
مالحظةالتخصصالقسم الموجه إل�هالتخصصاإلسماللقبرقم

� دمحمشخمة1
مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةاحصاء تطب���

افر�يع بوقرة2 مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةالواقع اإلقتصادي واإلس���

3 � مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةمال�ة وحساب المخاطرةغ��بحا��

� ع�د ال���ممحمودي4
مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةاإلحصاء التطب���

� عيواج5 مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةمناجمنت صنا�� نا��

� دمحمبوراس6
مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةاإلحصاء التطب���

� �اللش�تور7
مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةاإلحصاء التطب���

� أ�ة هللاجع�جع8
مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةاإلحصاء التطب���

9 � � صابرحا��
مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةاإلحصاء التطب���

مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةمال�ة وحساب المخاطرةر�اضبوخاري10

مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةمال�ة وحساب المخاطرةطارققطوش11

مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةاإلحصاء �مالبن لم�ارك12

مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةمال�ة وحساب المخاطرةعمرق�مر13

مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةمال�ة وحساب المخاطرةزل�خة�لع�اس14

� ر�اضقطوش15
مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةاحصاء تطب���

افع�د الصمدقطوش16 مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةالواقع اإلقتصادي واإلس���

مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةمال�ة وحساب المخاطرةعمربوعط�ة17

� ن��لةق��ن18
مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةإحصاء تطب���

� جمالدوداري19
مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةإقتصاد تطب���

مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةإحصاء �در الدينحن�ش 20

� عادلبوصالح21
مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةإحصاء تطب���

مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةإحصاء وتخط�طلخ�� ماضوي22

مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةإحصاء وتخط�طع�د المالكهالل23

� جمالدوداري24
مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةإحصاء تطب���

� احمدلسلت 25
مقبولاقتصاد ��� العلوم االقتصاد�ةإحصاء تطب���

ـــــ وصل حقوق ال�سج�ل.

ـــــ شهادة م�الد.

2020/12/09 : �
�

المس�لة �

مح�� إعالن النتائج النهائ�ة للطل�ة مهند�� دولة

                                                                                 نائب العم�د الم�لف �الدراسات

� جامعة المس�لة). ـــــ �سخة من كشف نقاط ال��الور�ا مصادق عل�ه من طرف مصلحة الشهادات برئاسة الجامعة (�ال�س�ة لخ����

� الجامعات األخرى ير�� التقرب من مصلحة التمدرس �ال�ل�ة ابتداءا من يوم الخم�س 2020/12/10 من أجل استالم شهادة القبول لسحب ال��الور�ا األصل�ة. ـــــ �ال�س�ة لخ����

� 14 د�سم�� 2020. � إ�داع الملف الخاص �ال�سج�ل ع� مستوى مصلحةالتمدرس الطابق األول ��ل�ة العلوم االقتصاد�ة،  ق�ل  يوم االثن�� وعل�ه �طلب من الطل�ة المقبول��

                                           والمسائل المرت�طة �الطل�ة

الجمهور�ــة الجزائ��ة الد�مقراط�ة  الشعب�ــة

وزارة التعل�ـم العالـي و ال�حـث العلمــي

جامعة دمحم بوض�اف - المســ�لة 

�ل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم ال�سي�� 

نائب العم�د الم�لف �الدراسلت والمسائل المرت�طة �الطل�ة

مالحظة:

ـــــ ال �حق للطالب تح��ل التخصص الموجه إل�ه.

ـــــ ال�ق�ل أي ملف خارج اآلجال.

� �السنة ثان�ة ماس�� و تمت الموافقة ع� �سج�ل الطل�ة  اآلت�ة أسماؤهم:
�

�  �ال�سج�ل � � الراغب�� ملفات المهندس��

�ن إجتمعت �مكتب نائب العم�د الم�لف �الدراسات والمسائل المرت�طة �الطل�ة  اللجنة الم�لفة �دراسة � وع�� بتار�ــــخ التاسع من د�سم�� سنة ألف��

ـــــ صورتان شمس�تان.

الوثائق المطل��ة:

ـــــ ال�سخة األصل�ة لشهادة مهندس.

ـــــ كشوف النقاط األصل�ة للمسار الدرا�� .

� جامعة أخرى). ـــــ كشف النقاط األص�� لل��الور�ا.(�ال�س�ة لخ����


