المقدم من  طرف  المترشح  : حماد بوزكري. 9

 11.24. القرار : راسب .  أدنى معدل مقبول في فئة المترشحة     10.56معدل الترتيب 

. بالنسبة  للطعون المقدمة من طرف المترشحين: موسى حميدي , الحسن بن سالم و 10

 مطلوب التقرب من نيابة المديرية للبيداغوجيا مرفوقين بملف كامل. خوخة نوار 

 


