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في السجل 

الخاص

إبنتاريخ امليالداسم و لقب املترشح
التخصص املدون في 

الشهادة

الوضعية إتجاه 

الخدمة الوطنية

تاريخ انقضاء 

سريان وثيقة 

الخدمة الوطنية

مالحظةرأي اللجنة

مقبول29/12/2019تأجيلحقوقعبد القادر05/11/1996أبختي عبد الرحمان12459

2459ملف معاد رقم مرفوض29/12/2019تأجيلحقوقعبد القادر05/11/1996أبختي عبد الرحمان22743

مقبولحقوقميلود24/09/1997إبراهيم العدواني رملة32202

مقبول28/12/2019تأجيلحقوقخالد01/08/1995إبراهيم نور الدين42031

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد30/10/1990أبركان فروجة53718

مقبولحقوقجمال04/03/1995أبركان نعيمة63905

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضأرزقي03/10/1995إبوشكن ياسمين71506

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/12/2015تأجيلحقوقعمرو19/11/1990أجراد لونيس83182

مقبولحقوقإدريس20/09/1989أجعوط إيمان91056

مقبولحقوقعلي26/05/1993أحباب سامية10306

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم إقتصاديةمحند06/12/1985إحدادن توفيق111951

وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات

الترتيب ألابجدي

قرار اللجنة بعد دراسة ملفات الترشح

2018بعنوان سنة 

املسابقة على أساس الاختبارات لاللتحاق بالتكوين املتخصص للمتصرفين الرئيسيين ملصالح الصحة

املدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة



مقبولحقوقرابح08/05/1994أحمد أسماء122568

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةالبشير12/07/1992أحمد الصالح13372

مقبولحقوقالجياللي08/05/1993أحمد الصغير زينب144511

مقبولمعفىحقوقعالل27/06/1991أحمد الصيد جابر153877

نقص إثبات الوضعية إتجاه الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقعاشور16/12/1991أحمد بوزيان نبيل16549

مقبولحقوقأعمر17/02/1992أحمد دادة حسينة173649

مقبولحقوقأعمر27/10/1993أحمد دادة فاطمة الزهراء183650

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةجمال10/09/1991أحمد شيش ي عبد الحق192841

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم مالية و محاسبيةعلي27/08/1995احو أسياء203414

نقص كشف النقاط للسداس ي الثالث و الرابعمرفوضعلوم التسييرصالح21/04/1994أخريب سارة213565

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقسليمان24/02/1991إخلف حسين223596

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأمحند18/05/1989إخلف سفيان234363

مقبولعلوم التسييررابح27/06/1992أدم أمال241586

مقبولعلوم التسييرمحمد09/04/1994إدي فتيحة254224

مقبولحقوقمحمد18/05/1995أراشيش أنفال نهاد26284

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةعمرو05/02/1991ارفيس زكرياء274178

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةعبد القادر14/11/1991ارفيس سفيان283998

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقمجيد23/07/1988أرناتن سامية292909

مقبولمعفىحقوقبوعالم28/03/1992أزرارق عبد الرؤوف303601

مقبولحقوقحميدة24/05/1994أزروال أمينة312499

2499ملف معاد رقم مرفوضحقوقحميدة24/05/1994أزروال أمينة323227

مقبولمعفىحقوقيوسف26/09/1990إزروال يزيد333180

مقبولعلوم إقتصاديةعز الدين21/04/1994إزروقين إيمان34184

مقبولحقوقعباس15/11/1989إزمران أسمى353205

مقبولحقوقمحمد25/09/1992أسامر خديجة363117

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةسيد علي02/09/1997إسحاق أسامة37234

مقبولعلوم مالية و محاسبيةرشيد29/12/1995إسم هللا كاتية381952

مقبولعلوم مالية و محاسبيةدريس18/02/1995إسماعيل هاجر39397

مقبول26/12/2019مؤجلحقوقمحند21/02/1993أسياخ عبد الكريم40407

مقبولعلوم التسييرالصادق18/05/1996أعبكة إيمان411706



مقبولحقوقبولنوار03/01/1992أعثامنة إيمان421837

مقبولعلوم إقتصاديةفؤاد30/01/1996أعدور أسماء431242

مقبولعلوم إقتصاديةصالح06/10/1996أعراب أماني هالل444

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةحسين14/06/1992أعراب سفيان451081

25/09/1992أعميد محمد أيمن462664
جمال فريد زين 

الدين
مقبولمعفىحقوق

مقبولحقوقسعيد16/08/1992أفتيس أسيا471464

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوقحميد13/01/1994إفري أمين483615

مقبولعلوم التسييرخالد05/10/1990أفريد جوهرة49994

مقبولحقوقمولود12/01/1993إفيس سارة501244

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم إقتصاديةمحمد26/06/1994أقبوج يحي511984

مقبولأنهى الخدمةحقوقعبد هللا17/09/1992أقدوش لونيس522657

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالجياللي05/11/1990أقديش كريم531166

مقبولحقوقعبد القادر02/04/1994إكرلف سهام543274

مقبول02/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةنصر الدين22/09/1995ألاحول محمد553295

علوم اقتصاديةمحمد25/08/1993ألاطرش كراتيمة بارودي564132
وصل إيداع ملف 

إلاعفاء
الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض03/03/2019

مقبولحقوقعمر06/08/1993البابدة إبتسام571940

مقبولحقوقسليم22/10/1998ألبار خولود58871

مقبول02/12/2019تأجيلحقوقمحمود05/01/1994التوجي محمد591580

مقبولعلوم إقتصاديةعبد القادر19/07/1995الجالطة صورية602356

مقبولعلوم التسييرمحمد12/01/1995الجيدل مريم612357

مقبول10/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةبن عتو16/07/1994الحاج لقواس خليل621113

مقبولمعفىعلوم تجاريةمصطفى15/05/1991الحاج نور الدين632055

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعبد املجيد22/01/1994الحدي ألاخضر نصر الدين644424

مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةخالدي16/06/1990الحمري محمد ألامين654052

مقبولحقوقأحمد15/01/1994الحميدي فاطمة661311

مقبولعلوم التسييرالعيد01/07/1991الخدير مسعودة67302

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/12/2016تأجيلعلوم اقتصاديةلطرش16/05/1992الدنداني صفيح684228

مقبولعلوم تجاريةصالح13/09/1993الركنو إيمان693509

مقبولحقوقعلي08/12/1991الزويتي إيمان701000

مقبولمعفىحقوقميلود04/02/1992السكر عبد الرؤوف711481



مقبولأنهى الخدمةحقوقسعد12/07/1993الشارف محمد721788

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمبارك15/03/1992الشعير خضرة732930

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضمعفىعلوم إقتصاديةعبد الباقي12/01/1992الشيخ فخر الدين743488

مقبول19/12/2019تأجيلحقوقأحمد11/05/1995الصادق عبد الكامل75337

مقبولحقوقصالح26/04/1991الصيفي فايزة763385

مقبولحقوقمحمد27/02/1994الطوهاري مروة771207

مقبولمؤهل ال يجندحقوقعبد املجيد13/02/1992العابد إلياس783622

مقبولحقوقلزهر20/10/1997العابد إيمان791914

مقبولحقوقميلود26/11/1995العابدي مونا802190

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم تجاريةرابح26/08/1988العارف جمال الدين812814

مقبول27/04/2019تأجيلحقوقالربيعي26/07/1992العاطي زكرياء82232

مقبولحقوقناجي09/04/1992العايب ربيعة831388

مقبولأنهى الخدمةحقوقبشير12/01/1990العايب عبد الخالق843904

مقبولحقوقمحمد23/10/1992العايب فاطمة852503

مقبولعلوم التسييرصالح06/08/1990العايب مريم86877

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد الرحمن07/09/1989العبادي إبراهيم873989

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد17/09/1994العبداوي رشيدة88576

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالربيعي16/08/1993العبداوي فراح891884

مقبولمعفىحقوقالعدالني06/09/1992العدالني سيد أحمد90795

مقبول30/04/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمبروك23/10/1989العرابي حسن912927

مقبول24/06/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد09/03/1994العربي أسامة92428

مقبول09/05/2019تأجيلحقوقالعربي04/01/1993العربي بسيسة سليم932122

مقبولمعفىحقوقمحمد29/09/1992العربي بن حورة أحمد942354

مقبولحقوقحسين23/07/1997العربي لتيسية952842

مقبول19/12/2019تأجيلحقوقإبراهيم22/10/1994العزوري أحمد961314

مقبولحقوقعبد القادر16/08/1991العسالي أم الخير971301

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقأحمد12/01/1987العسالي فاطمة98540

مقبولعلوم التسييررشيد04/06/1990العشاب أسيا992065

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الرحمان23/06/1997العش ي رميسة1001323

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةميلود20/02/1990العطري يوسف101706



مقبولحقوقالساس ي22/01/1995العقلى خيرة1024039

مقبول14/09/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةرزقي13/01/1994العكروف عبد الحق1032109

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمحمد13/01/1990العاللي عبد الحكيم1041572

مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةلخضر10/05/1992العلمي إسحاق1052512

مقبولعلوم تجاريةعبد السالم14/09/1989العلمي فائزة1062036

مقبولحقوقمحمد28/08/1991العلواني ياسمينة1074321

مقبولعلوم التسييرطاهر05/08/1990العماري بختة1082288

مقبولمعفىحقوقإبراهيم10/03/1991العمراني يوسف1092230

مقبولعلوم تجاريةعبد الحميد07/08/1991العمراوي سمية1104390

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييرمحمد04/01/1989العمراوي عبد السالم1112752

مقبولمعفىعلوم تجاريةبوجمعة11/12/1989العمراوي عبد الغني1124450

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةموس ى02/10/1992العمري أحمد1132176

مقبولعلوم التسييرأحمد23/12/1995العمري أمينة1143354

مقبولعلوم التسييرالعايش11/04/1992العمري أمينة1154311

 سنة30السن يتعدى مرفوضحقوقأحمد1987سنة العمري بركاهم1164303

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعمر07/05/1991العمري سفيان1172848

مقبولحقوقعمر1994سنة العمري نصيرة1181873

مقبولمعفىحقوقصديق15/01/1997العوفي مصطفى1192835

مرفوضحقوقنور الدين15/05/1993العيادي عبد الجليل120984
نقص وثيقة إثبات + نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية
مقبول31/12/2019تأجيلحقوقمحمد الطاهر12/07/1993العيد حسام الدين1213017

مقبولعلوم إقتصاديةنصير19/02/1997العيد مريم122455

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقألاخضر11/10/1994العيداني محمد123596

مقبولحقوقرابح09/06/1992العيداني محمد أمين124246

مقبولحقوقنور الدين21/08/1997العيدي رانية1252620

مقبولعلوم التسييرأحمد21/06/1991العيدي سيسطة حبيبة1263947

مقبولأنهى الخدمةحقوقحميد27/01/1992العيش ي قدور رفيق1271416

مقبولعلوم التسييرفاتح02/02/1994العيفة صابرة1283278

مقبولحقوقمحمد25/01/1990القاض ي سليمة129635

مقبولعلوم مالية و محاسبيةجياللي04/03/1995القديم صورية1304220

مقبولحقوقطاهر16/08/1989الكرية نريمان1311087



مقبولمعفىعلوم التسييرعبد الكريم30/06/1989الكنز بالل132858

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةفرحات15/01/1994الكنز سامي133857

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةحسن06/09/1990املدهون شعبان134701

مقبول24/12/2019تأجيلعلوم التسييررشيد25/11/1992املرهون لطفي1351484

مقبولعلوم تجاريةبوجمعة12/08/1989املشتة ملياء1361492

مقبولحقوقجلول10/09/1990املقدم ملياء1372696

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعبد القادر11/08/1989املكرفي ياسين138178

مقبولحقوقالغالي19/06/1995املنترة يسرى1392500

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم التسييريوسف30/07/1994النوي مراد1403113

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر18/02/1997الهاشمي بن بختة نسرين14184

نقص الطلب الخطيمرفوض25/12/2019تأجيلحقوقمحمد28/07/1992الهداني مروان1423955

مقبولعلوم التسييرصالح09/10/1991الوادي فدوى1431544

مقبولحقوقمسعود04/09/1995الواسع عفاف1444486

مقبولعلوم التسييرحسين19/08/1994الواعد بشرى1454525

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم تجاريةعز الدين07/10/1996الواعر زوبير1464389

مقبولعلوم مالية و محاسبيةسعيد04/06/1997الوافي سومية147241

مقبولعلوم التسييرصالح14/09/1995الوحش حنان1482950

مقبولحقوقعلي21/12/1994الوهاب زينب1493936

مقبولحقوقجمال05/07/1990آمال الشيخ1504423

مقبولحقوقصادق12/09/1992أمالو أميرة1512906

مقبولحقوقعبد القادر30/09/1992أمالو سوهيلة1523514

نقص كشف النقاط للسنة الثالثةمرفوضمعفىحقوقعبد القادر07/07/1997أمالو محرز1533513

مقبولعلوم التسييرمصطفى13/08/1995امحمدي نرجس سندس1543880

مقبولمعفىحقوقلحلو13/07/1993إمداش رضوان155968

مقبول03/12/2019تأجيلحقوقمحمد02/10/1994أمزل سيد أحمد1563473

مقبولمعفىحقوقعبود27/08/1993أمزيان توفيق157386

مقبولعلوم إقتصاديةرشيد22/08/1996أمزيان حنة158665

مقبول13/03/2019تأجيلحقوقأعمر20/12/1989أمزيان رابح159840

مقبولعلوم التسييررابح30/01/1993أمزيان سارة1602862

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونية+  سنة 30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييررابح06/11/1985أمزيان كمال1612873



مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد23/07/1992إمسعودان السعيد1622944

مقبولعلوم تجاريةكمال01/07/1989أمغار نبيلة1632840

مقبولعلوم إقتصاديةإدريس06/03/1992أمغار وسيلة1643663

مقبولحقوقشريف17/06/1997أمير إكرام يمينة1653104

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد املجيد29/06/1996أمير حنان1663604

مقبولحقوقمحمد12/11/1995أمير فاتن1672124

مقبولعلوم التسييرإيدير20/07/1994إمين ليندة1681912

مقبول18/04/2019تأجيلحقوقمحمد04/06/1993أميني عمر1691472

مقبولحقوقمسعود16/09/1994أنجشايري سلمى1703598

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد الطاهر16/10/1993أنفيف أحالم1712215

الشهادة غير مطلوبةمرفوضمعفىعلوم إجتماعيةالنعوم06/03/1990أوباح محمد علي1722775

مقبولحقوقمحند العيد04/04/1991أوبعيش فاطمة الزهراء1732746

مقبولحقوقأحمد18/05/1994أوبلعيد خديجة1742969

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/10/2018تأجيلعلوم التسييرعبد القادر23/09/1997أوحساين أسامة1753744

مقبولعلوم مالية و محاسبيةحسين29/08/1996أودينة نور الهدى1763783

مقبولمعفىعلوم التسييرعمار08/08/1991أوديني إسالم1771362

مقبولحقوقعبد املجيد26/11/1990أوديني بسمة1781764

مقبولحقوقمسعود02/05/1994أورغي خولة1792095

مقبولعلوم التسييرجمال05/12/1993أورليسان أحالم1803114

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةرابح06/01/1997أوشار عادل18129

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوضحقوقسعيد04/10/1997أوشن ريان1822850

مقبولعلوم مالية و محاسبيةيوسف24/12/1995أوشيخ نائلة1831950

مقبولمعفىحقوقنور الدين14/06/1991أوصيف عبد الكريم1841174

مقبولعلوم تجاريةمصطفى13/07/1991أوعيس ى سكوتي سمية الياسمين1853894

مقبولمعفىعلوم التسييرالنذير14/05/1990أوعيل حمزة1862847

مقبولحقوقعمر11/02/1996أوفة ماجدة1873045

مقبولعلوم تجاريةجلول27/05/1990أوقاس ي أسماء188304

نقص كشوف النقاط السداس ي ألاول و الثانيمرفوض23/04/2019تأجيلحقوقجلول17/06/1992أوقاس ي نور الدين1894428

مقبولحقوقمحفوظ12/09/1990أوكير وفاء1902443

نقص الطلب الخطيمرفوضعلوم التسييرمحمد20/05/1990أوكيل أحالم1913745



مقبولحقوقرشيد03/03/1990أوكيل إيمان192420

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةالسعيد18/05/1990أوكيل سيد علي193846

مقبولأنهى الخدمةحقوقبلقاسم15/12/1990أوالد نعيمي نور الدين1943842

مقبولعلوم التسييرمحمد21/02/1992أوالد واعلي ساملة1953187

مقبولحقوقمحمد أكلي11/08/1993أوملاس صبرينة1963233

مقبول24/12/2019تأجيلعلوم التسييرأمحمد29/04/1993أوماد عبد العزيز1973183

مقبولحقوقعبد الحميد09/01/1994أومدور ندى1981981

مقبولحقوقأكلي08/07/1997أومعزيز مسيليا1991638

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد25/02/1996أويدر كوثر سرور200318

شهادة عمل+ أنهى الخدمة مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرأحمد21/07/1987أيت أحمد إسماعيل2013549

مقبولعلوم التسييركمال12/09/1995آيت إدير سارة2022852

مقبولحقوقأعمر09/06/1991آيت أكلي دهبية2031535

مقبولأنهى الخدمةحقوقسعيد14/11/1992أيت رادي أسامة2043155

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوضمؤهل ال يجندحقوقمحمد مزيان22/04/1994أيت سوكي أمين2052153

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد الحميد31/05/1991أيت عامر عمار206683

مقبولعلوم تجاريةشعبان15/01/1990آيت عبد هللا كاهينة2071830

نقص كشف النقاط للسداس ي ألاولمرفوضحقوقرشيد21/08/1994آيت عمارة صوراية2084148

مقبول20/12/2019تأجيلعلوم التسييربلقاسم03/08/1993آيت محمد مصطفى2092178

مقبولمعفىعلوم التسييرجمال23/02/1992إيجمعتين عبد الرحمان2101297

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقنور الدين17/11/1995إيدو أحمد211729

مقبولعلوم تجاريةصديق18/01/1993إيدير رامية2122154

نقص شهادة الليسانسمرفوضأنهى الخدمةسليمان07/12/1992إيدير فتحي213777

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةحميمي18/02/1991إيديري مجيد2142077

مقبولحقوقعبد القادر09/11/1992ايراهيمي سلمى2154167

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقالسعيد30/01/1992إيالل محمد2161023

مقبولحقوقسعود07/04/1990إياللي عائشة2172785

مقبول03/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر11/11/1995أيوب ابالل2182116

مقبول06/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةفتحي29/11/1996بابا حامد مصطفى2193558

مقبول10/12/2019تأجيلعلوم التسييرمسعود08/11/1993بابا يزيد2201133

مقبولحقوقعبد الحميد28/10/1991باباحنيني زهيبة2214010



مقبول31/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةالعدالوي11/03/1994باجوج حمدي2223992

مقبولحقوقعبد السالم04/07/1994باحة إحسان2231493

مقبول27/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةبراهيم17/04/1993باحمد زهير2242988

الشهادة غير مطلوبةمرفوضعلوم إنسانيةخلفة24/02/1994باحمد وهيبة2251827

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييررابح10/05/1993باحمو إسماعيل226206

206ملف معاد رقم مرفوضمؤهل ال يجندعلوم التسييررابح10/05/1993باحمو إسماعيل2271653

الشهادة غير مطلوبةمرفوضعلوم سياسيةغالوة03/03/1992بادي خولة2282063

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقميلود15/07/1994باديس علي229199

مقبول14/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةإبراهيم15/07/1995باديس يعقوب2302761

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةالداودي23/03/1993بارة علي2312380

مقبولمعفىعلوم تجاريةبوزيد20/12/1990بارة نبيل2323654

مقبولحقوقسليمان27/07/1989بارش أميرة2332913

مقبول21/12/2019تأجيلعلوم التسييرموس ى03/03/1996بارش ضياء الدين234925

مقبول20/12/2019تأجيلعلوم التسييرأمحمد19/04/1997بارو بشير2352464

مقبولعلوم مالية و محاسبيةخودير20/03/1997بارود هلى أم كلثوم236243

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةداودي20/05/1994باروري عبد الحكيم2371262

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوض31/12/2019تأجيلعلوم التسييرعيس ى31/10/1994باري فاروق2381369

مقبولمعفىعلوم تجاريةبوزيان09/04/1990بازين فايز2391613

مقبول20/03/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأمحمد04/10/1991بازيني رشيد2402293

مقبولحقوقمولدي25/05/1993باسط صباح241991

مقبولحقوقأحسن31/10/1993باس ي سيليا242213

مقبولعلوم مالية و محاسبيةلخضر26/11/1995باشا رفيقة2432382

مقبولأنهى الخدمةحقوقعامر13/01/1992باشا شعيب244927

مقبولعلوم إقتصاديةعامر13/09/1993باشا صارة245930

مقبولعلوم تجاريةإعراش11/07/1991باشا مجدة2462493

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرأحمد16/03/1989باكلي يمينة2473186

مقبولحقوقمحمد30/08/1989باكيري آمال248426

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقبوزيد13/10/1992بال أحمد2493616

مقبول15/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد الطيب04/04/1996بالة عبد املالك250872

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةالعيد26/09/1990بالخير إبراهيم2512056



مقبولحقوقمحمد02/10/1994بالرقي فريدة2524232

مقبول20/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةبشير12/04/1994بالسايح محمد إسالم2531526

مقبولعلوم التسييرالخير26/01/1993بالطيب خولة2542325

مقبولعلوم مالية و محاسبيةلعرج09/11/1996بالعربي حورية2551679

مقبول06/05/2019تأجيلحقوقعبد العزيز17/08/1992باها محمود2562007

5+3+1نقص كشوف النقاط السداس ي مرفوضمعفىعلوم اقتصاديةسحنون19/11/1991باهة شريف2573449

 سنة3السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقحسين01/10/1988باي عبد الرحمان2581718

مقبول16/12/2019تأجيلحقوقعمار27/01/1993باي كمال2591852

مقبول08/05/2019تأجيلحقوقالسعيد14/01/1993باي ماهر2601857

مقبولحقوقعبد الحميد15/09/1990باي هناء2614324

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد12/03/1996بايس ألاميرة نزيهة2621820

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةمبروك30/05/1990بايش ي عبد املجيد2631823

مقبول24/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبية20/05/1994بايمون جلول264652

مقبولحقوقحسن03/12/1992بج الزهراء رميساء2654309

مقبولعلوم تجاريةمصطفى08/03/1995بجالجل فاطمة266195

مقبولعلوم تجاريةمحمد14/05/1993بحار ندى2672834

مقبولعلوم مالية و محاسبيةكريم30/10/1997بحة سرين268271

مقبولحقوقعبد القادر19/11/1993بحري عائشة269728

مقبولحقوقمحمد02/12/1992بحري نبيلة2704350

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد الصالح30/08/1993بحوحو سارة2712515

مقبولمعفىحقوقجلول23/07/1994بحوص محمد27237

مقبول06/05/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعيس ى21/04/1990بحيح عبد السالم2733698

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةخليل24/09/1994بخة محمد2741325

مقبول21/06/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد19/01/1993بختي إلياس275901

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةبوزيد22/06/1993بختي صالح2763952

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأحمد24/02/1994بخدا سعيدة2772929

نقص كشف النقاط للسداس ي الخامس و السادسمرفوض05/12/2019تأجيلعلوم التسييررابح17/09/1995بخوش أيوب2783490

مقبولمؤهل ال يجندحقوقعبد الرحمان03/12/1989بخوش صالح الدين279796

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأحمد30/04/1995بخوش عبير280156

مقبولعلوم التسييرالسعيد16/01/1997بخوش قطر الندى2811896



الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض14/09/2017تأجيلعلوم مالية و محاسبيةالسبتي03/10/1997بخوش محمد2821049

مقبولعلوم مالية و محاسبيةغالم05/02/1995بدار ليندة عتيقة283264

مقبولحقوقغالم05/02/1995بدار نور الهدى ربيعة284265

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضتأجيلمحمد27/02/2000بداوي بهاء الدين2851743

مقبولحقوقنور الدين24/12/1997بداوي سميحة2864466

مقبولمعفىعلوم تجاريةأمحمد07/02/1992بداوي فيصل2871255

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقعزام01/04/1988بدواني مهدية2881077

مقبولحقوقمحمد18/07/1993بديار سمية2892482

مقبول04/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد07/12/1997برابح أحمد2903393

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرالحسين29/07/1990برابح بلقاسم2914137

مقبولحقوقأحمد29/01/1993براح خيرة292327

مقبولحقوقأحمد05/08/1990براح رشدى2932845

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد22/10/1991براح سهام2941651

مقبول04/12/2019تأجيلحقوقأحمد10/11/1994براح شعيب2954403

بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصالحيةمرفوضمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةجمال14/08/1994براحي محمد296641

الشهادة غير مطلوبةمرفوضعلوم سياسيةمحمد28/08/1992برادعي فتيحة2972801

مقبولعلوم إقتصاديةعمران16/07/1990برادعي كوثر2982201

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم تجاريةمحمد04/09/1993برادعية وليد2993625

مقبولعلوم التسييرعثمان09/03/1992برامقي فاطمة الزهراء300268

مقبولحقوقمحمد28/01/1990براهمي سعاد301370

مقبولعلوم تجاريةعبد الحميد15/12/1990براهنة أسماء3024530

مقبولعلوم إقتصاديةبن يوسف12/04/1992براهيم مزاري وسيلة3034074

مقبولحقوقعبد القادر11/01/1990براهيمي أحالم3044307

مقبولمعفىحقوقبوجمعة24/05/1991براهيمي إسالم3052693

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالجمعي05/03/1991براهيمي خالد صدام حسين306765

نقص شهادة الباكالوريا+  سنة 30السن يتعدى مرفوضحقوقالجياللي08/08/1987براهيمي سعاد3074059

نقص كشوف النقاط للسداس ي ألاول و الثالث و الخامسمرفوض28/05/2019إستدعاءحقوقعمر09/03/1989براهيمي محمد3083141

مقبولمعفىحقوقسعد20/09/1989براهيمي محمد أمين309735

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرحسين27/06/1988براهيمي هاجر3102557

كشوف نقاط املسار الدراس ي+ نقص شهادة ليسانس مرفوضأنهى الخدمةعثمان15/09/1991براوني نعيم3114157



مقبولحقوقميلود04/07/1993برايح وهيبة3121849

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةقدور15/07/1992برايكية هشام3132312

مقبول22/12/2019تأجيلحقوقأحمد01/09/1991بربار خير الدين3143334

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرعلي10/12/1989بربار سفيان3151319

مقبولعلوم التسييررشيد04/06/1992برباش أميرة3162276

مقبولعلوم التسييرعلي20/04/1994برتشيشاي بلقيس3173121

مقبول24/12/2019تأجيلحقوقالطيب17/01/1995برحال عبد هللا3181541

مقبولمعفىحقوقمحفوظ25/07/1995برحايل إسالم3192539

مقبولحقوقكمال14/10/1996برحايل يسرى320396

مقبولعلوم إقتصاديةبوسعيد01/06/1996برحو بتول3211777

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةنور الدين11/11/1993برحو عبد الحكيم3221975

مقبولمعفىحقوقبوبغلة26/09/1991برداد صالح الدين323980

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم مالية و محاسبيةأحمد08/03/1995برداد عبد النور3243404

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقمحمد08/10/1995بردودي زكرياء3253853

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةشارف30/11/1991برزوق عبد الحق3262665

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضمعفىأحمد24/06/1992برش ي فرحات3271584

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد14/01/1993برطال أحمد3281444

مقبولعلوم التسييرحمالوي20/03/1992برقيق سليمة3292346

مقبول08/12/2019تأجيلحقوقالعربي01/12/1997بركات فهيم3302860

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض30/10/2018تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر01/03/1994بركاتي محمد3311160

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرمعمر18/01/1993بركان إسالم3323623

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسييررابح08/12/1994بركان عماد3331367

مقبولعلوم التسييرمحمد الصالح07/10/1992بركه أمينة3344095

مقبولعلوم تجاريةمحمد10/06/1994بركي ويداد3351379

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقمحمد22/03/1989برمان مارية3361549

مرفوض28/02/2019تأجيلعلوم إقتصاديةأحمد10/11/1991برمول هواري3371035
نقص نسخة من شهادة + الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونية 

البكالوريا
مقبولعلوم التسييرعلي28/08/1995برنو ريان3382052

مقبولحقوقمحمد09/08/1994برنو نور الهدى3391853

مقبولحقوقلخضر11/06/1992برهوم خولة3402365

مقبول14/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعلي10/07/1993برهي هشام3412014



مقبولعلوم إقتصاديةرابح27/07/1992بروال امنة342182

مقبولعلوم مالية و محاسبيةبوتوسنت04/09/1994بروان فايزة3431971

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالطيب03/07/1993بروك أسماء3441234

مقبولمعفىحقوقمحمد الهادي29/08/1991بروك بلقاسم3454062

مقبولعلوم تجاريةمولود24/02/1993بريخ عقيلة3462642

مقبول02/05/2013تأجيلعلوم إقتصاديةألاخضر31/08/1993بريش رابح3473003

مقبولحقوقمحمد27/10/1992بريك أنفال3482770

مقبولحقوقعلي بن الوردي16/05/1994بريك إيمان3491693

مقبولحقوقمحمد08/06/1994بريك رميسة3502579

مقبولحقوقمحمد15/08/1992بريك صبرين351412

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد املالك15/04/1994بريكي محمد بوعناني352803

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد بن ميلود01/12/1994برينس نور الهدى353638

مقبولأنهى الخدمةحقوقمسعود05/09/1993برينيس عالء الدين3543031

مقبولمؤهل ال يجندحقوقجلول04/10/1990بريهم الزبير3552670

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض30/10/2015تأجيلعلوم إقتصاديةأعمر06/03/1991بريهم سيد علي3563685

مقبولمؤهل ال يجندحقوقجلول07/10/1990بريهوم الزوبير357761

مقبولعلوم التسييرمحمد17/02/1992بريوط زينب3581551

مقبولحقوقلشهر13/03/1996بزاحي صالح الدين3592919

مقبولحقوقكمال27/08/1994بزاز صارة3601600

مقبولحقوقعبد القادر28/11/1993بزيو آحالم3612106

مقبولحقوقعبد القادر05/06/1993بسايح سليمة3622630

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقمعمر14/02/1993بسبع كمال363506

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم التسييرأحمد08/05/1991بسعود موس ى364766

مقبولمعفىحقوقبن يوسف23/02/1993بسكري عبد النور3652487

مقبولمعفىحقوقعبد الحفيظ31/10/1993بسكك شمس الدين3662258

مقبولحقوقمسعود21/08/1994بشار بسمة ياسمين3673402

عدم تطابق إلاسم مع كشف النقاطمرفوضمعفىعلوم تجاريةعمار07/08/1992بشارة عبد الحليم3682762

مقبولعلوم تجاريةعبد الرحمان28/02/1990بشارف فتيحة369594

الشهادة غير مطلوبة+  سنة 30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم سياسيةبومدين23/02/1987بشقرة أحمد3701640

مقبولحقوقملنور22/07/1991بشوع كنزة3711256



نقص الطلب الخطيمرفوضحقوقالطاهر31/10/1992بشير أميرة3722059

مقبولعلوم التسييرإبراهيم15/12/1993بشير أمينة3731058

مقبولحقوقأحمد10/11/1992بشير شريف سارة3741498

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمصطفى05/07/1994بشير وفاء3751222

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد السعيد26/06/1994بشيري أحمد3764278

نقص وثيقة إلاثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقحسن29/02/1996بصاش ي أسامة377866

مقبولمعفىحقوقبوفلجة26/11/1990بصغير محمد3781247

مقبولحقوقمصطفى16/08/1991بصغير مريم3793861

مقبولمؤهل ال يجندحقوقبشير24/08/1991بصل محمد نبيل3804077

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضعلوم تجاريةعبد القادر04/02/1992بصيص زينة3811737

مقبولمعفىحقوقمنصور11/05/1992بطاش رحيم3823185

مقبولحقوقعلي22/08/1993بعالة ياسمينة3833542

نقص كشوف النقاط السداس ي ألاول و الثانيمرفوضحقوقعلي26/02/1994بعايري أمينة3841093

مقبولمعفىحقوقالنوري28/09/1989بعجي محمد ألامين3854138

مقبول24/12/2019تأجيلحقوقنور الدين17/08/1993بعزيز يونس3863478

الشهادة غير مطلوبةمرفوضأنهى الخدمةعلوم سياسيةصالح07/01/1992بعكاز خالد3872331

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم إقتصاديةلحميد24/06/1988بعمراني المية3881998

مقبولحقوقأحمد11/07/1991بعوالي أسماء3893728

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرزيان05/06/1991بعيط جمال الدين3903275

مقبولحقوقحسين19/07/1993بعيط فتيحة391161

مقبولعلوم إقتصاديةمجيد30/08/1995بعيطي صفية3923629

(املاستر )الشهادة غير مطابقة مرفوضمعفىمداني19/12/1990بعيطي ياسين393192

مقبولمعفىعلوم تجاريةعبد هللا28/05/1992بعيطيش عبد الباسط394227

مقبولحقوقمحمد26/02/1993بغالية جيهان وداد3952139

مقبولحقوقنور الدين30/05/1994بغدادي رانية3964325

مقبولحقوقحسين05/04/1995بغدالي حدى3973632

مقبولحقوقبوزيد15/04/1993بغدوش صورية أحالم3982362

مقبولعلوم تجاريةرشيد07/11/1990بقار نبيلة399559

مقبولحقوقمحمد12/07/1994بقارة شهرة4004286

مقبولحقوقمحمد20/04/1990بقاق ريمة4011153



مقبول05/05/2019تأجيلعلوم التسييرمصطفى18/11/1997بقاق محمد4023124

مقبولحقوقمولود10/07/1993بقة هبة403415

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرعمر بن عبد القادر18/11/1995بقوقة بدر الدين4041735

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييردبزة1989سنة بقوقة عبد الحق405190

مقبولعلوم التسييرحبيب30/01/1994بكار نورة4061151

مقبولحقوقبشير07/12/1990بكاكرية حسيبة407384

مقبولحقوقبلقاسم17/05/1993بكاي بشرى4082203

مقبولعلوم إقتصاديةالحاج03/05/1994بكاي سارة4092433

مقبول21/04/2019تأجيلحقوقعلي06/01/1991بكتاش عبد الواسع4103041

مقبولحقوقبكاي25/09/1989بكوش أمال4111450

مقبولعلوم تجاريةاليامين17/04/1993بكوش شيماء4124517

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالعربي04/02/1995بكوش فريدة4132632

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضحقوقمحمد22/12/1996بكوك مريم4141560

مقبولحقوقعمر13/08/1992بكير خديجة4152980

مقبولحقوقرشيد15/09/1990بكيوة إيمان4164402

مقبول13/04/2019تأجيلحقوقحفيظ21/09/1991بالح أسامة4172800

مقبولمعفىحقوقهني20/06/1990بالحاجي محمد4181350

مقبولمعفىحقوقناصر16/07/1992بالغ رضوان4192843

مقبولمعفىحقوقالدوادي26/01/1991بالل عيس ى42039

مقبولعلوم التسييرميلود05/11/1991بالل فاطمة4212412

مقبولحقوقصالح15/03/1995بالل مريم4222896

مقبولحقوقحامدي09/12/1991بلباشة نور اليقين4233066

مقبول19/12/2019تأجيلحقوقعلي05/05/1990بلبواب براهيم4241536

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرمسعود22/03/1992بلبواب هشام4253948

مقبولحقوقأحمد06/11/1997بلجدوي صراح4262705

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييراملسعود28/04/1988بلجرو خالد4271641

مقبول28/04/2019تأجيلعلوم تجاريةأحمد30/03/1994بلجودي شوقي4281965

مقبولحقوقعمار07/06/1990بلجياللي رحمة429882

مقبولحقوقعمر29/06/1995بلجيلي مريم430207

مقبول18/04/2019تأجيلحقوقرابح28/06/1995بلحاج أسامة4311062



مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر05/04/1990بلحاج محمد432801

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةالعياش ي12/08/1990بلحاج محمد ضياء الدين433935

مقبولعلوم إقتصاديةجمال23/06/1994بلحاج نور الهدى4342196

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمحمد10/07/1993بلحسان  فارس4352318

مقبولعلوم تجاريةعبد الحق22/12/1990بلحواس أسماء4363142

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةالحواس03/05/1990بلحوت زكرياء4374014

نقص كشف النقاط السداس ي الثالث و الرابعمرفوضحقوقعمر07/08/1992بلحورابي فايزة4381061

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةمحمد20/01/1990بلحي عبد السالم4393280

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعز الدين11/10/1997بلخرشوش محمد عبد الرؤوف4404502

مقبولمعفىعلوم التسييرميمون07/10/1992بلخروف عبد الناصر4411685

مقبولحقوقمحمد21/05/1993بلخضر زينة4424452

مقبول27/03/2019تأجيلحقوقبن صابر20/04/1990بلخوان منصور443511

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرسعيدان09/12/1990بلخورص السعيد4442410

مقبولحقوقعمر14/04/1997بلخوص حياة445223

الشهادة غير مطلوبةمرفوضبشير25/07/1994بلخير أمال446445

مقبول25/12/2019تأجيلحقوقميلود24/12/1992بلخير جياللي4473136

مقبولعلوم إقتصاديةلخضر15/03/1997بلخيري رانيا شروق448913

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقرابح03/12/1994بلخيري زيد449491

نقص في كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم مالية و محاسبيةلخضر17/09/1994بلخيري شهيناز450911

مقبولحقوقبلقاسم15/12/1993بلخيري لبنى4511540

مقبولعلوم إقتصاديةمصطفى07/06/1995بلخيري نسيمة45235

مقبول07/04/2019تأجيلحقوقالرشيد18/09/1992بلخيري يوسف4533001

نقص كشوف النقاط السداس ي ألاول و الثانيمرفوضحقوقمحمد10/09/1991بلدرار كريمة4544381

مقبولعلوم إقتصاديةلخضر15/04/1991بلزرق عايدة4551208

مقبولحقوقبن خلفة16/05/1989بلطرش فايزة4563888

مقبولحقوقمحمد27/10/1993بلعالية جازية4572314

مقبولحقوقلخضر29/10/1997بلعباد ياسمين458487

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةمحي الدين24/08/1992بلعباس إبراهيم459570

مقبولعلوم مالية و محاسبيةقوبدر25/01/1993بلعباس خيرة4601974

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد16/09/1996بلعباس شانز461954



مقبولعلوم التسييرزاهير24/06/1995بلعباس شهرزاد462173

مقبولحقوقبوقطاية28/09/1994بلعباس ي شريفة463454

مقبول17/04/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةرابح23/08/1995بلعباس ي منصف464147

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقبوعالم04/07/1989بلعبدي نوار4651628

الوضعية إزاء الخدمة الطنية غير قانونيةمرفوضعلوم التسييرأحمد27/10/1994بلعربي عبد الرزاق466546

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرأعمر11/07/1990بلعربي عبد الفتاح4671949

مقبولعلوم تجاريةغوثي23/08/1989بلعربي عبد القادر468405

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةصغير06/08/1991بلعربي عبد هللا4691080

مقبولحقوقأرزقي11/02/1992بلعربي ليلة4702023

مقبولمعفىحقوقعمار22/03/1993بلعريبي جالل4711250

مقبولمعفىحقوقرابح26/04/1994بلعسل إسماعيل4721340

مقبولمعفىحقوقعبد القادر06/03/1993بلعقل مراد473504

مقبول14/03/2019إستدعاءحقوقحميمي06/01/1993بلعقون نصر الدين4741154

مقبولعلوم تجاريةعمار02/10/1991بلعلى راضية4752076

مقبولعلوم تجاريةالخير09/11/1992بلعلى نصيرة4762099

مقبولمعفىعلوم التسييررابح25/03/1994بلعمري منير4774027

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرسليمان14/08/1991بلعور عبد الحكيم4781671

مقبولعلوم التسييرمحمد04/04/1992بلعياط كريمة4794230

مقبولعلوم إقتصاديةمولود09/04/1993بلعيبود كاتيا4802184

مقبولحقوقعبد الرحمان09/06/1989بلعيد أسماء4812198

مقبولحقوقجياللي20/12/1992بلعيد بدرة4823970

مقبولحقوقأرزقي21/04/1990بلعيد رندة483818

مقبول17/12/2019تأجيلعلوم التسييرميلود06/07/1992بلعيد عبد الغني4842719

مقبولمعفىحقوقعمر25/06/1989بلعيدي حوسين4852413

مقبولحقوقمبروك19/11/1990بلعيدي دليلة4861632

مقبولعلوم التسييرعبد القادر12/10/1993بلعيدي زاهية4873293

مقبولعلوم التسييرمجيد07/07/1994بلعيدي شروق4882707

مقبولحقوقمولود30/03/1992بلعيدي فاطمة48980

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم تجاريةالجياللي22/09/1988بلعيدي فتيحة4903032

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةحسين23/02/1995بلعيشة عبد الجليل4911715



مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرإبراهيم01/02/1990بلعيطوش حميدوش4921603

مقبولحقوقعلي31/08/1996بلغزالي مالك4933271

مقبولحقوقعبد الكريم21/08/1992بلغيث سنية4944494

مقبولعلوم التسييرحمزة19/09/1989بلغيث هدى4954400

مقبولحقوقحسين29/10/1989بلفارة جميلة4961625

مقبولمعفىحقوقمحمد19/02/1995بلفاس ي مراد سيف الدين497167

نقص الطلب الخطيمرفوضأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةعبد الحميد05/12/1992بلفركوس رضا4984464

مقبولأنهى الخدمةحقوقخليفة04/05/1992بلفركوس محمد4991202

مقبولعلوم التسييرعبد القادر20/02/1991بلفضيل سامية5003102

6+5+3+1كشوف نقاط املسار الدراس ي + نقص شهادة ليسانس مرفوضبشير08/06/1996بلقاسم اسمهان5013975

مقبول09/05/2019إستدعاءحقوقرابح30/11/1992بلقاسم بالل502259

مقبولحقوقعلي11/07/1993بلقاسم صابرين5033821

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحفوظ09/04/1995بلقاسم فاطمة الزهرة504149

مقبولمعفىعلوم التسييرجياللي21/08/1989بلقاسم محمد5053711

مقبولحقوقمحمد06/04/1992بلقاسم مريم5063659

مقبولحقوقرشيد20/06/1996بلقاسم هند5074524

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةبن شيخ17/12/1993بلقاسمي سيد أحمد5081141

مقبول28/07/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةبن يوسف19/09/1992بلقاسمي محمود5091710

الشهادة غير مطلوبةمرفوضأنهى الخدمةعلوم سياسيةجموعي14/12/1991بلقاسمي يونس5103018

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم مالية و محاسبيةغزالي02/08/1987بلقاض ي أمينة5111054

مقبولحقوقحسين16/07/1993بلقاض ي كريمة51249

مقبول22/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأحمد05/07/1996بلقاض ي محمد5133518

مقبولحقوقمحمود31/05/1997بلقانم خديجة5143409

 سنة30السن أكثر من مرفوضأنهى الخدمةعلوم تجاريةعبد القادر21/09/1985بلقايد عبد الحكيم5153687

مقبولحقوقسماعيل24/04/1990بلقايد وردية5163809

مقبول13/12/2019تأجيلحقوقعبد القادر05/08/1993بلقلة إسماعيل5171167

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالبشير05/11/1996بلقندوز بشرى5184408

مقبولعلوم التسييرميلود18/05/1994بلقندوز سارة لندة5191103

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرنور الدين08/07/1991بلقندوزي محمد5202794

مقبول29/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةس ي حمدي09/10/1997بلقيدوم تقي الدين52147



نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضأنهى الخدمةساس ي16/02/1992بلقيدوم وليد5221624

مقبولأنهى الخدمةحقوقسالم31/12/1990بلكامل علي5233194

مقبولحقوقأحسن18/07/1990بلكحلة أمينة5244378

مقبولعلوم التسييراحسن17/05/1992بلكحلة سارة5254301

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةيحي07/04/1993بلكرفة مولود قاسم5263712

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد19/06/1993بلكروف أحمد5272689

مقبولأنهى الخدمةحقوقعمار23/03/1990بلمادي سليمان5282989

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةالجياللي17/07/1989بلمالطي أمير5293807

مقبول15/05/2019تأجيلحقوقمحمد12/09/1993بلمان أنيس5303720

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقأحمد16/04/1995بلمبروك محمد عبد هللا5313023

مقبولمعفىحقوقأحمد25/09/1994بلمختار الشارف5321008

مقبولحقوقمحمد28/02/1996بلمداح سكينة5331964

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرإبراهيم07/07/1993بلمداني محمد5342179

مقبولحقوقأحمد07/11/1991بلمسعود مطيرة5353741

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم التسييرنور الدين11/11/1996بلمسوس صهيب5363530

مقبولحقوقعبد القادر12/01/1994بلمصطفاوي فايزة53716

مقبولعلوم تجاريةرشيد01/05/1992بلملياني نور الهدى5381126

مقبولعلوم التسيير1994سنة بلمهدي حكيمة5393496

مقبولعلوم التسييرمحمد29/01/1993بلمهدي نور الهدى5401770

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقعاشور04/10/1993بلمهري صابر أيوب541298

مقبولمؤهل ال يجندحقوقبوزيان15/01/1990بلميلي نبيل5421796

مقبولحقوقمحمد15/07/1990بلهادي أمال5433237

مقبولعلوم إقتصاديةخالد30/05/1992بلهامل بختة5444446

مقبولعلوم تجاريةسعيد02/11/1990بلهواري حورية5452994

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقحسان01/02/1989بلهوشات عبد هللا5462740

مقبولمعفىحقوقالحسين29/08/1990بلواضح محمد5474375

مقبولعلوم إقتصاديةوحيد13/07/1995بلواهم سلسبيل5482748

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحمد03/12/1992بلوة أسامة5492397

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوض09/12/2019تأجيلحقوقمبارك05/09/1996بلور صالح الدين5502759

مقبولحقوقالعيد08/05/1993بلوط سوندس5512999



مقبولحقوقخلف هللا07/09/1992بلوفة خيرة5522449

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمختار15/10/1989بلوفة عبد الرزاق5534410

مقبولمعفىعلوم التسييرالعربي16/08/1992بلوكاريف سيد أحمد5543052

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرمحمد01/04/1993بلولو خالد55555

مقبولمعفىحقوقأحسن13/12/1993بليزي إلياس5565

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقعبد الحميد12/03/1989بليلي حميدوش5571559

مقبول10/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأحمد06/01/1994بمرزاق محمد5581867

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأحمد06/09/1991بن أحمد إسالم559309

مقبولعلوم إقتصاديةلحسن22/08/1990بن أسباع فاطمة5604121

مقبولعلوم مالية و محاسبيةلخضر08/09/1989بن أعمارة جميلة5611015

مقبولحقوقنصر الدين26/05/1991بن التومي عائشة5621783

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندعلوم تجاريةمحمد الشريف26/03/1989بن التونس ي عبد الرحمان5632344

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم إقتصاديةعدة16/05/1994بن الحاج جلول عبد الرحمان5642480

مقبولمؤهل ال يجندحقوقبن عمار24/03/1990بن الحاج جلول عبد القادر5651051

مقبولعلوم التسييرمحمد04/06/1990بن الدين خضرة566755

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضعلوم التسييرمحمد16/04/1995بن الزاوي نسيمة5673352

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةعبد هللا04/09/1992بن السعدي سيد علي5682269

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةمحمد يمين02/06/1993بن الشيخ بهاء الدين5691419

مقبولحقوقعبد الحميد10/01/1991بن الشيخ لطيفة5703672

مقبولعلوم التسييرعلي29/06/1996بن الشين مريم5712391

مقبولعلوم التسييرعبد الرحمانfévr-92بن الطيب عائشة5723689

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم التسييرالسبتي1991سنة بن الطيب مريم5732675

 سنة30السن يتعدى مرفوضمعفىعلوم التسييرامحمد07/06/1988بن العربي عبد هللا5744187

مقبولعلوم إقتصاديةعبد القادر27/11/1993بن العلمي سهام575601

مقبولمعفىعلوم تجاريةغويني19/11/1992بن النوي أحمد576191

مقبولحقوقمسعود28/06/1993بن النوي فتيحة5772661

مقبولعلوم التسييرسلطان16/08/1995بن أمحمد نهاد5781331

مقبولعلوم التسييرعبد الرحمان15/10/1989بن بارة نجاة5792825

نقص إستمارة التسجيلمرفوضعلوم مالية و محاسبيةرحال19/05/1992بن باطة سهام5802506

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالشريف11/05/1997بن بتقة هدى صبرين581388



مقبولعلوم التسييرناصر08/09/1991بن بجعيط كنزة5823534

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد نجيب14/12/1994بن براهيم محمد أيوب5831370

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوقطيب10/03/1992بن بريح عبد القادر5843051

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرأحمد02/01/1992بن بريكة بوبكر5854412

بطاقة تأجيل الخدمة منتهية الصالحيةمرفوض30/10/2017تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد01/10/1992بن بريكةعطية جمال الدين5864418

مقبولحقوقعبد هللا04/09/1993بن بعوش أمينة5872191

مقبولعلوم إقتصاديةيوسف17/10/1992بن بقة المية5882243

مقبولحقوقمحمد16/04/1995بن بقرة سناء5893395

مقبولحقوقعبد املجيد20/08/1995بن بلخير إيمان59019

مقبولعلوم تجاريةعمار10/02/1996بن بلخير دنيا5912971

مقبولعلوم التسييرسعد17/08/1992بن بلخير فاطنة5922548

  سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقأحمد06/02/1988بن بهاز صالح الدين5931658

مقبولأنهى الخدمةحقوقعز الدين19/09/1989بن بوبكر علي5941633

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمصطفى22/03/1993بن بوجلطية محمد5953506

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةسعيد10/09/1994بن بوزيد زكرياء5961395

مقبولعلوم تجاريةعالل13/05/1994بن تارزي ريمة5972883

مقبولحقوقحمود09/10/1991بن تفات يمينة5981483

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد هللا12/11/1994بن تقية وصال إنصاف5991456

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةناجي03/02/1995بن تونس ي يوسف600235

مقبولحقوقعبد الجبار28/02/1994بن ثابت أحالم6012448

مقبولمعفىعلوم التسييركريم16/10/1993بن جاب هللا زين الدين6022238

مقبول05/12/2019تأجيلحقوقعبد الخالق18/12/1993بن جاب هللا علي603813

مقبولحقوقمحمد26/08/1996بن جازية أسماء6044519

مقبولعلوم إقتصاديةكريم22/11/1990بن جدة منال6053006

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقعلي03/04/1989بن جدو حدة6064532

مقبولمعفىحقوقيوسف05/02/1992بن جدية شعيب6073097

مقبولحقوقكمال30/04/1995بن جدية هاجر6082385

نقص وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضعلوم مالية و محاسبيةمبارك11/02/1994بن جغلولي عبد املالك6092051

مقبولعلوم إقتصاديةموس ى21/12/1992بن جملة حنان6102981

مقبولعلوم التسييرالعياش ي06/04/1992بن جودي فاطمة6111916



مقبول03/12/2019تأجيلحقوقأحمد22/01/1992بن حاج حمو برقاع6123426

مقبولعلوم تجاريةموس ى27/11/1997بن حاج زينب6132307

مقبول17/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد سعيد26/05/1995بن حاج عبد املجيد6142120

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم تجاريةجياللي04/01/1988بن حاج عدة عيس ى6153721

مقبولعلوم إقتصاديةأخالف13/03/1997بن حامة كلثوم6161503

نقص كشف النقاط السداس ي ألاولمرفوضحقوقناصر27/07/1994بن حامد شهيناز617439

مقبولمعفىحقوقإبراهيم02/04/1994بن حايمي لونيس6182885

أنهى الخدمة الوطنيةمقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةمحند أمزيان07/07/1988بن حداد يوسف6191292

مقبولمؤهل ال يجندحقوقنور الدين30/04/1991بن حراث عبد إلاله محمد620876

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةبن عيس ى09/10/1989بن حركات مولود6212871

أنهى خدمته الوطنيةمقبولأنهى الخدمةحقوقاملسعود01/01/1988بن حرمة عبد القادر6223891

مقبولأنهى الخدمةحقوقسعدي14/10/1992بن حليمة سمير6233118

تاريخ التأجيل غير واضحمرفوضتأجيلحقوقمحمد24/04/1990بن حمزة عطية6241961

مقبول01/07/2019تأجيلعلوم تجاريةجمال16/03/1993بن حمودة حسام الدين6251376

مقبولحقوقعمار05/03/1992بن حمودة زهيرة6264351

مقبولحقوقحسين18/08/1990بن حمودة ليلى627123

مقبولحقوقعلي17/06/1990بن حمودة نوال6284474

 سنة3السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقحناش ي07/09/1977بن حوة أيوب6291531

مقبولعلوم إقتصاديةالعربي17/12/1992بن ختو حنان6303273

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم تجاريةمحمد22/06/1988بن ختو رياض631548

نقص شهادة البكالوريا- شهادة تأجيل الخدمة منتهية الصالحية مرفوض31/12/2018تأجيلعلوم إقتصاديةأبو عبد هللا09/12/1992بن خدة أمحمد6324409

مقبولمعفىحقوقسليمان18/01/1992بن خدة أمين6333674

مقبولعلوم تجاريةرمضان08/04/1996بن خدة وفاء6343228

مقبولحقوقخميس ي23/09/1997بن خديجة إيمان635965

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقمحمد07/07/1988بن خريف خليل6362033

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرعابد11/11/1992بن خلفة محمد6371701

مقبولمعفىعلوم التسييربوقرة04/03/1993بن خليفة شمس الدين6382803

مرفوضعلوم مالية و محاسبيةبوجمعة03/11/1992بن خليفة عبد الرزاق6391817
الوضعية إزاء الخدمة + نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

الوطنية غير قانونية
مقبول23/04/2019تأجيلعلوم تجاريةشعبان16/07/1990بن داكير عبد الحق6404248

مقبولعلوم مالية و محاسبيةإبراهيم27/12/1994بن داكير نسرين6414251



مقبولمعفىعلوم تجاريةنعمان09/03/1991بن دالي حسين نصر الدين6424120

أنهى الخدمة الوطنيةمقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةاملجاهد03/09/1988بن داني فؤاد6431317

مقبول09/04/2019تأجيلحقوقعاشور08/10/1993بن داود محمد طه644819

مقبولعلوم التسييرمسعود04/02/1996بن داوي دالل6451119

مقبول05/12/2019تأجيلعلوم التسييرنور الدين04/01/1996بن دحو زناقي6463056

مقبولحقوقسعيد12/12/1990بن دراح أم الخير إيمان6471127

نقص كشوف النقاط السداس ي الخامس و السادسمرفوضعلوم التسييردهينة29/11/1992بن دريس حورية6484510

إنتهاء صالحية التأجيل إتجاه الخدمةمرفوض30/10/2018تأجيلحقوقعبد القادر17/02/1993بن دكن عبد الحميد6494521

مقبولحقوقعبد القادر04/06/1997بن دوبابة سهيلة6502485

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةلحبيب20/02/1995بن ديدي منير651744

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرمحمد04/06/1991بن رابح أحمد652910

مقبولحقوقمحمد29/08/1995بن رابح حياة6531963

مقبولمعفىعلوم التسييربن يوسف27/08/1991بن رابح عبد الفتاح6543854

مقبولعلوم التسييرخميس ي01/04/1994بن راحلة جميلة6551929

مقبول19/05/2019تأجيلحقوقعبد الكريم27/02/1993بن رحو محمد656875

مقبولحقوقعيس ى09/03/1995بن رضوان بشرى657933

نقص وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقبوجمعة03/08/1996بن رضوان عادل6581739

مقبولمعفىحقوقالسعدي09/01/1994بن رقرق منير6592366

مقبولحقوقمحمد23/08/1992بن رقية نزيهة6603843

مقبولحقوقبلمهل03/11/1997بن زاوشة أم هاني6612322

مقبولحقوقمصطفى11/04/1995بن زايد خديجة6621906

مقبولمعفىعلوم التسييرأحمد16/07/1993بن زايد ياسين6631420

مقبولحقوقمحمد03/03/1990بن زايدي مريم664630

مقبولحقوقبوجمعة11/04/1994بن زردة عائشة6653372

مقبول25/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد فؤاد28/07/1994بن زرقة زكرياء6661598

الشهادة غير مطلوبة+  سنة 30السن أكثر من مرفوضأنهى الخدمةأداب و علوم سياسيةمحمد26/02/1975بن زرهودة أحمد6672827

مقبول14/12/2019تأجيلحقوقعلي10/01/1994بن زروق هشام668139

مقبولعلوم مالية و محاسبيةبن شريف03/03/1995بن زعيط رندة669545

مقبولحقوقشارف24/02/1994بن زكري بن علو فاطمة6703930

مقبولحقوقجمال14/12/1995بن زناش سوسن671922



الشهادة غير مطلوبةمرفوضمؤهل ال يجندعلوم سياسيةعبد الرحمان19/07/1992بن زهرة عبد الجليل6723707

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةعمر12/01/1991بن زية محمد6731461

الشهادة غير مطلوبةمرفوضتقني سامي في التسويقمحمد أورمضان29/12/1991بن زيدان عائشة674413

مقبولعلوم مالية و محاسبيةحسان15/02/1994بن زينب مريم675827

مقبولمعفىعلوم تجاريةبن علية07/10/1991بن سالم سعد6762047

انهى خدمته الوطنيةمقبولأنهى الخدمةحقوقالطاهر15/01/1989بن سالم سعيد6773841

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعامر06/09/1991بن سالم محمد6782057

مقبولمعفىحقوقأحمد29/12/1991بن سالم مصطفى6791282

مقبولحقوقعلي29/12/1994بن سالم وداد6802623

مقبولمعفىحقوقبن عيس ى27/09/1990بن ستي عبد الوهاب6813254

 سنة30السن يتعدى مرفوضحقوقمحمد12/08/1988بن سخري أسماء6824239

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمحمد الصادق21/08/1992بن سديرة محمد683746

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد30/09/1993بن سعد محمد6844180

مقبول27/04/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعلي24/04/1993بن سعيد السعيد6854507

مقبولأنهى الخدمةحقوقعبد القادر05/05/1989بن سعيد بالل686542

مقبولعلوم التسييرناجي07/08/1992بن سعيدان سوهيلة6872655

مقبولعلوم إقتصاديةالحطاب09/12/1989بن سعيدي رشيدة6882760

مقبولعلوم التسييرأحسن23/05/1993بن سعيود شهيناز6893384

مقبولعلوم إقتصاديةنور الدين11/11/1991بن سليمان إيمان6902529

مقبول08/12/2019تأجيلعلوم التسييرنور الدين03/01/1995بن سليمان خالد691575

مقبولمعفىحقوقمحمد01/02/1994بن سليمان عبد الباقي6924043

مقبول14/05/2019تأجيلحقوققويدر21/08/1993بن سنوس ي بالل6931025

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةيحي13/01/1994بن سني صالح الدين6943315

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةمحمد02/11/1992بن سهيلة معمر6952342

مقبولأنهى الخدمةحقوقمصطفى12/10/1992بن سونة وليد6961716

مقبول17/12/2019تأجيلحقوقمحمد22/04/1994بن س ي أحمد عبد الرحمن6974315

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةمحمد عبد النور07/09/1994بن سيدي عيس ى املهدي698350

مقبولمعفىحقوقمحمود20/07/1991بن سيدي عيس ى عبد الوهاب699461

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد08/10/1990بن شاعة وليد700197

مقبولعلوم إقتصاديةالصالح24/11/1993بن شافعة بسمة7012606



مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرالحاج29/09/1990بن شامة خليفة7021803

مقبولمعفىحقوقبلقاسم17/07/1990بن شايبة أسامة7033608

مقبولعلوم مالية و محاسبيةزروقي05/06/1995بن شرطان إكرام7044483

مقبولحقوقعبد الحميد25/02/1990بن شرقي فاطمة الزهراء7053683

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد العزيز13/09/1990بن شريك ثامر7062742

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةحسان26/04/1993بن شطة سهيل7072278

مقبول28/04/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمسعود13/11/1994بن شطو هشام708166

مقبولعلوم مالية و محاسبيةخليفة13/06/1994بن شعبان سامية709682

مقبول28/04/2019إرجاءعلوم إقتصاديةحسين14/07/1993بن شعلية حواس إبراهيم710116

مقبول14/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةبوداود25/04/1997بن شكور أسامة محمد711725

مقبولحقوقمنصور23/08/1997بن شهلة فاطمة7124033

مقبول20/12/2019تأجيلحقوقأحمد29/07/1996بن شيخ عبد هللا713129

شهادة غير مطابقةمرفوضرياضيات و إعالم آليمحمد ياسين09/04/1993بن شيكو فاطمة الزهراء714449

مقبولأنهى الخدمةحقوقمصطفى28/08/1991بن شيال يسين7151175

6+5نقص كشف النقاط السداس ي مرفوض31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد29/03/1992بن صابر عبد الودود7163443

بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصالحيةمرفوضمعفىعلوم التسييرمصطفى24/05/1993بن صالح رستم7171864

مقبول04/04/2019إستدعاءحقوقبن علي03/03/1992بن صالح عبد القادر718505

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحمد18/09/1990بن صالح عبد القادر7191996

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةصالح20/03/1990بن صالح هشام7201066

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد القادر16/02/1990بن صحراوي موس ى721757

مقبولعلوم التسييرمحمد الشريف18/03/1992بن صحيح نبيلة7222298

مقبول30/12/2019تأجيلحقوقتوفيق19/07/1997بن صديق أحمد زكرياء723519

مقبولمعفىحقوقالطاهر14/05/1991بن صغير بالل7243724

 سنة3السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرمحمد11/03/1989بن صفية نصيرة7252993

مقبولعلوم التسييرنبيل09/03/1996بن ضية هاجر7261307

الشهادة غير مطلوبةمرفوضمعفىعلوم إسالميةمحمد الهاشمي29/08/1996بن ضيف أحمد727498

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوقمصطفى14/08/1994بن طراد محمد7284255

مقبولمعفىحقوقرشيد29/01/1991بن طراز يوسف7292009

الشهادة غير مطلوبةمرفوضالعربي04/12/1993بن عافية إيمان7303240

مقبول02/09/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد04/09/1995بن عالية أيوب731158



مقبول14/05/2019تأجيلحقوقعلي09/03/1992بن عامر خير الدين7322151

مقبولأنهى الخدمةحقوقأشيباني03/05/1989بن عائشة صالح الدين7331203

مقبولمعفىحقوقأحمد07/07/1989بن عبد العزيز عبد السالم734898

مقبولحقوقسليمان07/06/1993بن عبد الكريم سعيدة735288

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم مالية و محاسبيةعبد الحميد01/06/1995بن عبد هللا إسالم7362870

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم مالية و محاسبيةرابح21/05/1985بن عبد هللا راوية737316

مقبولمعفىحقوقيوسف26/01/1991بن عبد الوهاب عبد املالك7384194

مقبولحقوقعبد القادر11/11/1990بن عبدي هودة7392703

مقبولمعفىحقوقالصديق13/12/1991بن عبود جابر7402594

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمصطفى11/03/1997بن عبيد رميسة7411575

مقبولحقوقعمار21/09/1993بن عبيد زينب7422401

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمحمد08/10/1991بن عبيد سليم743348

مقبولعلوم التسييرمحمد البشير20/09/1989بن عثمان سارة7441449

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةبن عميمر02/07/1992بن عثمان عبد القادر7452368

3830ملف معاد +  سنة 30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقغوثي29/04/1986بن عثمان عبد القادر7463103

3103ملف معاد +  سنة 30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقغوثي29/04/1986بن عثمان عبد القادر7473830

مقبولمعفىعلوم تجاريةالسعيد13/12/1990بن عجلة فهيم7484173

موظف مرسممقبولمعفىعلوم إقتصاديةأبو عبد هللا12/09/1986بن عدة عادل7492336

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةمحمد02/03/1991بن عروس عالل7502816

مقبولحقوقسليمان15/11/1996بن عزوز إخالص فاطمة7513548

مقبولأنهى الخدمةحقوقأعمر18/03/1992بن عزيز فؤاد7522044

مقبولحقوقعلي12/04/1992بن عزيزة إليهام7534263

مقبولعلوم إقتصاديةالحسين12/09/1992بن عطاء هللا أحالم7542224

مقبولحقوقإبراهيم08/10/1991بن عطية شهرزاد755477

مقبولعلوم تجاريةبن علة17/01/1993بن علة خيرة756557

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعدة29/04/1994بن علو فوزية757874

مقبول25/12/2019تأجيلحقوقعواد07/05/1993بن علي بوزيان7584294

مقبولعلوم التسييرمحمد02/02/1998بن علي راوية75924

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقكمال03/12/1996بن علية أنور7604372

 سنة3السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقالدراجي06/03/1989بن علية عبد الرزاق7612583



مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد08/05/1994بن عمار أمينة7622951

مقبولعلوم تجاريةعبد القادر17/11/1992بن عمار هاجرة763493

مقبولحقوقسليمان18/12/1997بن عمارة حسناء764495

495ملف معاد رقم مرفوضحقوقسليمان18/12/1997بن عمارة حسناء7652534

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةفريد14/03/1994بن عمارة سيف الدين7661085

مقبولتأجيلحقوقأحمد09/01/1993بن عمارة فوزي7671407

مقبول06/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةزيتوني23/10/1994بن عمارة فوزي7683722

مقبولعلوم التسييرمحمد21/12/1993بن عمارة لبنى7691227

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد24/01/1993بن عمر رندة770786

مقبولمعفىحقوقحسين06/08/1989بن عمر يزيد7712674

مقبولحقوقمحند13/05/1994بن عمراوي المية772947

مقبولمعفىحقوقمبارك08/03/1993بن عوانة بالل7731810

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض14/05/2018تأجيلعلوم التسييرأحمد22/01/1992بن عود محمد7744063

مقبول30/04/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعمر02/12/1993بن عودة الياس7751161

مقبولمعفىحقوقمحمد05/10/1993بن عودة سفيان7762530

الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض14/01/2019تأجيلحقوقعامر27/03/1994بن عودة عيس ى7774385

مقبولحقوقعبد القادر25/01/1992بن عيس ى إيمان778785

الشهادة غير مطلوبةمرفوضأنهى الخدمةعلوم تكنولوجيابلقندوز22/05/1993بن عيس ى توفيق779593

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييرعبد السالم15/02/1989بن عيس ى جهاد7802751

مقبولحقوقأحمد11/03/1991بن عيس ى فاطمة الزهراء7813897

مقبول03/12/2019تأجيلحقوقبن عيس ى25/09/1993بن عيس ى قوادري إلياس7823533

مقبول02/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةنور الدين25/09/1994بن عيس ى منير7831524

مقبولعلوم التسييررمضان10/05/1995بن عيس ى وسام7842018

مقبولأنهى الخدمةحقوقعبد الرحمان02/09/1989بن عيش عبد املؤمن7852046

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد هللا03/09/1993بن غالية محي الدين7861335

مقبول27/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةالخليفة07/10/1995بن غربي عبد الجليل7874420

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد18/03/1994بن غربية يمينة7881204

مقبولحقوقلخضر15/12/1989بن غضبان أميرة789527

مقبول25/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةكمال07/02/1996بن فرنان فهيم7902469

مقبولحقوقعالوة31/03/1992بن فطيمة وسام7913374



 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرعبد القادر03/08/1988بن فيسة مريم7924528

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرعبد القادر07/09/1992بن قادة زكرياء793902

مقبولعلوم التسييرأحمد04/01/1992بن قاس ي ويزة7941010

مقبولحقوقمحمد30/05/1995بن قالة فريدة7953472

مقبولعلوم مالية و محاسبيةحميد15/01/1990بن قانة حميد7961856

بطاقة التأجيل غير واضحةمرفوضحقوقعبد الكريم11/06/1992بن قرفي فتح هللا7971690

مقبول27/12/2019تأجيلحقوقسفيان03/05/1994بن قرقورة محمد أمين7983209

مقبولحقوقزيان17/11/1990بن قطاف زهية7992079

مقبول18/12/2019تأجيلعلوم التسييرموس ى18/02/1997بن قلة سفيان800763

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد17/04/1994بن قورني عبد الجواد8012317

مقبولحقوقجمال08/06/1990بن قيراط سارة8024009

مقبولحقوقمحمد10/08/1992بن كبوية الريم803959

نقص كشف النقاط السداس ي الخامسمرفوضمعفىعلوم تجاريةبوعزة19/09/1989بن كبوية سالم804944

مقبولمعفىحقوقمحمد09/04/1990بن كراديجة نبيل8053686

مقبول08/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأحمد16/02/1997بن كريرة محمد رمزي8061747

مقبول28/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةزروق16/02/1993بن كريمة بن يمينة8074394

مقبولعلوم مالية و محاسبيةحبيب09/10/1993بن كلنة فاطمة زهراء غزالن8081197

مقبولحقوقحميد27/11/1989بن كواص دليلة8093020

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةبوبكر06/04/1989بن كيحول كمال8102494

2494ملف معاد رقم مرفوضأنهى الخدمةعلوم ماليةبوبكر06/04/1989بن كيحول كمال8113802

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرالطاهر08/12/1990بن لحرش حمزة812512

 سنة30السن يتعدى مرفوضحقوقمحمود07/07/1988بن لزرق سمية8134268

مقبول17/12/2019تأجيلحقوقالحمالوي02/05/1995بن لشهب املسعود8141515

مقبول03/12/2019تأجيلعلوم تجاريةبراهيم12/12/1994بن لعلى زكريا8152810

مقبولحقوقأعمر15/01/1995بن لونيس سمية8163105

مقبولمؤهل ال يجندحقوقحسين19/11/1994بن ماض ي أيوب817247

مقبولعلوم التسييررابح06/10/1992بن مالك سارة8181195

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقرشيد13/06/1988بن مالك عماد8191224

مقبول15/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةالحاج14/08/1992بن مبارك حمزة8202490

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الكريم07/12/1994بن مبارك هاجر821826



الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/12/2018تأجيلحقوقالسعيد10/07/1990بن محفوظ أمين8222820

مقبولعلوم التسييرعبد القادر13/04/1990بن محمد خديجة8232411

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعالل06/02/1994بن محمد وحيد824444

مقبولمعفىحقوقمحمد22/07/1989بن مخلوف عبد الكريم8251346

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةأحمد01/10/1993بن مرادي عبد الحفيظ8262621

مقبولمعفىعلوم تجاريةمحفوظ07/04/1993بن مرزوقة عبد الحق8272221

مقبولعلوم ماليةامعمر12/02/1995بن مزمازة نعيمة8283846

مقبولعلوم إقتصاديةبوعالم18/10/1995بن مزيان نجود8292624

مقبولعلوم تجاريةتاج رشيد04/02/1994بن مسعود زينب8303442

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد سعيد02/01/1993بن معمر عميروش8312511

مقبولمعفىحقوقبشير28/02/1990بن معمر محمد زين الدين8323392

مقبولعلوم تجاريةمحمد الصالح25/11/1992بن معوش باتول8331943

مقبولعلوم التسييرمحمد08/12/1996بن معوش ذكرى8341941

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقمعمر01/06/1984بن منصور فوزي835250

مقبولعلوم التسييربن يحي06/12/1992بن موس ى أمال836697

مقبولحقوقعيس ى01/06/1990بن موس ى وردة8373881

مقبولحقوقخروفي نصر الدين03/11/1990بن موسىنزيهة8383137

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرالدايخة حميمد22/03/1992بن موهوب شعيب839592

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس ي ألاول و الثانيمرفوضمعفىحقوقمنصور19/06/1993بن ميلود محمد840509

مقبول27/03/2019تأجيلحقوقمحمد17/05/1992بن ناجي خالد841918

مقبولحقوقمحمد طاهر01/06/1990بن نادة حنان842479

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوقعيس ى03/11/1989بن ناصر جابر8431821

مقبولحقوقمحمد26/06/1996بن ناصر صبرينة844367

مقبول2019ديسمبر تأجيلحقوقمحمد11/10/1994بن نافلة وليد8453025

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضحقوقسعيد11/03/1991بن نبري صباح8461071

مقبولعلوم التسييرسعيد31/03/1994بن نبري وسام847425

مقبولعلوم تجاريةبولنوار02/01/1994بن نجاح صورية8484193

مقبولمعفىحقوقخليفة01/12/1989بن نعامة عادل8491159

مقبول02/04/2019تأجيلحقوقحمالوي22/02/1992بن نعجة أنور8501285

مقبول24/12/2019تأجيلحقوقحمالوي28/11/1994بن نعجة محمد8512701



مقبول21/07/2019تأجيلحقوقأحمد23/04/1993بن نعوم حمزة8521776

مقبولحقوقعبد القادر17/06/1991بن نونة الحاجة8532572

مقبولحقوقمحمد30/03/1995بن هبور بشرى8543344

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقشريف08/04/1989بن وارث مريم8553852

مقبولعلوم تجاريةمحي الدين19/07/1991بن والي زهرة8562102

مقبولحقوقجمال06/02/1993بن يحي أمينة857281

مقبولعلوم التسييرمحمد30/06/1995بن يحي شهرزاد858726

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقمحمد18/07/1995بن يحي عبد الرزاق8593048

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةبومدين16/09/1993بن يحي محمد أمين860739

مقبولعلوم التسييرمحمد25/11/1997بن يحي نور الهدى ربيعة8613522

مقبول10/12/2019حقوقتوهامي07/11/1994بن يطو عادل86252

مقبول16/12/2019تأجيلحقوقصالح03/03/1997بن يطو عبد القادر8631935

مقبولمعفىحقوقعبد القادر09/08/1991بن يطو عبد هللا864775

مقبولمعفىحقوقأحمد31/07/1989بن يعزر بالل8652308

مقبولعلوم التسييرسعد28/12/1996بن يعقوب صوفيا8661692

مقبولمعفىحقوقأحمد08/09/1991بن يغزر حمزة867676

مقبولحقوقعيس ى08/11/1991بن يوسف حنان8682949

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم تجاريةأحمد27/05/1995بن يوسف دربال8691021

مقبول10/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأحمد20/09/1994بن يوسف عادل8701887

مقبول03/12/2019تأجيلعلوم التسييرداود04/06/1994بن يوسف عمر8712857

مقبولعلوم تجاريةعلي01/06/1993بن يوسف مريم8722610

مقبول20/12/2019تأجيلحقوقأحمد30/06/1996بنابي حبيب محمد إسالم873778

مقبولعلوم التسييرلخضر10/05/1992بناط ياسمينة874543

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد07/11/1994بناي ثيزيري8751240

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعبد هللا04/02/1991بناي حسين876421

مقبولحقوقالسعيد02/12/1995بناي سعاد877958

مقبولعلوم إقتصاديةلزرق24/09/1994بنايش حليمة878737

737ملف معاد رقم مرفوضعلوم إقتصاديةلزرق24/09/1994بنايش حليمة879738

مقبولمعفىعلوم التسييرعيس ى27/10/1996بندي عماد880709

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضمصطفى03/04/1990بنديف ليندة8812522



مقبولحقوقمحمد12/11/1996بنور هبة الرحمان الخنساء88220

نقص كشف الداس ي ألاولمرفوضعلوم مالية و محاسبيةصالح28/05/1994بني عيش إيمان883679

مقبولمؤهل ال يجندحقوقعمار19/05/1992بنيس عادل884648

مقبول13/12/2019تأجيلحقوقعبد القادر19/03/1993بنينال سيد علي8853403

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسييرالطيب02/05/1994بهاتو يوسف8863184

مقبولحقوقصالح26/07/1990بهاز رانية8873806

مقبول27/03/2019إستدعاءحقوقكمال01/01/1993بهالي رضا8883554

مقبولحقوقعمران26/01/1991بهلول سيرام8892126

مقبولحقوقأمحمد28/06/1993بهلول هاجر8902208

مقبولحقوقالهامل24/07/1993بهلولي سهام8913321

مقبولمعفىحقوقمازوز13/09/1989بهلولي عبد املجيد8922815

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض30/10/2018تأجيلعلوم التسييرسليمان10/07/1997بهون علي محمد8932972

مقبولمعفىعلوم تجاريةعز الدين04/04/1990بهوهو مهدي8941345

مقبول02/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةبلحوت24/11/1993بهياني رضا895473

مقبولمعفىعلوم تجارية وماليةعبد الحميد19/01/1991بهياني يوسف إسالم8963461

مقبولمعفىحقوقالحفناوي26/09/1991بهيجي عبد الرزاق8973834

مقبولعلوم تجاريةمحفوظ18/06/1992بو التوت شهيناز8982910

مقبول26/12/2019تأجيلحقوقنور الدين11/10/1995بوازدية حنافي8991846

مقبولمؤهل ال يجندعلوم مالية و محاسبيةبن ميرة08/10/1994بوازني خالد9001403

مقبولحقوقيوسف09/09/1993بوالجاج شهيناز9011245

مقبولعلوم تجاريةيوسف22/03/1997بوالجاج نجواء9021246

مقبولعلوم مالية و محاسبيةبوجمعة15/09/1994بوالصوف رانية903889

مرفوضعلوم إقتصادية15/10/1990بوالصوف عمار9042587
نقص نسخة من + نقص وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية 

شهادة البكالوريا
مقبولحقوقالطاهر03/09/1989بوانيد رقية9054147

مقبولحقوقأبو سفيان20/08/1995بوبراوات فاطمة وسام90641

مقبولحقوقعلي01/03/1993بوبشير نوال9074170

مقبولعلوم التسييرمحمد الناصر28/10/1991بوبصلة بثينة9082377

مقبول10/12/2019تأجيلحقوقمحمد29/03/1990بوبطانة هشام9092939

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةبوزيد29/08/1993بوبطة أسامة910391

نقص كشف النقاط للسداس ي الثالث و الرابعمرفوضأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةإبراهيم27/02/1991بوبقار سمير9111179



مقبولمعفىعلوم التسييرمنهي11/02/1990بوبكة سعيد9121566

مقبول08/12/2019تأجيلحقوقعلي04/08/1995بوبكر الجياللي9132876

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأمحمد06/09/1993بوبكر رضا914886

مقبول05/12/2019تأجيلعلوم التسييرالطاهر28/11/1995بوبكر محمد زكريا9153125

مقبول05/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد24/01/1994بوبكري عكاشة صديق9163572

مقبول03/12/2019تأجيلعلوم تجاريةمحمد08/05/1993بوترفاس كمال9172037

مقبول23/12/2019تأجيلحقوقأكلي13/01/1995بوتريك محمد9183177

مقبولعلوم التسييرأمحمد07/02/1994بوتشيشة فاطمة9192003

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضعلوم إقتصاديةمحمد29/12/1995بوتشيشة فتيحة9201947

مقبول2019أكتوبر تأجيلعلوم التسييرالجياللي04/06/1991بوثلجة حسين9211648

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعمر11/09/1992بوجاهم سعيد922208

نقص الترخيص باملشاركة في املسابقةمرفوضمؤهل ال يجندحقوقعبد الحفيظ07/11/1987بوجدرة زين الدين9231016

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأحمد13/08/1992بوجردة يوسف9244183

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقلخضر04/04/1994بوجري السعيد9254087

مقبولمعفىحقوقلخضر27/02/1992بوجري زكي9263962

مقبولحقوقبشير20/06/1992بوجريو حنان927379

مقبولأنهى الخدمةحقوقالسبتي25/11/1994بوجالل سفيان928988

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةعبد الكمال04/07/1992بوجلدة فيصل9292744

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقالعيد02/03/1992بوجلود علي9302706

مقبولعلوم إقتصاديةإبراهيم28/03/1993بوجلول فاطمة الزهرة9313146

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرعبد الرزاق24/03/1990بوجليدة عبد الهادي9322854

مقبول14/09/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد04/05/1992بوجليل عميروش9331999

مقبولحقوقعزالدين26/08/1992بوجمعة إيمان9343827

مقبول05/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر01/08/1994بوجمعة عبد الحق9352091

مقبولمعفىعلوم التسييرملياني07/08/1993بوجمعة محمد936164

مقبول30/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد22/09/1995بوجمعة وليد937486

مقبولعلوم مالية و محاسبيةلخضر16/01/1995بوجميل فهيمة938768

مقبولحقوقرابح07/06/1997بوجناح فريال9391687

مقبولعلوم مالية و محاسبيةبختي19/11/1994بوجناح نسيمة9403335

مقبولأنهى الخدمةحقوقرابح28/11/1991بوحادرة فؤاد9412219



مقبولعلوم إقتصاديةمحمد20/06/1992بوحارة سارة9421910

مقبولعلوم تجاريةعبد السالم20/07/1992بوحالة إيمان9431272

 سنة30السن أكثر من + نقص شهادة البكالوريا مرفوضحقوقبلخير16/01/1989بوحامد إيمان944245

مقبول05/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد صالح23/03/1994بوحجة جمال الدين9453089

مقبولحقوقمحمد23/06/1992بوحجة نوال9463666

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضحقوقسيدعلي19/06/1992بوحسان منيرة9473870

مقبولعلوم التسييرتوفيق25/10/1994بوحشيشة مريم948292

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةرزيق22/03/1993بوحفص إلياس949622

مقبول06/12/2019تأجيلحقوقنجم الدين09/07/1996بوحفص عبد القادر خالد نجيب950950

مقبولحقوقمدين22/09/1990بوحفص نسيمة9512281

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةالشريف26/02/1992بوحالس ي محمد9522595

مقبولأنهى الخدمةحقوقعبد الحميد19/02/1991بوحالل بوبكر9531662

مقبولعلوم التسييرإبراهيم28/05/1996بوحلفاية بشرى9541879

مقبول23/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأحمد04/11/1995بوحمادي عبد الرحمان955339

مقبولحقوقرمضان24/01/1990بوحمبل فوزية9562226

مقبولأنهى الخدمةحقوقعطاء هللا20/04/1993بوحميدة أحمد أمين9572892

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأحمد01/05/1996بوحميدي أمنة9581152

مقبولعلوم إقتصاديةعمار15/04/1993بوحوش اسماء9591550

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقعلي05/02/1994بوحوية عبد الكريم9601217

مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةصالح22/01/1991بوحياصة محمد الصديق9611664

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرلخضر23/01/1990بوحيثم عالء الدين9624356

كشوف نقاط املسار الدراس ي+ نقص شهادة ليسانس مرفوضمحمد11/04/1993بوخاتم رميسة9634302

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعبد العزيز03/01/1994بوخاري إسماعيل9642088

نقص كشف النقاط السداس ي ألاولمرفوضعلوم التسييرعبد القادر08/09/1993بوخاري خيرة9653942

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةمحمد الصغير22/08/1990بوخاري هشام9661176

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير واضحةمرفوضعلوم مالية و محاسبيةبوبكر06/10/1994بوخالفة أحمد967315

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد البشير08/05/1995بوخالفة أشواق9681775

مقبولحقوقعبد الحكيم30/01/1997بوخالفة جميلة9692627

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضبوفلجة05/09/1992بوخالفة سارة9702277

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةحميد18/09/1990بوخالفة عبد الجليل971276



مقبولعلوم التسييرعارف11/10/1994بوخالفة فريال9721626

تخصص غير موافقمرفوضمؤهل ال يجندصناعات بتروكيماويةمحمد06/11/1993بوخرج إبراهيم9734318

مقبول20/12/2019تأجيلعلوم التسييرالزوبير20/11/1995بوخرص أحمد أمين974554

مقبولحقوقبوجمعة27/10/1989بوخروبة نهاد9751275

مقبولحقوقبغدوش25/04/1997بوخروفة إيمان9762656

مقبولعلوم إقتصاديةأمحمد11/11/1990بوخشبة صليحة9774454

مقبولعلوم التسييرعبد القادر29/09/1989بوخلخال أم حبيبة9784277

مقبولعلوم التسييرأحمد29/03/1991بوخلف نوال9791832

مقبولحقوقغالم هللا عبد الهادي02/10/1993بوخلوة إيمان980640

مقبول03/07/2019تأجيلعلوم إقتصاديةبلقاسم05/11/1993بوخلوط خليل9812575

مقبولعلوم إقتصاديةعبد املجيد20/05/1989بوخليفي قويدر نسرين9824195

مقبولحقوقمحمد27/01/1991بوخمخم راندة9831475

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد الغاني01/01/1993بوخميس صهيب984684

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد29/06/1991بوخنوفة أمير985515

مقبولعلوم تجاريةإبراهيم08/09/1994بوخويدم هاجر9862092

مقبول27/12/2019تأجيلعلوم التسييرلخضر13/01/1995بوداب نورإلاسالم9871815

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرأحمد09/12/1987بودالي سعاد9882167

مقبولحقوقأحمد03/09/1993بوداود روزة9894384

مقبول2019ديسمبر تأجيلعلوم التسييرأحمد08/02/1994بودة يوسف9902078

مقبولعلوم تجاريةمنهي06/09/1994بودحماني مريم9911276

مقبولحقوقموس ى13/12/1994بودراع سميرة9922378

 سنة30السن يتعدى مرفوضحقوقبن عيس ى30/12/1988بودراع هوارية9934320

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم تجاريةلحسن06/02/1990بودراعة مريم9942157

مقبولحقوقالجمعي23/06/1997بودراهم زينة9953990

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/10/2018تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأمحمد28/12/1995بودراوي عبد الكريم9963805

مقبول27/12/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد27/08/1996بودراوي عبد هللا997972

مقبولمعفىحقوقعمار13/01/1991بودردارة عثمان9981409

مقبول06/05/2019تأجيلعلوم التسييرعمر23/11/1992بودرع مسعود9992451

مقبولحقوقوهاب01/04/1995بودرومة نهى10003791

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد النور14/08/1997بودريش ليليا100159



مقبولحقوقمحمود14/07/1992بودفع بسمة10024235

مقبولعلوم التسييرعبد العالي31/03/1990بودماغ دالل10031231

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوض23/12/2019تأجيلعلوم التسييرعبد املجيد08/01/1997بودوح خالد10042355

مقبولمؤهل ال يجندحقوقاملالحي24/02/1991بودوخة حسين10051563

مقبولحقوقكمال10/10/1991بودور فاطمة10062283

مقبولحقوقعبد الحميد16/06/1993بودور نصيرة10071511

مقبولمؤهل ال يجندحقوقالطيب12/12/1992بودور يوسف100848

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقعبد القادر27/03/1991بودومي محمد صالح10091585

نقص كشف النقاط للسداس ي ألاولمرفوض07/05/2019تأجيلحقوقمحمد06/06/1990بوديلمي عادل10101322

مقبولعلوم التسييرسعيد03/05/1991بودين أمال10111804

مقبول11/12/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد04/04/1993بودين حمزة10121134

مقبولعلوم إقتصاديةعلي15/11/1992بودين ربيعة10133126

مقبولمعفىحقوقالعيد10/04/1993بودين سعيد1014299

مقبولمعفىعلوم تجاريةمحمد21/08/1993بودين عبد الرحمان10152904

مقبولحقوقلخضر04/10/1989بودينار إيمان10163379

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد31/08/1992بودينة رضوان10172070

مقبولحقوقصالح11/10/1994بوذينة نصيرة10183919

مقبولمعفىعلوم تجاريةاملنور09/05/1990بورابة عبد الغاني1019422

مقبول31/10/2019مؤجلعلوم إقتصاديةرابح17/02/1994بورابعة عمرو10204158

مقبولعلوم تجاريةالعربي29/09/1989بوراس جميلة10212237

مقبول10/12/2019تأجيلعلوم التسييرصالح04/08/1991بوراس عبد الحميد10223884

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضغير واضحتأجيلعلوم اقتصاديةمداني06/07/1993بوراس محمد ألامين10234136

موظف مرسممقبولمعفىعلوم التسييرعبد الكريم04/11/1987بوراس محمد أمين10244365

6+5+1نقص كشوف النقاط للسداس ي مرفوضحقوقسعيد05/09/1992بوراي سليمة10253787

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعاشور01/01/1992بوراي نبيلة10261453

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةالنذير31/05/1997بوربيعة نور الدين1027319

مقبولعلوم إقتصاديةصالح01/01/1991بورتعة أمينة10283382

مقبول25/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةإبراهيم23/11/1996بورحلة أحمد أشرف10292791

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةرابح02/04/1990بورحلة جمال10304249

مقبولحقوقإلياس13/07/1993بورحلة فلة10311741



 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقمحمد جمال الدين01/10/1986بورزاق عدنان عبد القادر10324457

مقبولمعفىحقوقمحمد07/07/1994بورزامي محمد10334515

مقبولمعفىحقوقرابح16/02/1993بورزق عبد الهادي10341277

مقبول16/12/2019تأجيلحقوقسماعين16/10/1992بورعدة زكريا10353009

مقبولعلوم إقتصاديةعبد النور14/09/1991بورغيدة ليلى103673

مرفوضعلوم إقتصاديةمحمد27/04/1995بورقبة إحسان10372186
نقص نسخة من كشوف النقاط للمسار + نقص شهادة الباكالوريا 

الدراس ي
مرفوضعلوم التسييرشعيب06/02/1993بورقبة بالل10382551

شهادة التأجيل منتهية + بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصالحية 

الصالحية
مقبولمعفىعلوم إقتصاديةرابح04/03/1995بورقبة رشيد10392239

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضأحمد30/01/1995بورقعة نعيمة10402699

مقبولعلوم التسييرجياللي27/09/1991بوركيزة فاطمة الزهراء10412945

مقبولمعفىحقوقحفص ي12/01/1990بورنان أسامة10421044

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقالحاج16/03/1988بورنان املختار10433555

مقبولأنهى الخدمةحقوقعمر04/08/1989بورنان حسام الدين10443224

مقبولأنهى الخدمةحقوقفيصل01/10/1989بورنان حسام الدين10454252

مقبولحقوقرابح18/04/1990بورنان حكيمة10461290

مقبول27/12/2019تأجيلحقوقأحمد10/04/1993بورنان شعبان1047975

نقص كشف النقاط للسداس ي السادسمرفوضحقوقعز الدين11/08/1994بورنان كنزة10482702

مقبولحقوقيحياوي20/07/1997بوروبة خولة10491243

مقبولحقوقلخضر1991سنة بوروبة لينة1050523

مقبول19/05/2019تأجيلحقوقصالح11/06/1992بورورو بالل1051931

مقبولمعفىحقوقعمار27/04/1991بوروية محمد ألامين10521644

مقبول23/12/2019تأجيلحقوقحسني08/03/1997بورويس عبد الكريم10533997

مقبولعلوم التسييرموس ى31/10/1994بورويس مريم10542495

مقبول29/12/2019تأجيلحقوقحفص ي07/08/1995بوروينة عماد10554008

مقبولمؤهل ال يجندحقوقناصر21/03/1996بوري مصطفى أوسامة105642

مقبولحقوقعلي02/07/1991بورياش ي صارة10573044

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الحميد27/01/1994بوريحانة مروى1058687

مقبولحقوقنام16/05/1997بوريو شيماء10594414

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض18/04/2018إستدعاءحقوقبن يوسف06/10/1990بوزار ديلمي10602440

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضحقوقداود03/05/1995بوزار ليليا1061424



مقبولحقوقالطيب26/12/1993بوزانة نور الهدى10623792

مقبولعلوم التسييرعمر07/04/1993بوزردوم سلسبيلة10633967

مقبولحقوقعمر19/04/1994بوزردوم نور الهدى10643968

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعلي06/01/1994بوزرقون جمال الدين10653642

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد31/07/1991بوزرقون ياسين1066280

مقبولحقوقالصادق07/02/1992بوزرقي بسمة10672235

مقبولعلوم مالية و محاسبيةجمال28/10/1997بوزرورة فطيمة الزهرة10681254

مقبولعلوم مالية و محاسبيةإيدير09/10/1997بوزرورة منار10692360

مقبولحقوقسعيد09/05/1997بوزقزة عائشة شيماء10703734

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعلي10/01/1995بوزقزق مروة10713464

تخصص غير مطلوبمرفوضعلوم سياسيةأحمد25/01/1994بوزكار خديجة10723816

مقبولحقوقاسماعين16/02/1996بوزنزن ريان10733855

مقبولحقوقعبد السالم13/10/1989بوزنزن فاطمة الزهراء1074797

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الحميد31/05/1994بوزنون أمال10751076

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد الصغير01/08/1993بوزنيتة يمينة10763777

مقبولعلوم تجاريةمحفوظ02/02/1995بوزوان كنزة10771074

مقبولحقوقلخضر25/07/1992بوزواوي فاطمة الزهراء ياسمين10781934

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر01/10/1996بوزيان الرحماني سارة10792022

الشهادة غير مطلوبةمرفوض19/12/2019تأجيلرياضيات و إعالم آليعبد القادر30/08/1993بوزيان الرحماني محمد10802021

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد10/01/1991بوزيان زكرياء10812504

مقبولمعفىحقوقالطيب04/01/1991بوزيان شمس الدين1082121

مقبولحقوقعيس ى05/05/1992بوزيان صارة10832017

مقبولعلوم التسييرمصطفى02/11/1992بوزيان صبرينة10841672

1672ملف معاد رقم مرفوضعلوم التسييرمصطفى02/11/1992بوزيان صبرينة10854108

مقبول19/12/2019تأجيلحقوقأحمد05/07/1992بوزيان عبد العزيز10861097

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأحمد14/11/1995بوزياني فاطمة10871850

مقبول29/12/2019تأجيلحقوقمصطفى13/07/1992بوزياني يوسف زكي10882315

مقبولحقوقسعيد17/11/1989بوزيت أسماء1089939

مقبولعلوم التسييرعبد القادر07/12/1991بوزيد خيرة1090598

مقبولعلوم التسييرعبد الرزاق22/03/1994بوزيد سارة10914080



مقبولحقوقبلقاسم16/10/1993بوزيد فاطمة زهرة10922891

مقبولعلوم تجاريةبوسعد13/05/1991بوزيد فطمة10933267

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقحفناوي12/07/1978بوزيدة جعفر10942108

مقبولمعفىحقوقالعزازي20/05/1995بوزيدة عاطف10952107

مقبولحقوقعبد الباقي10/08/1994بوزيدة فاطمة10963815

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضمعفىحقوقالعايش25/04/1992بوزيدة نبيل10972105

مقبولحقوقعمر03/07/1990بوزيدي سعاد10982071

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم مالية و محاسبيةساعد25/07/1988بوزيدي فريدة1099837

مقبولحقوقسليمان17/06/1994بوزينة مريم1100446

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر15/06/1995بوزيوان سناء11011858

مقبولحقوقخمس ي16/08/1996بوساحة إلهام11023396

مقبولحقوقعبد القادر09/05/1997بوساحة أية1103963

مقبولمعفىحقوقبورنان25/07/1991بوساحة براهيم11041901

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوقبلقاسم06/10/1989بوساحة عبد هللا11053521

مقبولحقوقالعربي07/12/1995بوسالم بدرة11064313

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد21/06/1992بوسالم رؤوف1107590

مقبول29/04/2019إرجاءحقوقميلود08/11/1994بوساهل علي ولي الدين110810

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضأنهى الخدمةعبد القادر07/02/1993بوسبع إسماعيل11092728

مقبولعلوم تجاريةكمال24/07/1995بوسبعين شهيناز11101465

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالسبتي01/12/1992بوستة سارة11112908

مقبولعلوم التسييرمشري04/11/1993بوسجرة خديجة11121805

مقبولعلوم التسييرعبد الحليم الهادي17/03/1995بوسعادة أمال1113524

مقبول23/03/2019إستدعاءعلوم إقتصاديةمحمد26/08/1992بوسعيد حسام الدين1114658

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد الراني01/04/1992بوسعيد حسام الدين11151381

مقبولعلوم تجاريةمحمد29/09/1991بوسعيد خيرة11163257

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةيوسف26/12/1993بوسعيد سعيد11172541

مقبولعلوم التسييرعبد العالي31/12/1992بوسعيد سالف1118670

4+3نقص في كشوف النقاط للمسار الدراس ي مرفوضمعفىعلوم تجاريةمحمد03/02/1991بوسعيد مرس ي11192217

مقبولعلوم إقتصاديةعبد الرحمان21/12/1991بوسعيدي إيمان1120783

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقعبد القادر04/02/1987بوسكين إلياس11214460



مقبولحقوقمحمد29/06/1992بوسليماني نور الهدى11222404

نقص الطلب الخطيمرفوضمعفىحقوقمحمد24/10/1992بوسماحة أحمد أشرف11233150

مقبول21/04/2019تأجيلحقوقالشيخ02/11/1990بوسماحة خالد إبن الوليد112481

مقبول26/12/2019تأجيلحقوقفاتح03/02/1997بوسنان أسامة11252163

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةسالم13/11/1991بوسنة فاروق1126541

مقبولحقوقمحمد عبد الناصر06/08/1992بوسنة ليندة112793

مقبولحقوقبوجمعة12/01/1995بوسواك حدي11283592

نقص إثبات الوضعية إتجاه الخدمة الوطنيةمرفوضعلوم التسييريسين24/09/1996بوشارب خالد112951

مقبولأنهى الخدمةحقوقمهدي08/06/1992بوشارب عبد الباسط11301485

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقمزيان26/02/1988بوشارب مهدي113192

مقبولحقوقعمر30/06/1995بوشارب نريمان1132806

مقبولعلوم إقتصاديةأعمر20/01/1990بوشاريم سعاد1133890

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقأعمر21/11/1988بوشاريم فايزة11343010

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقحمود07/04/1988بوشاشية أحميدة1135861

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةمحمد13/09/1989بوشاقور الرحماني عبد الحق11362396

مقبولمعفىحقوقأمحمد31/08/1989بوشاقور بالل11374498

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمحمد30/11/1990بوشال خلف هللا1138668

مقبولمعفىحقوقخميس ي15/02/1990بوشالة رمزي11391306

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرموس ى25/02/1994بوشاوي ياسين1140560

مقبولحقوقخوجة26/02/1996بوشحدان سهام11414258

مقبولعلوم تجاريةطالب03/08/1994بوشخشوخة فاطمة11424160

مقبولعلوم التسييرصالح03/09/1994بوشرمة زهيرة11431389

مقبولحقوقصالح23/04/1989بوشرمة يسمينة11441390

مقبول25/12/2019تأجيلحقوقصادق12/08/1997بوشريط عبد هللا11451587

مقبولمعفىحقوقأعمر22/02/1991بوشطال جواد11463148

مقبولمعفىحقوقعز الدين23/09/1989بوشكارة عبد هللا11473945

أنهى الخدمةمقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمزيان02/02/1989بوشكيوة بالل11483087

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمحمد29/07/1992بوشلخات أسامة1149619

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقعبد العالي17/07/1989بوشلوخ محمد11501309

مقبولمعفىحقوقعمار26/11/1990بوشمال إلياس11513485



نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضمعفىعلوم تجاريةأحمد06/11/1992بوشمال حمزة11521411

مقبولمؤهل ال يجندحقوقإسماعيل18/03/1993بوشملة نور إلاسالم11531199

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةعيس ى29/10/1990بوشناف الطيب11541440

مقبولحقوقسيد أحمد01/01/1994بوشناق أمال11553012

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييربلقاسم01/11/1991بوشهير بهاء الدين11564319

مقبولحقوقحميد29/10/1994بوشوكة سعدية1157474

مقبولمؤهل ال يجندحقوقكمال11/01/1992بوشيبان زكريا115812

مقبولمعفىعلوم التسييرعمار24/11/1991بوشيرب محمد11593149

مقبول25/04/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعمار07/09/1994بوصاع خير الدين11604360

مقبولحقوقالطاهر23/11/1993بوصوار حنان1161967

 سنة3السن أكثر من مرفوضحقوقعبود20/05/1988بوصوف فريال11622991

أبو بكر14/03/1994بوضاية إيمان11632669
التسيير السياحي و 

الفندقة
الشهادة غير مطلوبةمرفوض

مقبولعلوم التسييرعمار19/03/1994بوطابة نجيبة11643373

مقبولمعفىحقوقيوسف10/04/1990بوطاعة علي11653652

مقبول22/12/2019تأجيلعلوم التسييرموس ى07/04/1996بوطبة محمد1166305

مقبولعلوم التسييرمحمد26/12/1994بوطحرة هيبة11673784

مقبولعلوم إقتصاديةبغداد21/12/1992بوطريق الزهرة1168695

نقص كشف النقاط للسداس ي الخامس و السادسمرفوضحقوقبلعيد08/02/1993بوطريق صفية11692578

مقبول11/12/2019تأجيلحقوقمحمد06/10/1994بوطمينة عقبة11703903

مقبولحقوقجمال16/01/1994بوطويل وفاء11713793

مقبولحقوقجلول09/02/1991بوطيب خولة11722415

مقبولحقوقيحيى05/02/1991بوطيب فضيلة11733430

موظفمقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةميلود25/10/1985بوطيبة محمد11743898

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضحقوقأحسن26/01/1993بوعافية إيمان11754333

مقبول20/07/2019تأجيلحقوقعبد املؤمن25/07/1990بوعباية عبد املؤمن11762222

مقبولحقوقرابح19/07/1992بوعبد هللا ابتسام11773353

مقبولمعفىعلوم التسييرالربيع02/04/1990بوعبد هللا بالل11781354

مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةعلي12/08/1990بوعبد هللا فاروق11792685

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد10/08/1993بوعبد هللا منال11801745

مقبولحقوقعبد القادر01/01/1994بوعبد هللا نوال11813338



مقبولمعفىحقوقكمال05/09/1995بوعبيد كريم11822603

مقبولمعفىعلوم التسييررابح11/12/1991بوعجل فاتح11832739

مقبولحقوقمحمد21/05/1993بوعديس سارة11843342

مقبولحقوقعلي25/04/1991بوعراب آسية118526

مقبولعلوم التسييرأحمد22/01/1995بوعروج رميسة11861881

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم اقتصاديةحماد27/02/1985بوعزاوي براهيم11873851

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوض13/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعمر12/10/1996بوعزة عبيد11882672

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةرشيد21/06/1994بوعزة عبيد محمد أمين1189239

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوض29/04/2019تأجيلعلوم تجاريةبن سعيد17/01/1993بوعزي سفيان11901415

الشهادة غير مطلوبة+ نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مرفوضقانون أعمالعيس ى25/03/1993بوعزيز فريال11912571

مقبولحقوقمحمود06/03/1992بوعسلة مريم11922692

مقبولحقوقفرحات11/01/1992بوعسيلة نصيرة11932474

مقبولحقوقمحمد05/01/1991بوعفينة مريم11942273

مقبولحقوقمحمد05/05/1996بوعقل عمرية1195364

مقبولعلوم التسييرعبد القادر28/12/1997بوعقلين هجيرة11964188

مقبولحقوقبناني28/05/1994بوعكاز آسية11972306

مقبولمعفىحقوقنصر الدين13/05/1992بوعكاز مهدي ملين1198390

مقبول27/12/2019تأجيلحقوقمحمد14/01/1997بوعكة بن حفصة مداني11991502

مقبولمعفىحقوقرحمون21/02/1992بوعالم الهاشمي1200747

مقبولعلوم إقتصاديةعلي18/10/1994بوعالم ياسمين12011047

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوضحقوقشريف08/05/1992بوعلي لندة12023703

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم التسييرمحمد11/01/1996بوعمار حمزة12031565

مقبولعلوم التسييرأمحمد17/04/1995بوعمار سعيدة1204277

مقبولمعفىعلوم تجاريةعبد الرحمان18/08/1991بوعمامة جمال الدين12051156

مقبول02/12/2019تأجيلحقوقسهلي08/05/1997بوعمامة جياللي1206953

مقبولحقوقمحي الدين20/10/1992بوعمامة فتيحة1207494

مقبولحقوقعلي04/12/1995بوعمرة أمال12082475

مقبولعلوم تجاريةعبد الحفيظ20/11/1991بوعمرة باية12093747

مقبولمؤهل ال يجندحقوقعلي03/08/1989بوعمرة حسان12103476

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةالسعيد28/06/1990بوعون جالل1211320



مقبولحقوقسعيد01/06/1991بوعيشاوي آمال12123047

مقبولحقوقالطاهر01/10/1994بوعيشة رتيبة12131078

مقبولحقوقبشير06/06/1994بوعيطة شيماء12143856

مقبولمعفىحقوقعبد املجيد26/07/1990بوعيناه محمد12151400

مقبولمعفىعلوم تجاريةعاشور05/12/1991بوغاري محمد أمين12161608

مقبول28/12/2019تأجيلحقوقالعلواني14/07/1994بوغازي جهيد1217534

مقبولحقوقأحسن13/07/1991بوغديري مريم12184071

مقبولحقوقبلقاسم04/09/1994بوغرارة خولة12191402

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالعمري15/01/1990بوغربي فاتح12202724

مقبولحقوقمخطار01/06/1994بوغالم عائشة خلود أمال12213247

مقبولأنهى الخدمةحقوقعبد العزيز22/05/1990بوغلوم عبد الكريم12223631

مقبولعلوم ماليةالعيد24/05/1992بوغوفالة كريمة12233847

مقبولحقوقأحمد14/03/1995بوغيدة مريم12243848

مقبولمعفىحقوقرشيد02/09/1992بوفادن رفيق1225187

مقبولحقوقرابح06/08/1993بوفارس أمينة12261727

مقبولعلوم التسييرإبراهيم13/06/1991بوفافة بالل12272075

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةموس ى16/07/1992بوفركاس رابح12284305

نقص كشف النقاط للسداس ي الخامسمرفوضعلوم إقتصاديةموس ى19/04/1993بوفركاس صارة12293717

مقبولمعفىحقوقمحمد01/12/1991بوفكرن سيف الدين12301972

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةفرحات20/05/1995بوفالقة ساعد1231457

مقبولعلوم إقتصاديةعبدو05/07/1996بوفلجة لطيفة1232794

مقبول03/12/2019تأجيلحقوقعبد الرحمان20/08/1997بوفنغور عبد املجيد12333165

مقبول17/08/2019تأجيلحقوقالصديق18/04/1992بوقابة الصالح1234230

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييربلقاسم26/05/1991بوقادة مسعود12351424

مقبولحقوقمحمد10/04/1994بوقاس ي جميلة1236688

مقبولحقوقعبد املجيد11/09/1990بوقاموزة إسمهان12371765

مقبولعلوم التسييرمحمد04/05/1990بوقجة زكية12382301

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةحسن17/11/1992بوقجوطة عبد الغني12393375

مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةبلقاسم02/10/1989بوقدرة محمد1240580

مقبولعلوم إقتصاديةعز الدين04/09/1993بوقدم بشرى1241162



مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةالعيدي13/07/1991بوقدوم رضا12421237

مقبول30/04/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأحمد11/01/1994بوقديرة عبد النور1243135

مقبول14/12/2019تأجيلعلوم تجاريةطيب18/02/1995بوقراف براهيم1244804

مقبولعلوم مالية و محاسبيةحسين06/06/1997بوقرة صونية12453679

مقبولعلوم التسييرعلي22/10/1989بوقردة مباركة12464469

مقبولحقوقمصطفى07/12/1997بوقرن بثينة12474487

مقبولعلوم مالية و محاسبيةرابح27/08/1995بوقرن صارة12483062

مقبول29/12/2019تأجيلعلوم التسييرعالل12/02/1995بوقرني محمد12493926

مقبولحقوقعيس ى11/08/1997بوقرومي أمال12501894

نقص وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقمحمد الصغير06/08/1989بوقروني بوبكر12511505

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد العزيز14/11/1995بوقزولة زينب12524020

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد العزيز01/11/1997بوقزولة هند12534165

مقبولحقوقالسبتي03/09/1993بوقفة أمال1254710

مقبول08/12/2019تأجيلحقوقعبد الوهاب26/07/1996بوقفة هيثم عبد الرحمن12554331

مقبولمعفىحقوقالسعيد14/08/1990بوقلمونة عبد القادر12561365

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم إقتصاديةجمال09/01/1997بوقموزة عبد الرحمان12572985

مقبولمعفىعلوم التسييرعلي01/01/1992بوقندورة عيس ى12583202

5+3+1نقص كشوف النقاط للمسار الدراس ي مرفوضعلوم التسييرسعيد04/09/1993بوقندورة نسرين12591569

 سنة30السن أكثر من مرفوض24/03/2019تأجيلعلوم التسييرأحمد07/04/1988بوقيدة محمد12602132

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد28/04/1992بوكابوس عيس ى12611114

مقبولعلوم تجاريةعبد النور17/04/1993بوكاري أسية12622613

مقبولحقوقبوبكر08/08/1995بوكاف صبرينة12631596

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقمرزاق09/03/1985بوكانة محمد رضا12641902

مقبولمعفىعلوم التسييرطاهر30/10/1992بوكحيل عبد الرحمن12654156

مقبولعلوم تجاريةالحسين05/11/1991بوكر إيمان12663540

مقبولمعفىحقوقعبد القادر01/06/1989بوكراع حمزة1267500

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةسليمان04/02/1985بوكرة حافظ12683646

مقبولحقوقلعلى22/10/1995بوكرس ي أميرة12694293

مقبول14/04/2019إستدعاءحقوقعبد املالك02/01/1991بوكروح خالد12703290

مقبولحقوقعيس ى28/06/1995بوكروم بسمة12713935



مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةبوجمعة16/03/1990بوكرومة بالل12723562

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرعبد القادر12/10/1990بوكريطة حميد12731582

مقبول20/12/2019تأجيلعلوم التسييرعبد الحميد03/08/1993بوكريف سعيد12743691

مقبولعلوم مالية و محاسبيةإسماعيل01/05/1994بوكعيبة حنان12751406

مقبولمعفىعلوم تجاريةإسماعيل06/07/1992بوكعيبة عباس12761405

مقبولمعفىحقوقعبد املجيد17/02/1991بوكالب داود1277383

مقبول20/12/2019تأجيلحقوقخالف21/04/1994بوكالب هشام1278381

مقبولحقوقمحمد04/05/1993بوكلوة حسيبة12791736

أنهى الخدمة الوطنيةمقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد06/02/1989بوكمية عصام12801366

مقبولحقوقمحمد24/07/1997بوكنة لينة1281460

مقبولحقوقعبد هللا18/01/1994بوكوشة بشرى1282270

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/12/2018تأجيلحقوقمحمد خميستي07/12/1993بوالل أحمد12832681

مقبولمعفىعلوم التسييرصديق20/06/1994بوالل خالد12842934

مقبولعلوم إقتصاديةإبراهيم30/10/1992بولحبال عديلة12854243

مقبولحقوقمحمد12/07/1995بولحروز عواطف12864407

مقبولعلوم التسييرأحمد15/05/1992بولحليب أميرة12871612

مقبول23/12/2019مؤجلحقوقالعمري21/02/1994بولحية عماد1288112

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةياسف02/01/1991بولخراشف عمار1289985

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقمبارك13/05/1992بولخيوط مسعود12904272

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد هللا26/02/1993بولصاص جليلة12911233

مقبول27/12/2019تأجيلحقوقرشيد10/02/1992بولطيف محمد12922489

مقبولمعفىعلوم تجاريةعبد الرزاق30/01/1990بولطيور عماد1293353

مقبول17/04/2019تأجيلعلوم التسييربلقاسم30/07/1991بولعراس عبد الرحمان12943246

مقبول16/03/2019تأجيلعلوم التسييرفرحات01/09/1992بولعراس عز الدين12952229

مقبولعلوم التسييرناصر الدين31/03/1990بولعشب رقية12962653

مقبول17/12/2019تأجيلحقوقالطيب20/06/1996بولعواد إسالم عبد الوحيد12973585

مقبولعلوم التسييرالطيب11/03/1993بولعيون إيمان12982452

مقبولعلوم إقتصاديةعبد الحق22/04/1995بولفجغال خديجة12993260

مقبولعلوم التسييرعبد الحق08/07/1997بولفجغال ليليا13003261

مقبولعلوم التسييرعاشور07/08/1991بولفوس أسماء13014069



مقبولمعفىحقوقعزوز08/05/1992بولقصع سفيان13024383

مقبولمعفىعلوم التسييرحسين09/12/1991بولقمة عبد الحق13034276

مقبولمعفىحقوقعبد الرحمان07/01/1991بوملرقة خالد13043564

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد العزيز23/08/1992بوملعالي وليد1305354

مقبولعلوم التسييرمحمد29/06/1996بولنوار أميرة13062479

مقبولحقوقمحمد19/06/1990بولنوار فاطمة الزهرة13073036

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد القادر24/08/1990بولنوار ياسين13084034

مقبولحقوقعمار1992سنة بومخيلة فاطمة1309758

مقبولحقوقرابح27/08/1993بومسالت ماجدة13102599

مقبولحقوقمحمد الحسن15/08/1993بومعراف بهية رجاء13111543

 سنة30السن أكثر من مرفوض31/10/2019تأجيلحقوقبشير27/03/1989بومعزة أيوب13123537

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمحمد02/04/1990بومعزة لطفي131378

مقبولعلوم إقتصاديةعبد العزيز10/06/1994بومعقودة عبير13141629

مقبولمؤهل ال يجندحقوقالطيب27/12/1990بومعيزة وليد13152768

مقبولعلوم تجاريةسعيد23/02/1992بومالح أمينة13162833

مقبول18/03/2019إستدعاءعلوم مالية و محاسبيةبلقاسم15/04/1993بوملطة حسين13171779

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعلي02/02/1992بوملطة زين العابدين13181792

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةبلقاسم18/01/1990بوملطة فريد1319661

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعلي22/01/1991بومنة يوسف13201793

مقبولعلوم إقتصاديةنصر الدين12/01/1990بومنير نسرين13213119

مقبولعلوم تجاريةمصطفى20/04/1990بومهدي سمية1322134

مقبولمعفىعلوم التسييربهي الدين16/07/1990بومهدي عبد الباسط13233889

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعلي14/01/1996بوناب نجاة1324815

مقبولحقوقمحي الدين كمال16/09/1990بوناب وهيبة13253536

مقبول10/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر25/04/1995بونازف الحسن13261994

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الحليم13/09/1995بوناطيرو إبتسام13272965

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرعبد الرزاق15/01/1995بوناطيرو ضياء الدين1328811

مقبولعلوم مالية و محاسبيةميلود13/03/1993بونشادة صافية13291889

مقبولعلوم التسييرمختار24/04/1991بونعاس أسماء13301907

مقبولعلوم تجاريةمحمد23/10/1993بونوادر زهرة13311494



موظفمقبولمعفىعلوم التسييرعبد القادر22/05/1985بونوة الشيخ1332574

نقص كشوف النقاط+ نقص نسخة من شهادة الليسانس مرفوضأنهى الخدمةالخير05/02/1993بونوة بشار1333229

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم التسييرمحجوب24/10/1989بونوة حمزة13342958

موظف مرسممقبولأنهى الخدمةعلوم التسييربلقاسم20/04/1988بونوة رضوان13352611

مقبولحقوقمحمد10/07/1994بونوة رميساء13362161

مقبولعلوم التسييرأحمد11/12/1993بونياطي زهية13371334

مقبولحقوقالهادي14/12/1991بونيف أمنة13384509

مقبولعلوم التسييرلحسن14/05/1995بونيهي هاجر13391785

مقبولحقوقبلعباس27/03/1994بوهالي ياسمين13403292

مقبولحقوقمحمد22/02/1995بوهراوة سامية13413093

تخصص غير مطلوبمرفوضالعلوم التكنولوجيةعبد القادر12/05/1995بوهريرة ماجدة13423789

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرعمار14/10/1991بوهزيلة عبد الواحد13433086

مقبولحقوقمحمد10/12/1994بوهنتالة جيهان13443543

مقبولمعفىحقوقعبد القادر30/11/1989بوهنتالة زكرياء13453073

مقبولحقوقالعربي31/07/1994بوهنتالة لينة13463541

مقبولحقوقمحمد18/06/1992بوهنوش فتيحة13471487

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةميلود22/02/1991بوهني بن زيان فتحي13483748

التأجيل غير واضحمرفوضتأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد12/10/1994بويادري عبد القادر13493336

مقبولعلوم مالية و محاسبيةصالح22/02/1995بويري آمال13503694

مقبولعلوم التسييرأحمد21/09/1991بويزري نسيمة13512542

مقبول06/09/2019تأجيلعلوم التسييرأحمد10/02/1995بويعقوب سفيان1352669

مقبولحقوقرابح16/09/1995بيبي صارة13534125

مقبولمعفىحقوقلحسن05/09/1993بيبي قيس13541258

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعلي31/05/1990بيت يوسف13553347

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد الطاهر24/10/1993بيداري هاجر13561002

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقعبد القادر10/12/1988بيدي سارة13571083

مقبولعلوم مالية و محاسبيةداود22/06/1990بيرش عفاف13582096

مرفوضحقوقعمر26/12/1987بيري ياسين1359864
نقص بطاقة + نقص وثيقة إلاثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية 

 سنة30السن أكثر من + نقص شهادة البكالوريا + التعريف الوطنية 
مقبول29/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةامحمد01/01/1992بيالل رمضان13603988

مقبولأنهى الخدمةحقوقالسعيد03/04/1990تابتب رمضان13613740



مقبولأنهى الخدمةحقوقجياللي14/04/1990تاج يونس13624338

مقبولحقوقأحمد12/01/1994تاجر المية13632446

مقبولحقوقمحمد14/05/1990تاجروني حليمة1364110

مقبولحقوقعلي01/02/1994تازير نيهال13654029

مقبولمعفىعلوم التسييربلعيد20/01/1990تامن جمال الدين13662869

مقبولحقوقمحمد03/04/1993تاني نجية13672911

مقبولحقوقمحمد04/09/1992تباني إبتسام1368462

مقبولحقوقعبد الحميد05/12/1994تباني خديجة روفية13691826

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمسعود30/12/1991تبة رابح13701117

مقبولعلوم التسييربلقاسم04/02/1994تبوب نفيسة13712274

مقبولحقوقبوعالم30/06/1990تبيب أمينة13722073

مقبولحقوقالصديق01/01/1991تجيني سناء1373605

أنهى الخدمةمقبولأنهى الخدمةحقوقيوسف24/07/1988تربيش وليد13742812

مقبولعلوم تجاريةمحامد13/09/1989تركي سامية13752924

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحامد13/09/1989تركي ليلية13762918

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض30/10/2018تأجيلعلوم إقتصاديةمولود09/04/1994تركي يونس1377919

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد11/10/1989ترمليل خالد1378432

نقص كشف النقاط السنة الثالثةمرفوضعلوم تجاريةفوضيل26/10/1990تروش ريمة1379772

مقبول14/12/2019تأجيلعلوم تجاريةسليمان24/03/1996تريعة سيف الدين13801036

مقبولعلوم التسييرحميد02/05/1993تريكي ليليا13812282

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم إقتصاديةالطيب23/01/1993تزالت عبد اللطيف13823751

مقبولمعفىحقوقمحفوظ24/08/1993تشرماط أمير13833014

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد07/12/1992تعبيت أسامة13842809

مقبولحقوقعبد هللا11/06/1989تعومليت شراز13853769

مقبولحقوقيوسف01/06/1994تغالبت صورية13863243

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعبد القادر10/11/1990تفات هشام13874444

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرقويدر11/01/1992تقابجي عادل1388577

مقبولمعفىحقوقجلول27/10/1989تقار محمد أمين13892938

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةقادة20/11/1991تقاري ونان1390358

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوقجمال نصر الدين30/05/1991تقيدة محمد قاسم13912593



مقبولمعفىحقوقأحمد08/08/1990تكوك طاهر13924021

مقبولحقوقالسعيد07/06/1996تلي شيماء13931391

مقبولمعفىعلوم تجاريةأحسن31/07/1989تمار زهير1394108

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسييرعبد الوهاب08/06/1995تمامي بالل13951371

مقبولحقوقعوادي23/07/1994تمرابط شامة1396916

مقبولعلوم تجاريةلزهر03/10/1994تمرابط عبير13973780

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد05/12/1996تمزي وفاء139864

موظف+ أنهى الخدمة الوطنية مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرعبد الحفيظ02/08/1985تماللي عبد الحليم13994262

مقبولحقوقمنور13/06/1994تمورت أسية14001215

مقبولمعفىعلوم التسييرميلود24/06/1992تميمونت سفيان1401520

مقبولمعفىحقوقالحفص ي01/01/1991تميمي محمد الحفناوي14022409

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد املجيد15/03/1993تنوقاست ياسين14034123

مقبولعلوم التسييرمختار27/03/1994تهامي فتيحة14044531

مرفوضعلوم اقتصاديةعبد القادر20/07/1992تهونزة سفيان14052859
نقص الترخيص + نقص وثيقة اثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية 

باملشاركة في املسابقة
مقبولمعفىحقوقعمر06/03/1994تواتي بدر الدين14063348

مقبولأنهى الخدمةحقوقلخضر25/04/1991تواتي بالل14072558

مقبولحقوقحسين10/07/1990تواتي شافية14081082

مقبولمعفىحقوقأعمر11/07/1991توام محمد ملين1409836

مقبول30/04/2019تأجيلحقوقعبد هللا15/02/1992توايتية زكرياء14102364

مقبولحقوقلخضر10/05/1991توايمية حياة1411742

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم التسييرالهادي11/11/1996توراس عبد الحكيم14124199

مقبولمعفىحقوقالعربي23/03/1992توراك ناصر14132682

مقبولحقوقأكلي11/05/1991توقوجي ريمة1414203

مقبولمعفىحقوقعبد القادر20/03/1994تومي شريف14153463

مقبولحقوقنعيم18/08/1994تومي مروة1416266

مقبولحقوقحفيظ26/02/1994توهامن نروة1417620

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد23/08/1992توهامي زوليخة1418621

مقبولحقوقمحمد28/03/1990توهامي فاطمة الزهراء14192562

مقبول08/12/2019مؤجلعلوم مالية و محاسبيةكمال13/08/1994توهانت عبد الرحمان1420105

مقبولمعفىحقوقلخضر03/05/1993تيطوم كمال1421107



الشهادة غير مطلوبةمرفوضماستر علوم إجتماعيةحسين01/06/1989تيغدين حسينة14222268

مقبولحقوققدور03/03/1991تيفورة خديجة14234007

3872ملف معاد رقم +  سنة 30السن أكثر من مرفوضحقوقمحمد31/10/1987تيكردودار سليمة14243266

3266ملف معاد رقم +  سنة 30السن أكثر من مرفوضحقوقمحمد31/10/1987تيكردودار سليمة14253872

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد20/10/1990تين حكيم14261343

مقبولعلوم التسييرعمر02/05/1993تين صابرينة14273256

مقبولعلوم تجاريةمحمد09/04/1990تينة صليحة14282895

مقبول02/04/2019تأجيلحقوقبشير02/12/1991ثابت حراش1429613

مقبولحقوقأرزقي26/07/1992ثابتي فتيحة1430812

مقبولعلوم التسييرالشيخ30/06/1997ثامر صليحة14312691

مقبولحقوقحمنة07/08/1991ثامن إبتسام1432363

مقبولحقوقأعمر29/09/1994ثلجون فتيحة14332148

مقبول21/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةخير الدين15/01/1997ثلياللي عبد هللا14343828

مقبولحقوقأحمد25/05/1993جاب هللا إبتسام14352983

مقبول30/12/2019تأجيلحقوقالهادي05/05/1992جاب هللا سعيد14363083

مقبولمعفىعلوم التسييرأحمد08/06/1990جابر عبد القادر14371621

مقبولعلوم تجاريةأحسن30/03/1993جابر نسرين14381249

مقبولعلوم إقتصاديةلخميس ي29/05/1991جابري دنيا14391695

مقبولعلوم إقتصاديةلخميس ي16/01/1994جابري سارة14401631

مقبول21/12/2019تأجيلحقوقالتركي05/01/1997جابي أنيس1441475

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالصحراوي11/09/1993جادي وليد1442463

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد صالح26/09/1989جامع عبد الجليل1443361

مقبولعلوم إقتصاديةعمار26/11/1993جامع مريم14443365

مقبول15/12/2019تأجيلحقوقسليمان26/09/1995جاهمي عالء الدين14454240

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحمد27/06/1990جايحي عبد الرحمان14462289

مقبولحقوقبن عالل27/03/1993جبار إيمان14472093

مقبولحقوقمصطفى08/12/1989جبار كاملة14483863

مقبولمعفىحقوقعمار29/04/1990جبارة عبد السالم14491263

مقبولحقوقالعمري21/01/1993جبارني سمية1450423

مقبولأنهى الخدمةحقوقموس ى15/11/1992جباري رفيق14512345



نقص نسخة من شهادة الباكالوريامرفوض29/04/2019تأجيلعلوم اقتصاديةعبد الحق29/07/1994جباري صالح14524236

نقص شهادة ليسانسمرفوض24/12/2019تأجيلكروم13/07/1994جباري عبد القادر14534129

مقبولحقوقأحسن08/03/1994جبالة فوزية14544092

مقبولعلوم تجاريةعبد املجيد20/01/1994جبالي أمال14552882

مقبولعلوم تجاريةعبد املجيد20/01/1994جبالي ياسمين14562880

مقبولحقوقلزهر29/06/1995جبايلي أحالم14574045

مقبولحقوقكمال08/09/1995جبايلي أسماء14583941

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمحمد13/02/1992جبايلي بالل1459334

مقبولحقوقمختار05/08/1993جبايلي ليلى14603383

مقبولحقوقأحمد26/11/1995جبري مروى14614082

مقبولعلوم إقتصاديةصالح20/09/1997جبلي حليمة14623965

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةخليفة28/05/1991جحافي عبد الكريم14634075

مقبولحقوقعدة23/06/1992جداه سارة14641349

مقبولحقوقعمرو23/08/1991جدو سعاد14654177

مقبول02/12/2019تأجيلحقوقعبد هللا24/01/1995جدي أكرم14663817

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةعلي26/05/1992جدي رمزي14674347

نقص الطلب الخطيمرفوض14/05/2019تأجيلحقوقحسين26/11/1992جدي طارق14682584

مقبولحقوقعبد الجليل01/01/1993جدي مروى14692183

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم اقتصاديةأعمر13/07/1986جديد زين الدين14703437

مقبولعلوم تجاريةعبد النور12/04/1993جراح رزيقة14712884

مقبولحقوقموس ى14/06/1996جراردة شيماء14722829

تخصص غير مطلوبمرفوضإلاحصاءلعرج15/07/1994جرايد نزيهة1473752

مقبولعلوم التسييربوعالم27/06/1992جرباع فاطمة1474582

مقبولعلوم التسييرامليلود12/08/1994جربوب تركية1475674

مقبولمعفىعلوم تجاريةميلود22/04/1992جروني السايح14762813

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقأعمر08/07/1990جريدان إبراهيم1477940

مقبولعلوم التسييرمحمد08/04/1993جريدة جميلة14783921

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحمد11/06/1989جريو بالل1479579

مقبول28/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعيس ى03/07/1994جريو محمد14804476

الشهادة غير مطلوبةمرفوضهندسة معماريةجمال21/05/1990جزار سيف الدين1481618



مقبولمعفىحقوقحمزة16/04/1991جعبوب عمار148282

مقبولمعفىحقوقأعمر14/03/1992جعرون محمد14831030

مقبولحقوقإسماعيل1991سنة جعريري نادية1484122

مقبولعلوم تجاريةعلي17/05/1990جعطيط فاطمة1485624

مقبولمعفىعلوم التسييربلقاسم07/10/1990جعفر خالد14862352

مقبولحقوقعبد الكريم01/11/1992جعفر رندة14874070

مقبولحقوقرابح09/04/1994جعفر ليلى14882779

مقبولحقوقالربيعي08/11/1995جغالل أمينة1489273

مقبولحقوقسعيد04/12/1990جغالل نغم14901050

مقبولحقوقعبد القادر1989سنة جفال ربيحة1491609

مقبولحقوقزيان19/10/1993جفال صفية14924335

مقبول03/12/2019تأجيلعلوم تجاريةعبد القادر29/08/1994جالب بالل14933492

مقبول08/05/2019تأجيلحقوقالسعيد10/10/1990جالب مصطفى العزيز14943607

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس ي الخامس و السادسمرفوضعلوم التسييرساعد11/02/1995جالد أسماء14951601

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم التسييرساعد13/07/1997جالد ياسمين14961602

مقبولحقوقمداني07/07/1997جالل سمية14971958

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوض14/05/2019تأجيلعلوم التسييرأحمد25/04/1994جالل فيصل14984202

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الحق18/11/1993جالل مريم1499685

مقبولعلوم مالية و محاسبيةنور الدين17/06/1993جالل مريم15003156

نقص نسخة من شهادة البكالوريا+  سنة 30السن أكثر من مرفوضحقوقأحمد08/10/1985جاللي خالدة15012041

مقبولحقوقمحمد04/05/1989جاللي زينب15022821

مقبولعلوم تجاريةرابح16/06/1995جلطي أحالم1503603

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد الحاكم06/03/1994جلولي محمد1504547

مقبولعلوم إقتصاديةجلول19/11/1993جلي كريمة15053878

مقبولعلوم إقتصاديةعامر12/08/1995جليد إبتسام15062168

مقبول05/12/2019تأجيلحقوقعلي01/03/1995جليد عالء الدين1507471

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقعلي11/04/1988جماعي أمينة15082946

مقبولحقوقعلي23/04/1992جماعي سمية15093143

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمحمد18/02/1995جمعي عبد الحفيظ15103060

مقبولحقوقرابح05/03/1993جمعي نبيلة15113232



نقص وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضعلوم التسييرالعايش26/02/1995جمل ناجي15121228

مقبول25/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر10/01/1996جميل أمحمد15132458

مقبولعلوم إقتصاديةبن عيس ى29/05/1989جميل أمينة15143314

مقبولحقوققدور25/06/1991جميل حنين15153613

مقبولعلوم ماليةأحمد14/07/1992جميلي مسعودة15164107

مقبولعلوم إقتصاديةنور الدين10/06/1995جنان خديجة151734

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوض09/12/2019تأجيلحقوقكمال14/10/1995جنان عامر يوسف15181479

مرفوض19/05/2019تأجيلعلوم التسييربوعالم01/01/1992جنان نصر الدين15192180
نقص كشوف النقاط للسداس ي الخامس و + نقص شهادة ليسانس 

السادس
مقبولمعفىحقوقأبو بكر18/07/1992جنان يونس15202488

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد16/03/1997جنيح إيمان15211556

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوقفاتح09/11/1994جنيدي إسماعيل ياسين15222199

مقبولمؤهل ال يجندحقوقصفي الدين17/09/1992جنيدي يوسف1523564

مقبولعلوم إقتصاديةعيس ى26/11/1991جهير فاطمة الزهراء15242266

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقأحمد03/09/1992جوابي يوسف15253621

مقبولحقوقعز الدين10/12/1994جواد فاطمة الزهراء1526914

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةالعيد15/11/1996جوادو عبد الرحيم15271976

مقبولحقوقصادق14/12/1993جوادي باية152866

مقبولمعفىعلوم التسييرالصادق11/05/1991جوال أحمد15292659

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمحمد11/10/1992جوامع عبد املؤمن15301831

مقبولعلوم إقتصاديةموس ى05/05/1993جوامع نسيمة15311800

مقبولعلوم التسييرجوالي23/09/1992جواني أمينة1532380

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد الطاهر08/01/1990جوايبية محمود15332326

مقبولعلوم مالية و محاسبيةبلقاسم22/11/1993جودي إلهام15342851

مقبولحقوقالنذير01/05/1989جودي حبيبة15352633

الوضعية غير قانونية اتجاه الخدمة الوطنية+ نقص شهادة الابكالوريا مرفوض30/10/2015تأجيلعلوم التسييربوجمعة19/09/1990جومعات عبد الغني15363763

مقبولمؤهل ال يجندعلوم مالية و محاسبيةأحمد23/07/1992جومي محمد أمين15371888

موظفة مرسمةمقبولحقوقالنوي20/10/1985جيدل وهيبة15383299

مقبولحقوقمحمد شريف25/11/1989جياللي إيمان1539807

مقبول16/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةنصر الدين08/01/1995جياللي صالح15404145

مقبولحقوقفاس ي15/07/1991جياللي نجمة1541809



مقبولحقوقلزهر05/07/1990جيالني غزالن15423460

مقبولعلوم التسييررابح19/09/1993جيلط عائشة15431594

مقبول18/12/2019تأجيلحقوقكمال01/04/1997حاج إسماعيل ياسين15443077

مقبولحقوقامبارك22/09/1996حاج بوسعادة رشاء15453829

مقبول09/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةبوعبد هللا27/07/1996حاج جيالني خير الدين15461909

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد01/09/1991حاج جيالني شهيرة15474048

مقبولحقوقأحمد18/10/1992حاج جيالني عبير1548822

موظف مرسممقبولمعفىعلوم التسييرمسعود01/01/1986حاج خلوف جالل15491527

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد القادر20/03/1991حاج عبد القادر فارس1550981

مقبولحقوقعمر16/08/1991حاج عتو كريمة1551393

مقبولمعفىحقوقأمحمد28/08/1993حاج علي مصطفى15521205

مقبولعلوم إقتصاديةإبراهيم09/10/1990حاج قويدر فاطمة الزهراء15532194

مقبولأنهى الخدمةحقوقعاشور20/09/1989حاج لعزيب عبد السالم1554853

مقبولمعفىحقوقمحمد01/06/1996حاج ملياني حسان15552486

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوض30/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد العزيز26/12/1997حاج موس ى عبد الرحمان1556482

مقبولعلوم تجاريةنذير15/07/1990حاج موس ى ملياء15571216

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرمصباح19/01/1994حاجي إبراهيم15582204

نقص شهادة ليسانسمرفوضصالح01/02/1995حاجي أميرة15594019

مقبولمعفىحقوقنور الدين01/12/1990حاجي سيف الدين15603158

مقبول18/12/2019تأجيلحقوقعبد القادر27/07/1992حاجي عبد الحفيظ15612081

مقبولمعفىحقوقعلي21/12/1991حاجي عبد الرؤوف15621758

مقبولمعفىحقوقعيس ى02/01/1992حاجي عبد القادر15631834

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةكمال12/06/1993حاجي محمد أمير1564296

نقص كشوف النقاط للسداس ي الخامس و السادسمرفوضعلوم إقتصاديةسعيد13/01/1992حاجين إسمهان15652112

مقبولعلوم التسييرالجياللي04/06/1989حادري عائشة15661165

مقبولعلوم التسييرالجياللي05/05/1996حادري فاطيمة15671164

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمولود22/02/1994حاروش أيوب15682211

نقص شهادة البكالوريا-إنتهاء صالحية التأجيل إتجاه الخدمة مرفوض31/10/2018تأجيلعلوم مالية و محاسبيةحسين04/10/1994حاروش صالح15694527

مقبولمعفىعلوم تجاريةسيد أحمد20/05/1996حاشور فايز15704534

 سنة30السن أكثر من مرفوضأنهى الخدمةعلوم التسييرعيس ى13/12/1987حافري محمد15714393



مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةمحمد06/09/1991حالة طيب1572340

مقبولحقوقعبد الكريم17/11/1997حامدي انسجام15734439

مقبولعلوم إقتصاديةعلي25/12/1990حامدي سعيدة15742899

مقبول24/12/2019تأجيلحقوقمبروك23/08/1994حباب بدر الدين15752304

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم إقتصاديةرشيد22/11/1987حباد نسيمة15763735

مقبولمعفىعلوم التسييرسماعيل22/04/1993حباش زكرياء15772592

مقبول10/12/2019تأجيلحقوقأحمد19/01/1994حباش ي هشام15781927

مقبولمعفىعلوم التسييررشيد27/08/1992حبيب بابا بن عزوز15792324

مقبولعلوم إقتصاديةإبراهيم29/11/1996حبيب شيماء1580774

مقبولعلوم إقتصاديةسعيد28/03/1992حبيش أمينة15811092

التأجيل غير واضح+ نقص نسخة من شهادة البكالوريا مرفوضتأجيلحقوقأعمر17/02/1992حبيش كمال158253

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/10/2018تأجيلعلوم التسييررابح22/07/1995حبيش هشام15831937

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةمحمد26/07/1990حتحات غالم هللا15842090

مقبولحقوقعبد الحميد06/09/1994حجاب جهينة1585992

نقص كشوف نقاط املسار الدراس يمرفوضمعفىعلوم التسييرعبد الكريم16/12/1992حجاب عبد املالك15863983

مقبولحقوقعبد القادر22/05/1996حجاج حياة15872164

مقبولمؤهل ال يجندحقوقبلحاج03/12/1989حجاج محمد1588645

مقبولحقوقحسان11/08/1992حجار زهراء15893515

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييررابح23/01/1993حجار سفيان15903034

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأمحمد27/06/1991حجاري نجيب15913754

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد البشير28/01/1990حجايجي سامية15922992

مقبولمعفىحقوقحمواني05/10/1991حجوج تقي الدين15932887

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد30/04/1991حجوج هدى15944374

مقبول21/12/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد14/12/1995حجيلة عميروش15953804

مقبولمؤهل ال يجندعلوم ماليةعلي25/05/1992حداد عبد القدوس15963839

مقبول09/12/2019تأجيلحقوقعيس ى28/12/1991حداد فؤاد1597249

مقبولأنهى الخدمةحقوقأمقران21/10/1989حداد نور الدين15982824

مقبول10/12/2019تأجيلعلوم التسييرأمحمد10/09/1994حدادي حسن15993179

مقبولمعفىعلوم تجاريةمعمر26/01/1992حدالن رشيد16002942

مقبول28/12/2019تأجيلعلوم التسييرمختار01/01/1995حداوي مصعب16012259



مقبولحقوقمسعود29/09/1989حدبي رابح16023695

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم التسييرقدور07/07/1994حدني بالل160389

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةمعمر01/02/1990حدوش عبد هللا16041719

مقبولحقوقسعيد28/01/1994حدوش فطيمة الزهرة16053422

مقبولحقوقمحمد12/03/1994حدوش وردة16062807

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقمحند صالح09/03/1989حديد أحمد16073612

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد17/12/1995حديد إيمان16081825

مقبولعلوم تجاريةمحمد11/08/1991حديد مريم1609700

مقبولمعفىعلوم تجاريةجياللي24/10/1992حديد نور اسالم16104289

مقبولحقوقمختار31/05/1992حديدان زينب16114257

مقبولحقوقأحمد08/02/1993حديدي طاوس16123866

مقبولعلوم إقتصاديةيوسف27/03/1990حراش زينب16134041

مقبولحقوقمحمد15/06/1994حراش ي سمية16142968

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد10/12/1997حراف سلمى16151410

مقبولحقوقالعيد16/06/1992حرشة عايدة16163381

مقبولعلوم التسييرمحمد الصغير02/08/1989حرقوش أنيسة16173067

مقبولأنهى الخدمةحقوقساعد23/02/1990حركات ياسر16182145

مقبولمؤهل ال يجندعلوم مالية و محاسبيةعياش09/07/1990حركاتي عالء الدين16193088

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم إقتصاديةحبيب01/10/1988حرمل سعيدة16202941

مقبولمعفىعلوم التسييرزبير20/02/1992حرود محمد16212776

مقبولحقوقعبد الحق06/03/1996حريدي إيمان16223388

مقبولعلوم إقتصاديةعبد الكريم09/12/1989حريزي إيمان16233469

مقبولأنهى الخدمةحقوقسماعيل01/10/1988حريكان زكريا16241118

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالسبتي21/09/1989حزام نوال16251332

مقبولحقوقمحمد15/05/1990حسان دواجي سميرة16264152

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةعبد القادر03/03/1992حسان دواجي عبد القادر16274300

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمحمد الهادي17/10/1990حساني أحمد1628563

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضمعفىعلوم إقتصاديةعبد الرزاق16/02/1992حساني إسالم1629781

مقبول17/04/2019تأجيلحقوقدادي22/10/1991حساني السعيد أيمن16302467

مقبولعلوم تجاريةعيس ى22/12/1990حساني رقية16314500



مقبولعلوم تجاريةخالد06/12/1992حساني مريم16323644

مقبول23/12/2019تأجيلحقوقأحمد14/06/1994حساني ياسين16332894

مقبولعلوم إقتصاديةجياللي03/03/1991حسايم رزيقة16343425

مقبولمعفىحقوقبن عمر02/08/1991حساين رضوان16352736

مقبولعلوم مالية و محاسبيةحسن إبراهيم قطب01/06/1994حسن إبراهيم قطب عديلة16361189

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر12/12/1995حسناوي شميسة1637926

نقص كشف النقاط للسداس ي الثالث و الرابعمرفوضمعفىحقوقعالل20/02/1990حسناوي محمد16383487

الطلب الخطي+ الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونية مرفوضحقوقمحمد22/11/1987حسناوي ناصر الدين16392652

مقبولعلوم إقتصاديةامليلود27/09/1992حسني آمال16401213

مقبولحقوقجمال نصر الدين12/05/1994حسني مليكة ريمة16412676

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد الكامل09/07/1995حسنين آسيا1642989

مقبولحقوقعابد23/07/1989حسون كنزة16431009

مقبولحقوقمسعود05/06/1997حسيان أمينة16441457

مقبولأنهى الخدمةحقوقمصطفى17/10/1990حسين أبو بكر16451518

مقبولعلوم إقتصاديةأونيس10/02/1993حسين أمينة16462381

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرعبد الرحمان07/07/1993حسيني محمد زكرياء1647724

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحمد09/07/1989حش مصطفى16483603

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةمحمد27/12/1989حشاش أكرم1649440

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقمحمد22/08/1992حشالف أنوار1650823

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرمحمد05/07/1993حشماوي مرزاق16513015

مقبولمؤهل ال يجندحقوقنور الدين03/08/1993حشمي باسم165211

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم تجاريةالشيخ26/01/1989حشيفة فيصل1653573

مقبولحقوقحسين15/12/1995حصران نسرين16543516

مقبول08/12/2019تأجيلحقوقسليمان26/03/1995حصروري محمد ألامين1655859

مقبولمعفىحقوقأحمد06/10/1993حصروري نور املصطفى16562517

مقبولعلوم التسييرأحمد11/08/1991حضراوي ضاوية16574250

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقسعيد29/01/1989حطابي حنان16582129

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالعربي01/11/1992حطابي محمد16593661

مقبول30/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد الفتاح31/08/1994حطالي رياض16603875

مقبولعلوم التسيير14/06/1994حطراف دالل16614028



مقبولمعفىحقوقيحيى19/09/1990حفار سيد أحمد16624341

مقبول03/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر10/04/1995حفاظ يوسف16634287

مقبولحقوقعبد الكريم04/07/1995حفافصة حنان1664375

4- 3- 2- 1نقص كشوف النقاط للسداس ي مرفوضحقوقمحمود15/06/1992حفص ي شهرزاد16651854

مقبولحقوقملين25/02/1992حفظ هللا إيمان16663818

مقبولمعفىحقوقأحمد22/03/1991حفناوي عبد هللا1667201

مقبولحقوقحمود10/09/1990حفيان نادية16683819

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/12/2013تأجيلحقوقأحمد20/05/1990حفياني محمد رياض16694247

مقبولعلوم مالية و محاسبيةيوسف26/04/1995حقابي صليحة16704355

مقبولحقوقالصادق05/03/1992حقاص نبيلة16714212

مقبولعلوم التسييرمحمد05/04/1991حكومي زينب1672251

مقبول28/12/2019تأجيلعلوم التسييرخضير18/05/1996حكيمي محمد الطيب1673955

مقبولمؤهل ال يجندحقوقعمر02/04/1993حالس ي مروان16742026

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرسعد07/08/1988حالل عبد الحكيم1675160

مقبولمعفىحقوقعبد القادر26/05/1997حلوان محمد1676145

مقبولعلوم إقتصاديةالسعيد18/06/1994حلوي سمية16773127

مقبولعلوم التسييردحمان12/08/1991حليس حليمة فاطنة16784238

مقبولحقوقعبد الحميد26/11/1997حليفة وسام16793242

مقبولعلوم إقتصاديةطاهر14/10/1990حليمة سالم زينب16802648

مقبولحقوقمسعود22/11/1994حليمي إيمان16811468

مقبولعلوم مالية و محاسبيةرابح24/02/1995حماد مريم1682825

مقبولمعفىحقوقعبد القادر06/07/1990حمادن سماعيل16832545

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالهادي14/08/1996حمادي سمية16841267

مقبولحقوقمحمد01/12/1990حمادي صبرينة16854397

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد فؤاد23/07/1994حمادي صفاء16861750

مقبولمؤهل ال يجندعلوم مالية و محاسبية25/07/1992حمادي محمد16873484

مقبولحقوقمحمد22/11/1995حمادي نضال16881123

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقأمحمد27/06/1997حماريد ياسين عفيف16891668

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد السعيد16/06/1990حماز خالد1690863

مقبولمعفىحقوقسماعيل25/09/1989حمام عبد املنعم16913838



مقبولأنهى الخدمةحقوقعيس ى01/09/1991حماني أسامة محمد ألامين1692562

مقبولمعفىحقوقعيس ى31/05/1992حماني عثمان16933132

مقبولحقوقجلول28/05/1999حمايدية سوسن16941726

مقبولعلوم التسييرعبد هللا02/12/1991حمايدية فاطمة16953858

مقبولعلوم تجاريةمحمد31/08/1990حمايل الهوارية1696133

(املاستر )الشهادة غير مطابقة مرفوضمعفىكمال26/09/1992حمدات العربي1697310

مقبولمعفىحقوقسعيد13/12/1997حمداد صالح الدين16981452

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد17/01/1995حمدان بشرى16991567

مقبول02/12/2019تأجيلحقوقمنير27/10/1996حمدان عبد الرحمان17001898

مقبول08/12/2019تأجيلعلوم التسييرمسعود25/11/1995حمدان هاني1701153

مقبولحقوقعلي29/09/1994حمداني املسمى دريش فاطمة170225

مقبولمعفىعلوم التسييرحسين08/04/1995حمداوي صبري17033885

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقعبد القادر15/01/1994حمدود أسامة17042697

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرشعبان29/05/1987حمدوش الزهرة17052445

مقبولعلوم إقتصاديةعبد القادر11/04/1989حمدوش نبيلة1706654

مقبولمعفىعلوم تجاريةالصغير20/01/1990حمدي حمزة17071360

مقبولحقوقمحمد ملين09/01/1992حمدي عائشة17083043

مقبولحقوقعلي09/03/1990حمدي عفاف1709529

مقبولمعفىحقوقمحمد27/06/1990حمدي محي الدين17101115

مقبولحقوقبلقاسم02/06/1990حمديكان لبنى17113325

مقبولمعفىحقوقمسعود25/02/1992حمر العين عماد الدين171256

مقبول09/12/2019تأجيلحقوقأحمد27/03/1996حمرات محمد17133424

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةصالح01/03/1993حمراني محمد نور الدين17144260

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقعلي10/10/1988حمراوي أوريدة17152267

مقبولحقوقبحري28/03/1995حمري وفاء17162902

مقبولعلوم إقتصاديةلحبيب21/03/1995حمزاوي إناس17172053

مقبولأنهى الخدمةحقوقالوناس15/05/1995حمزاوي حسين17183580

مقبولحقوقعبد القادر27/02/1992حمزاوي سارة17193511

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم إقتصاديةرمضان08/04/1989حمزة أحمد17202788

مقبولحقوقمحمد08/12/1995حمزة سمية17212207



مقبول25/12/2019تأجيلعلوم التسييرفاتح01/11/1997حمزة نور إلاسالم1722285

مقبولحقوقناصر14/09/1990حمزة يسمين17233115

نقص في كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم التسييرفرحات13/01/1994حمزي آسيا17243198

مقبولحقوقمحمد الناصر30/11/1992حمزي راضية17253128

مقبول27/12/2019تأجيلحقوقمسعد09/07/1994حمزيوي لطفي17262767

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقبوزيد04/01/1994حمشريف فتحي17272437

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمود07/10/1995حمال ابتسام17284112

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد02/12/1988حمالوي شارف1729977

مقبولحقوقنواوي08/05/1996حمالوي لويزة17304081

مقبولحقوقأحمد30/10/1994حمالوي مريم17314164

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقمولدي29/12/1988حملة صبري17323611

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض20/12/2018تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد09/10/1995حمليل نوار17331818

مقبولمعفىحقوقعبد القادر27/02/1990حمناش سفيان17341251

مقبول25/03/2019مؤجلعلوم مالية و محاسبيةعمور15/01/1994حمو محمد ألامين عبد القادر17354159

مقبولمعفىحقوقبوبكر01/12/1990حمود سفيان17361767

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالعيد08/04/1990حمودة إسماعيل17373319

مقبول26/03/2019تأجيلعلوم إقتصاديةالحاج15/12/1991حمودة عبد املالك17384328

مقبول21/04/2019تأجيلحقوقالسعيد08/04/1993حمودة هاشم17393326

مقبولعلوم التسييرجلول11/03/1998حمودي أحالم1740787

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةعبد الرحمان06/05/1992حمودي صالح الدين17412275

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض30/10/2018تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد الفتاح19/06/1995حمودي عبد النور17422955

مقبولحقوقمحمد21/05/1989حمودي فطيمة الزهرة ليندة174345

نقص كشوف نقاط املسار الدراس يمرفوضحقوقجمال04/12/1993حمور سعاد17444079

مقبولمؤهل ال يجندعلوم مالية و محاسبيةزبير28/10/1992حموش زكرياء17451064

مقبولمعفىعلوم التسييرخالف09/08/1993حموش سفيان17463503

مقبولحقوقناصر04/09/1992حموش كاتية17473796

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد املجيد18/10/1994حمومة رزيقة17484343

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعبد الغاني14/07/1995حمون أنيس17492764

مقبولعلوم التسييربراهيم02/06/1994حموني فايزة17502874

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمحمد العيد24/09/1989حمية تقي الدين17514376



الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/10/2018تأجيلحقوقسليمان26/05/1994حميد محمد أمين17523690

مرفوضعلوم التسييرمحمد19/10/1993حميدة هشام1753870
نقص شهادة + نقص وثيقة إلاثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية 

البكالوريا
مقبولعلوم التسييراملكي10/01/1990حميدي أحالم17544473

مقبول23/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر04/06/1994حميدي أيوب17551520

مقبولحقوقمحمد28/08/1993حميدي حليمة17563971

مقبولمعفىعلوم تجاريةرمضان07/11/1992حميدي رابح1757581

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةرابح04/10/1990حميدي رضوان17581109

مقبول02/12/2019تأجيلحقوقالنواري10/12/1989حميدي رضوان17594432

مقبولعلوم التسييرالشيخ16/10/1995حميدي شريف زينة17604013

مقبولمؤهل ال يجندعلوم مالية و محاسبيةرابح21/03/1991حميدي محمد سيد علي17611110

 سنوات3الخبرة أقل من +  سنة 30السن أكثر من مرفوضحقوقسعد21/02/1989حميدي نديرة1762159

مقبولمعفىعلوم تجاريةسالم23/08/1993حميمد ياسين17631808

نقص الطلب الخطيمرفوضعلوم التسييرأعمر31/01/1997حميمي حنان17641553

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقمبارك16/05/1992حميمي عبد املالك17653586

أنهى الخدمةمقبولأنهى الخدمةحقوقأحمد28/01/1989حميمي محمد الهادي17663588

مقبولعلوم التسييرمحمد10/04/1992حميود سمية17671236

نقص في كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم التسييرمحمد10/04/1992حميود محمد1768516

مقبول23/04/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةزهير27/11/1994حناش ي فاتح17691721

مقبولمعفىعلوم التسييرعمر07/06/1991حنان عبد الصمد17704427

مقبولحقوقالخثير26/04/1990حنتيت صليحة17713214

مقبولحقوقمحمد07/08/1991حنيش صبرين17723785

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحمد12/03/1994حنيش ي مصطفى17734425

مقبولمعفىحقوقبوسكرين16/10/1990حنيفي جلول17743750

3750ملف معاد رقم مرفوضمعفىحقوقبوسكرين16/10/1990حنيفي جلول17753890

مقبولحقوقمختار30/11/1994حنيفي نجية17761555

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقرابح11/11/1988حو عفاف17772375

مقبولمعفىحقوقرابح01/03/1991حواء طارق1778441

نقص كشوف نقاط املسار الدراس يمرفوض01/05/2019تأجيلعلوم التسييرمحمود10/06/1992حواتية عبد القادر17793976

مقبولمعفىعلوم تجاريةالعابد19/01/1993حواس فارس17801447

مقبولعلوم مالية و محاسبيةسعيد30/10/1995حوالي كنزة17811903



 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم اقتصاديةسعد08/12/1985حوامدي إلياس17823928

مقبولمعفىعلوم التسييرالعربي19/10/1995حوتي فؤاد1783538

مقبول17/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةبوجملين15/09/1993حوحو محمد سالم1784456

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمصطفى06/09/1995حورية سهام17853556

مقبولحقوقعزوز11/04/1996حوسو سارة17862550

مقبولمؤهل ال يجندحقوقعبود10/03/1992حوش محمد زين الدين1787720

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد القادر12/01/1996حوميد أحمد17883190

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقحمالوي10/03/1987حويش ي عيس ى17892048

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةحاج حسين12/11/1991حيادري سنوس ي عبد القادر17904076

مقبولحقوقسعيد09/01/1992حيدب سلمى17911959

مقبولعلوم التسييرمولود29/08/1993حيدر حميدة17922348

مقبول20/12/2019تأجيلحقوقعلي13/03/1992حيكم سليم1793773

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد25/11/1991حيمر عبد هللا17942868

مقبولعلوم إقتصاديةجمال12/07/1993حيمران ريمة17952978

وضعية غير قانونية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوض2017أكتوبر تأجيلعلوم اقتصاديةلخضر10/07/1991حيمور طارق17963984

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد22/09/1991حيواني عبد الهادي1797311

مقبولعلوم تجاريةبن عودة26/08/1994خاشعي نصيرة17982687

نقص وثيقة اثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقمحمد12/08/1996خالد خوجة عبد الصبور17993933

مقبولعلوم التسييرأحمد23/07/1994خالدي بشرى18003306

موظفةمقبولحقوقبوزيان05/10/1987خالدي عالية18014133

مقبولعلوم التسييرعبد الرزاق06/11/1993خالدي فيروز18021689

مقبول10/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمنور10/03/1995خالفي سفيان18033210

مقبولعلوم ماليةمحمد28/03/1993خامس سماح18043949

مقبولمعفىعلوم التسييرحميد02/10/1991خبرارة زكرياء1805659

مقبولحقوقالطاهر04/09/1994ختال سيليا18063245

مقبولحقوقأحمد02/02/1991خثير الزهرة1807485

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعمرو02/10/1996خدماجي خديجة18084166

مقبولحقوقمحمد13/05/1994خدير شهيناز18094495

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةمحفوظ21/10/1991خديم هللا سمير18101432

مقبولمعفىعلوم تجاريةعز العرب25/08/1990خديم أمحمد18112337



مقبولعلوم تجاريةعلي10/07/1994خديم هناء18122502

مقبولعلوم التسييرعبد هللا09/09/1993خرباش خلود18132182

مقبولحقوقمحمد01/03/1994خرباش كتيبة18144329

مقبولعلوم مالية و محاسبيةخليفة24/07/1995خربوش إشراق18151211

مقبولمعفىعلوم تجاريةمولود28/06/1991خرخاش يوسف18161433

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم مالية و محاسبيةبن سالم28/10/1992خرفان طارق18172566

نقص كشف النقاط للسداس ي الثانيمرفوضمعفىعلوم التسييربن سالم21/02/1991خرفان عماد الدين18182565

الشهادة غير مطابقةمرفوضعلوم املكتباتالبشير10/09/1994خرمان آسيا18194433

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعلي27/04/1991خرنان يوسف18202626

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعبد القادر02/09/1993خروبي بوجمعة18211753

مقبول14/04/2019تأجيلحقوقبخوش19/09/1990خروبي سفيان18222618

مقبولعلوم التسييرمحمد29/07/1992خروبي مليكة18232730

نقص الطلب الخطيمرفوضعلوم تجاريةالسعيد02/05/1995خضار أمة الرحمان1824585

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقأمحمد28/03/1989خضار لياس18252738

مقبولحقوقسعيد17/02/1994خطاب باية1826394

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعمر22/09/1990خطة وليد1827470

مقبولحقوقبومنجل04/11/1996خفيف وداد18282341

مقبولعلوم التسييرالسعيد06/04/1993خالدي مريم18291893

مقبولعلوم التسييرعبد الكريم07/02/1993خالف إيمان18302890

مقبولتأجيلحقوقعبد الكريم23/12/1989خالف خالد18312889

مقبولعلوم مالية و محاسبيةرمضان26/01/1998خالفي إكرام18323678

مقبولمعفىحقوقجياللي28/03/1991خالفي عز الدين18334060

موظف مرسممقبولمعفىعلوم التسييرعدة30/08/1985خالفي محمد ألامين18341147

مقبولعلوم التسييرمحمد25/10/1991خاللفة زهرة18352750

مقبولحقوقالطيب07/03/1993خلفان حياة18361956

مقبولحقوقمحمد05/10/1995خلفاوي فلة فاطمة18373723

مقبولحقوقمحي الدين10/05/1993خلفة خولة18382710

مقبول17/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعلي13/09/1995خلفي إلياس18392421

مقبول17/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد املجيد01/12/1995خلفي يوسف18402422

مقبولحقوقمحمد25/02/1994خلوات دهبية1841104



مقبولحقوقعمار27/09/1993خلوات نصيرة184277

مقبول29/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةجمال18/02/1994خلوفي أحمد18432387

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الرحمان12/01/1995خلوفي عائشة1844399

مقبولمعفىحقوقسليم16/11/1991خلوفي عبد املجيد18459

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الرحمان14/10/1996خلوفي نسيمة1846395

مقبولحقوقمحمد16/04/1993خليج جمال1847376

مقبولحقوقمحمد24/05/1991خليج سليمة1848377

مقبولعلوم مالية و محاسبيةشعبان24/06/1994خليف أسماء18493619

مقبولعلوم تجاريةعلي31/08/1991خليف سميرة18502863

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقعالوة12/09/1990خليف فاروق18511182

شهادة الليسانس منتهية الصالحيةمرفوضعلوم إقتصاديةشعبان07/07/1995خليف نوال18523617

أنهى الخدمةمقبولأنهى الخدمةحقوقسعيد26/08/1988خليف وليد18532811

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرأحمد20/01/1990خليفة إلياس18541620

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييربلقاسم24/05/1987خليفة بالل18553370

مقبولحقوقنصر الدين08/07/1993خليفة حكيمة1856212

الشهادة غير مطلوبةمرفوضمعفىعلوم إنسانيةبوعبد هللا09/10/1997خليفة صديق18572432

مقبولعلوم إقتصاديةامحمد30/05/1995خليفي ابسام18584522

مقبولحقوقمحمد06/03/1991خليفي أم الخير هدى18594084

مقبول09/12/2019تأجيلعلوم تجاريةخميس ي17/04/1993خليفي بالل18603106

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد09/05/1992خليفي ليلى18611210

مقبولعلوم مالية و محاسبيةنوار27/03/1996خليفي نسرين18623913

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقمحمد27/11/1988خليل حواء1863481

نقص الطلب الخطيمرفوض19/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةأمحمد23/04/1994خليلي صادق1864771

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم مالية و محاسبيةرابح15/01/1995خمار لطيفة18654204

مقبولحقوقأحمد20/11/1997خماش هناء18663122

مقبول14/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةلخضر07/03/1996خمخام قويدر18671589

مقبولعلوم التسييررجم22/06/1989خمليس سارة18682386

مقبولعلوم التسييرعثمان11/07/1995خموم سارة18691811

مقبول27/12/2019تأجيلحقوقبلقاسم28/06/1993خميس ي أسامة18703639

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوضحقوقبلقاسم16/12/1995خميس ي سليمة18712749



مقبولمعفىعلوم تجاريةمسعود22/01/1988خميس ي عمار18721561

مقبول11/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأربيعي20/07/1994خميس ي فوزي18732666

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرعبد القادر15/04/1992خناثة محمد18741646

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمود25/10/1991خنتوش رحمة18751304

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرعزالدين12/12/1992خنشول هارون18764184

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةمولود11/01/1990خنيش رضوان18773560

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةحمودي24/07/1991خنيش عبد الحق18783655

مقبولأنهى الخدمةحقوقعبد هللا14/01/1990خنيش فوزي18793318

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقعبد هللا13/07/1988خنيش نبيلة18801253

مقبولعلوم التسييرمجيد07/01/1994خوالدية نسرية18812209

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالعيد29/07/1995خوان شيماء18823859

مقبول21/12/2019تأجيلحقوقمحمد السعيد04/01/1992خوشة عبد الرحمان1883226

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم تجاريةعثمان15/05/1988خويلدي سعاد1884646

مقبولحقوقعبد الفتاح15/02/1990خياري أسماء18854353

مقبول27/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةأعمر09/06/1992خياري حمزة18863120

مقبولحقوقعبد الكريم01/11/1997خياري ريان18873600

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضعبد الكريم21/07/1995خياري نهى18883605

مقبول24/12/2019تأجيلحقوقكمال24/03/1995خيتاتي أحمد18893524

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقالطيب16/03/1992خيثر أحمد18901987

مقبولحقوقالحاج25/08/1995خيدر نسرين18912837

مقبولحقوقبوعمامة27/09/1995خيدي فاطمة18922323

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقمحمد23/02/1988خير الدين فاطمة الزهراء18934520

مقبولحقوقعبد الحليم21/05/1989خير الدين مريم18944058

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةالطاهر29/10/1994خيزي خالد18952058

مقبولعلوم تجاريةعبد القادر03/06/1991دادون وهيبة18962849

مقبولمعفىعلوم تجاريةعبد الرحمان21/06/1993داعو أمين1897943

مقبولمعفىعلوم تجاريةالطيب14/05/1995دامو تاج الدين18981713

مقبولعلوم إقتصاديةرشيد06/03/1993داود حياة18992155

نقص كشوف النقاط السداس ي ألاول و الثانيمرفوضمعفىحقوقلعمري24/08/1990داود عطاء هللا1900718

مقبولعلوم التسييرأمحمد26/02/1993داود نسرين19012049



مقبولمعفىحقوقبراهيم24/01/1992داودي محمد إسالم19021158

1158ملف معاد رقم + نقص كشوف النقاط للمسار الدراس مرفوضمعفىحقوقبراهيم24/01/1992داودي محمد إسالم19032914

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرطاهر05/11/1991داودي مصطفي19041425

مقبولعلوم التسييرإبراهيم04/03/1994داوري صفاء19052210

مقبولحقوقرشيد19/08/1997دايلي نسرين19061944

مقبولحقوقعبد هللا22/03/1991دبابي فتيحة19074288

4288ملف معاد رقم مرفوضحقوقعبد هللا22/03/1991دبابي فتيحة19084308

مقبول25/12/2019تأجيلحقوقالوردي30/05/1995دبة حمزة19091427

مقبول03/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةإبراهيم03/07/1992دبوب عمار19103444

مقبولحقوقعبد املجيد18/01/1997دبي سماح19111380

الشهادة غير مطلوبةمرفوضعلوم إجتماعيةمحمد24/02/1997دحام منال19121619

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم مالية و محاسبيةمجيد24/08/1996دحدوح شعيب19133729

مقبولحقوقرشيد08/12/1993دحالب سندس19143736

مقبولعلوم التسييرمحمد07/02/1997دحمان سمية19151900

مقبول24/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةأحمد28/09/1995دحمان محمد19162591

موظف مرسممقبولمعفىحقوقعبد القادر09/09/1986دحمان محمد19173129

مقبول17/12/2019تأجيلحقوقنوي03/07/1995دحماني إسالم19181497

مقبولعلوم التسييرسالم22/09/1994دحماني أسماء19193963

مقبولحقوقعلي11/10/1994دحماني إنصاف1920113

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييررابح09/08/1989دحماني رشيدة19211473

مقبولحقوقبن يوسف28/08/1996دحماني سارة1922297

مقبولحقوقموس ى18/10/1992دحماني سالف1923791

مقبولأنهى الخدمةحقوقيحي18/10/1993دحماني فاتح مهدي19243742

مقبولحقوقأحمد03/11/1995دحماني كاهنة19254529

مقبولمعفىحقوقرشيد02/06/1991دحماني موس ى محمد19264535

مقبولعلوم التسييرعبد الحق30/01/1994دحماني وفاء19273681

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقساعة15/03/1991دحمني شمس الدين19283591

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمحمد18/01/1992دحو زين العابدين1929238

مرفوض27/05/2018إستدعاءعلوم التسييرجلول31/03/1991دحية منير عبد املالك1930180
أمر بالتوجه للخمة الوطنية + نقص كشوف النقاط للمسار الدراس ي 

27/05/2018بتاريخ 
مقبولحقوقمحمود27/02/1990دخان سعاد1931798



مقبولعلوم التسييرعمار01/09/1994درابلة مروة19322741

مقبولحقوقمسعود26/02/1991درابلية وئام شرين19333291

مقبول10/12/2019تأجيلحقوقرشيد23/09/1989دراج عبد الوهاب1934352

مقبولحقوقعبد القادر02/05/1991دراجي خديجة19353756

مقبولحقوقمحمد04/02/1991دراجي سيهام19362836

مقبولمعفىحقوقمحمد08/02/1991دراجي علي19373159

مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةعبد الرزاق31/05/1991درار بالل19381459

مقبول05/07/2019تأجيلحقوقبلخير27/08/1992درار عبد القادر1939321

مقبولحقوقعلي17/12/1995دراق فريدة19404398

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقعمر21/06/1985دراق محمد1941821

مقبول13/03/2019تأجيلعلوم تجاريةعبد املجيد24/03/1990دربال بوجمعة19422581

مقبولعلوم التسييرمصطفى14/01/1996دربال لطيفة19431522

مقبولمعفىعلوم التسييرهادي28/03/1995دردوري حبيب شوقي19442015

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالسعيد30/03/1990درغوم مراد19454430

مقبول24/05/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد01/06/1994درقاوي صديق19462831

مقبول02/12/2019تأجيلحقوقعزيم19/07/1994درناني نصر الدين19473399

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقسعيد25/07/1987درهمون نبيل1948365

مقبولمعفىعلوم التسييرعمر16/05/1990درواوي عبد املالك19493523

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوضعلوم التسييرنور الدين25/02/1993درويش أحالم19503099

(أنهى الخدمة الوطنية)مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةجلول16/11/1988درويش محمد أمين1951300

 سنة، نقص مقرر الترسيم و شهادة عمل30 السن أكثر من مرفوضعلوم إقتصاديةعمر19/07/1988درويش مريم19524406

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييرمختار27/05/1988درويش مصطفى195346

مقبول27/12/2019تأجيلعلوم التسييرمصطفى05/01/1995دريد عبد الرحيم19541707

مقبولعلوم تجاريةحسين26/06/1990دريدي راضية19553713

مقبولحقوقمحمد09/07/1995دريدي هبة الرحمان19561466

مقبولعلوم التسييرعيس ى31/08/1992دريزي سارة19574523

مقبولأنهى الخدمةحقوقسعيد26/01/1993دريس ي عالء19583776

مقبولحقوقجمال02/08/1995دريس ي ماها19592295

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأمحمد10/10/1998دريوش شروق19601516

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم التسييرعلي24/09/1993دريوش يوسف19611397



مقبولعلوم التسييرمسعود31/10/1993دسدوس صابرينة19622471

مقبولعلوم إقتصاديةالعربي09/09/1993دشوشة أية19631040

نقص كشوف النقاط للسداس ي ألاول و الثالث و الخامسمرفوضمعفىحقوقعاشور07/09/1992دشير خالد19643160

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد27/02/1994دعاس حورية1965136

مقبولمعفىحقوقعبد املجيد02/01/1996دعاش ي آدم1966936

مقبولعلوم إقتصاديةبوعالم02/11/1996دعبوز سارة19671413

الشهادة غير مطلوبةمرفوضرياضياتعمار12/04/1993دعيبش أمينة19683134

كشوف نقاط املسار الدراس ي+ نقص شهادة ليسانس مرفوضزوبير20/04/1993دغبوج عبلة19694016

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةالسعيد رضا03/07/1992دغة صالح الدين19702414

مقبول24/12/2019تأجيلحقوقخليفة01/05/1994دغة نصر الدين19711593

مقبولحقوقيحي01/07/1990دغيم سمية197270

مقبولمعفىحقوقمحمد07/10/1992دفيلية زكريا عبد املجيب19732628

مقبولمعفىعلوم التسييرأمحمد22/04/1991دقيش عز الدين عبد العزيز19743225

مقبول19/03/2019تأجيلحقوقأحسن25/02/1992دقيش وسيم19753378

مقبولحقوقسعيد06/02/1995داللي شهرزاد19763550

مقبولمعفىحقوقبن شرقي15/12/1991داللي عبد الجليل19773699

مقبولأنهى الخدمةحقوقبلقاسم06/08/1992دلة مختار19781337

مقبولعلوم إقتصاديةحامد16/10/1993دلس ي أمينة1979224

مقبولحقوقالناصر05/08/1992دلول سمية19802205

مقبولحقوقمحمد25/09/1993دلول مريم19812200

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد08/10/1995دلي عبد النور19821336

مقبول15/05/2019أنهى الخدمةحقوقالسعدي11/07/1989دمان لخضر198340

مقبولعلوم تجاريةبن شهرة21/05/1994دمري حنان19842786

مقبولعلوم إقتصاديةعمرو21/11/1994دموش فلورة19852062

مقبولحقوقمصطفى23/10/1990دموش ليندة19861787

مقبولحقوقعلي03/08/1992دموش نبيلة19873408

مقبول27/12/2019تأجيلحقوقمصطفى16/09/1994دموش يسين19881799

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرإبراهيم21/01/1994دميش هشام19893349

مقبولحقوقمنصور21/01/1993دندون حنان1990824

مقبولعلوم التسييراليزيد06/02/1990دني أحالم19911129



شهادة كفالة+ أنهى الخدمة مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةعيس ى14/06/1986دهان محمد صالح الدين19923270

مقبولعلوم التسييرمحمد11/03/1993دهالس الزهرة19933886

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرالجياللي16/08/1989دهلي براهيم19944189

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةالسعيد11/05/1990دهيليس محمد19952338

نقص نسخة من كشف نقاط السداس ي ألاولمرفوضحقوقعمر28/02/1994دهيمي حسيبة19964036

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرعلي22/05/1989دهيمي مصطفى19971519

مقبولحقوقأعمر01/01/1996دوادي بشرى19982114

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرنور الدين24/10/1989دوافلية محمد الهادي19992327

مقبولعلوم مالية و محاسبيةقاس ي11/01/1997دوان أمينة20001417

مقبولعلوم إقتصاديةطاهر05/08/1995دوان تيزيري20011412

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعلي21/12/1993دوان ليندة20024295

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد06/01/1995دوايسية جمال الدين20033075

مقبولحقوقعبد هللا29/11/1994دوب هاجر20043799

مقبولمعفىحقوققادة04/03/1991دوبال محمد ألامين20051265

مقبولمعفىحقوقعبد القادر27/03/1990دوبة أحمد20061145

مقبولمؤهل ال يجندعلوم مالية و محاسبيةعابد04/07/1992دوبة بوزيد2007904

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقأحمد24/06/1988دوبة سارة20081073

مقبولعلوم التسييرمحمد14/08/1997دوبة هبة2009168

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةحاج14/07/1993دوحة صالح الدين2010820

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقمحمد14/12/1993دوغنو ياسين20113038

مقبول18/12/2019تأجيلحقوقالطاهر28/04/1995دومي محمد20121590

مقبولمعفىحقوقعمار18/09/1992دومي محمد صالح الدين20132152

مقبول28/04/2019تأجيلعلوم تجاريةسليمان24/12/1993دومير عمار عبد القيوم2014636

مقبول24/12/2019تأجيلحقوقسالم05/04/1994دويفي محمد ألامين20151635

مقبولمعفىعلوم التسييرمختار17/10/1989دوينة أسامة20161274

مقبولحقوقعبد الكريم10/07/1992ديب أحالم20174176

مقبولعلوم التسييرعمر08/10/1997ديب خديجة20181488

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض06/12/2018تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمود31/01/1994ديب عامر20191848

مقبولحقوقمحمد18/11/1990ديدان وفاء20201212

مقبولحقوقسلطان11/01/1996ديرم فاطمة الزهرة20211595



مقبولمعفىعلوم التسييرعمر01/06/1993ديقش أسامة20222846

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةمحمد29/08/1994ديلمي زكرياء20231038

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسييرعمار17/09/1992ديلمي عبد الحميد20242321

مقبولمعفىحقوقزوبير03/08/1993ديلمي محمد زكرياء2025294

مقبولحقوقالخير06/04/1994ذبيحي دنيا20261847

مقبولعلوم التسييررابح06/10/1991ذهبان مريم2027617

مرفوضصالح13/06/1992ذوادي زمزي2028312
الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية غير  + (املاستر )الشهادة غير مطابقة 

واضحة
مقبولحقوقساعد21/05/1991ذيب سارة20294468

مقبولمؤهل ال يجندحقوقالحاج15/09/1992رابح مزاري ناصر2030502

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقجلول07/08/1993رابحي أعمر20313602

مقبولحقوقتوهامي29/03/1993رابحي آمنة203263

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد21/08/1991رابحي عبد الرحمن20334168

مقبولمعفىحقوقرشيد15/08/1997رابحي عماد الدين20343026

مقبول29/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد31/12/1995رابحي محمد بوسبس ي20354316

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضمعفىعلوم تجاريةعبد العزيز08/08/1995رابحية خالد2036712

مقبولحقوقأحمد01/08/1992رابط زينب20371698

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةإبراهيم21/03/1995رابعي يوسف20384364

تخصص غير مطلوب+  سنة 30السن يتعدى مرفوضمعفىعلوم سياسيةشيخ08/02/1989راجع مراد20394068

مقبولأنهى الخدمةحقوقخالد21/04/1992راحو محفوظ20401188

مقبولحقوقأحسن20/07/1992رازي آمال20413770

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد القادر29/05/1997راشد محمد فاروق2042997

مقبولحقوقعمار05/06/1993راشدي سعاد20432774

مقبولحقوقمحمد بن عمر19/08/1995راشدي نريمان20441728

مقبولعلوم تجاريةالعياش ي10/01/1993راشف خديجة20453324

مقبولعلوم تجاريةيحي20/03/1993راعي عائشة20462528

مقبولمعفىعلوم تجاريةرابح08/10/1997رافع عشور20473265

مقبول13/12/2019تأجيلعلوم التسييررابح01/05/1996رامي أحمد20481521

نقص كشوف النقاط للسداس ي الرابعمرفوضحقوقمحمد الطاهر23/10/1992راهم إنتصار20491791

مقبولحقوقلونيس10/06/1991راوية نور الهدى20501209

مقبولحقوقإبراهيم19/04/1991رايس مريم20511053



مقبولحقوقمحمد الصالح24/01/1990رايس هاجر20523394

مقبولحقوقمسعود31/01/1991رايك نادية20533479

مقبولمعفىحقوقعبد الكريم29/09/1989رباح سفيان20543455

مقبول16/12/2019تأجيلعلوم التسييرعيس ى04/06/1993رباحي حسام الدين20553107

مقبولحقوقرشيد13/12/1993رباحي حميدة2056960

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد28/09/1993رباحي عبير20573927

مقبولحقوقرشيد13/12/1995رباحي هاجر2058941

مقبولحقوقمحمد الفرجي20/02/1991ربحي تركية20592766

مقبول29/12/2019تأجيلعلوم التسييرمبروك08/03/1996ربحي حمزة20602875

2875ملف معاد رقم مرفوض29/12/2019تأجيلعلوم التسييرمبروك08/03/1996ربحي حمزة20613902

مقبول20/12/2019تأجيلعلوم تجاريةأحمد19/04/1994ربحي محمد الصادق علي20621789

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعبد العزيز03/02/1991ربعي كمال20631860

نقص الطلب الخطيمرفوضحقوقعبد الرشيد09/10/1996ربعي مروى20641576

مقبولعلوم إقتصاديةعبد القادر23/06/1997ربوح زهيرة20654269

مقبولحقوقأحمد07/03/1991ربوح نسرين20661055

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرأحمد25/07/1994ربوح يوسف20674025

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقحسين25/07/1988رجال هجيرة20683909

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقرابح06/02/1993رجدال جالل20691068

مقبول11/12/2019تأجيلحقوقمقداد18/05/1995رحال عبد الواحد2070514

مقبولعلوم التسييرعبد القادر15/05/1997رحال منال20712061

مقبولحقوقمحمد24/03/1995رحال نبيلة2072829

مقبولالعلوم التجاريةمحمد26/12/1990رحالي يامنة20734508

مقبولمعفىحقوقأحمد19/08/1991رحاوي عبد الصمد207443

مقبولحقوقحسين21/06/1997رحاي نجاة20751178

نقص كشف النقاط للسداس ي الخامس و السادسمرفوضحقوقالحواس04/01/1998رحايل إيمان20762650

مقبول21/12/2019تأجيلعلوم التسييرفريد10/01/1997رحايل أيوب20773826

مقبولعلوم التسييرمسعود20/02/1992رحلي ونيسة20783140

مقبولعلوم مالية و محاسبيةخير الدين24/09/1994رحماني إسماهان2079839

مقبولعلوم التسييرنصر الدين10/05/1995رحماني الهوجاء20802442

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحند أويدير17/09/1989رحماني الياسين20814447



مقبولعلوم التسييرلزهاري22/07/1991رحماني حورية20821300

مقبول07/07/2019تأجيلعلوم التسييرالطيب14/08/1990رحماني سليم2083750

مقبول10/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةحسان25/04/1992رحماني علي20844463

مقبولمعفىعلوم التسييرأحمد29/08/1990رحماني محمد20852214

مقبول13/12/2019تأجيلعلوم تجاريةبلقاسم04/11/1995رحماني مراد20861794

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمحمد01/01/1991رحماني وليد20873308

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةألاخضر20/04/1994رحمون محمد سعيد20881768

مقبولعلوم مالية و محاسبيةشعبان03/01/1996رحموني جهيدة20892428

2428ملف معاد رقم + نقص كشوف النقاط للمسار الدراس ي مرفوضعلوم مالية و محاسبيةشعبان03/01/1996رحموني جهيدة20902453

مقبولعلوم مالية و محاسبيةرشيد25/12/1996رحموني صفاء2091680

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةبوجمعة15/05/1994رحموني عبد السالم20921149

مقبولعلوم إقتصاديةقويدر17/06/1992رحو ليلى20931614

مقبولعلوم التسييرالعيد15/09/1995رحوي فاطمة الزهراء20944492

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةمحمد20/04/1991رحيش بوجمعة20951724

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقمحمد20/01/1989رحيش محمد20961315

مقبول04/12/2019تأجيلحقوقعبد القادر18/09/1996رزاق شهاب الدين2097711

مقبولعلوم التسييرحمة28/09/1990رزايقية رشيدة20981358

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمبروك14/11/1989رزق هللا بالل20991460

مقبولحقوقمجيد25/05/1991رزق هللا رزيقة2100780

نقص وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقناصر20/06/1990رزقان يونس21011738

نقص كشف النقاط للسداس ي ألاولمرفوضحقوقعباس02/11/1990رزقي بثينة21023070

مقبولحقوقبلقاسم21/01/1996رزقي حميدة21031829

مقبولحقوقأحمد14/07/1989رزقي ليلى21043618

3618ملف معاد رقم مرفوضحقوقأحمد14/07/1989رزقي ليلى21054124

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالخير14/06/1996رزوق الزهر21063991

مقبولعلوم إقتصاديةأمحمد17/04/1992رزيق حبيبة210714

مقبولحقوقالعيد24/11/1991رزيق سهيلة21083849

مقبولحقوقرابح20/03/1990رزيق صبرينة2109736

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمحمد22/04/1992رزيق عزالدين21101219

مقبولأنهى الخدمةحقوقمعمر17/09/1989رزيق ملين21111341



مرفوضعلوم إقتصاديةإبراهيم25/05/1992رزيق هشام2112125
تأجيل إلى غاية )الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير واضحة 

31/12/2015)
مقبول31/10/2019تأجيلحقوقمحمد01/09/1992رشان نوح21133993

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوققاس ي11/08/1994رضا عبد الجليل21142171

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةقاس ي04/10/1995رضا وليد21152173

مقبولحقوقعبد الكريم14/02/1995رضوان عائشة21164322

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةيوسف04/07/1995رضوان علي أيوب21172589

مقبولحقوقعثمان07/07/1997رفعي خولة21181915

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةمحمد بن شرقي20/05/1992رفيقي عمار21192300

مقبولحقوقبوتوشنت20/06/1994رقاد خديجة21203339

مقبول12/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعمر11/12/1994رقاد عبد الرحمان21214399

مقبولحقوقالحفص18/09/1989رقاينية فتيحة2122888

مقبولمعفىحقوقجياللي25/01/1991رقراق عبد القادر21234358

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأمحمد28/05/1997رقيبة وسام2124628

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد02/12/1997رقيس هيفاء21254254

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةمحمد02/10/1990رقيس يونس2126143

مقبولحقوقمسعود01/11/1992رقيق حنان21271681

مقبولحقوقفؤاد30/01/1993رقيق سارة21282510

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييرعمر24/03/1989رقيق فهيم21292349

مقبولحقوقسليمان03/10/1992رقيوع مفيدة21302602

مقبولعلوم التسييرعلي10/11/1994ركح رحمة21313068

مقبولعلوم تجاريةعبد الحفيظ20/05/1995رمادنة وردة21324106

مقبول18/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمود12/03/1997رماس ي حبيب2133595

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرالطاهر12/01/1989رماني هناء21344380

شهادة الليسانس غير مطلوبةمرفوضمعفىعلوم سياسيةعبد القادر04/12/1992رمضان عبد الوهاب213587

مقبولعلوم التسييرعمار04/08/1995رمضان نور إلايمان21364047

مقبول03/12/2019تأجيلحقوقعبد الحميد08/12/1997رمضاني إسالم21373508

نقص الطلب الخطيمرفوضحقوقيوسف09/12/1993رمضاني راضية21381583

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعمران15/05/1994رمضاني عفيف21393635

مقبولعلوم التسييرنصر الدين19/11/1991رمضاني كنزة21404117

مقبول20/12/2019تأجيلحقوقميهوب02/01/1990رمضاني ممد الطيب21411717



مقبول13/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةيحي09/09/1995رملة عبد الحميد21421883

مقبولمعفىعلوم التسييرمعيوف01/06/1996رملي إلياس21432797

وضعية اتجاه الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/12/2018تأجيلحقوقعلي03/04/1991رميش ي يونس21444283

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوقعمار13/02/1993رميلي قيس2145660

مقبولعلوم التسييرالدراجي19/10/1997رنان سارة21461437

مقبولحقوقلوصيف25/08/1996رهان سمر21471890

مقبولعلوم التسييرمدني19/09/1989روابحبة عبير21481128

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد08/11/1993روابحة فاتح21493581

مقبولحقوقحسين05/08/1990روابحي إسمهان2150891

مقبول11/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد الناصر15/07/1995روابحي أيمن الصديق21512389

مقبولحقوقأحميدة04/08/1991روابحية حياة2152748

مقبولحقوقنور الدين22/02/1995رواق منال21531284

مقبولعلوم تجاريةالحسين15/02/1993رواق هناء21543343

مقبولحقوققويدر10/11/1994رواقي سميحة21551869

مقبولمعفىحقوقرشيد02/05/1993روام رامي21562793

نقص كشف النقاط للسداس ي الثالثمرفوض28/12/2019تأجيلعلوم تجاريةمحمد10/06/1989روان جياللي21573078

أنهى الخدمة الوطنيةمقبولأنهى الخدمةحقوقبن الشيخ18/02/1989روان وليد21581291

مقبولمعفىعلوم تجاريةسعيد01/10/1990روانة صالح21591067

1067ملف معاد رقم مرفوضمعفىعلوم تجاريةسعيد01/10/1990روانة صالح21603377

مقبولمعفىحقوقمصطفى05/07/1995روايمية شهر الدين21612376

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/08/2018تأجيلعلوم تجاريةأحمد11/04/1994روبحي فيسة عمر21621700

مقبولمؤهل ال يجندحقوقإبراهيم06/05/1990رويبي فؤاد2163347

مقبولمعفىحقوقعبد الحميد12/10/1992رويني فرحات21643800

مقبولعلوم التسييرحسين13/01/1990ريغي أمينة21651013

مقبول17/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد الناصر23/03/1991زابور عبد املالك2166215

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرأحمد06/05/1991زادي السعيد21672133

مرفوضعلوم إقتصاديةبوعالم22/03/1992زادي عبد الرزاق2168126
مستدعي يوم )الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير واضحة 

22/06/2017)
مقبولعلوم إقتصاديةمصطفى18/11/1994زارة أمينة21693004

مقبولحقوقمصطفى21/04/1989زارة ندى ياسمين21703005

مقبولعلوم التسييرمراد11/09/1993زامي مريم21711052



الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/10/2018تأجيلعلوم تجاريةشعبان27/10/1994زاوش مولود21722637

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةعبد الرحمان31/10/1990زاونان علي21733946

مقبولمعفىعلوم التسييرعمار01/06/1990زاوي حسام21742228

مقبولمعفىحقوقجموعي31/03/1991زاوي شوقي2175610

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم التسييرمحمد14/09/1992زاوي عبد الرزاق2176279

مقبولتأجيلعلوم التسييرعبد القادر14/06/1997زاوي عماد الدين217768

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم تجاريةأعمر03/04/1997زاوي فاروق21781037

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم التسييرأحمد24/08/1991زاوي محمد21791298

الشهادة غير مطلوبةمرفوضعلوم سياسيةسعيد11/08/1991زايد خيرة21802536

مقبولحقوقالعربي05/12/1991زايدي سهام21811851

مقبولمعفىحقوقمحمد06/06/1992زباش رابح2182373

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم تجاريةمحمد28/02/1989زباش فيصل2183371

مقبول17/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةبشير23/12/1995زبدة عبيدة2184193

شهادة الليسانس غير واضحةمرفوضحقوقهواري02/06/1993زبوجة قادية21854366

مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةمحمد27/07/1991زبير الحاج2186979

مقبولحقوقعمار06/10/1989زبيلة سمية21874275

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحمد19/02/1997زحاف طيب21882285

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم مالية و محاسبيةمولود31/08/1992زحاف عالء الدين21892714

مقبولعلوم ماليةالصالح29/04/1994زدام سمية21904497

مقبولحقوقالسعدي09/09/1992زداني فضيلة2191657

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةجياللي05/11/1991زراري العربي21923959

نقص كشف النقاط للسداس ي ألاولمرفوضحقوقبوعالم26/05/1992زرازقي سامية21933651

مقبولحقوقأحمد09/06/1991زرداني أمال21942858

مقبول17/08/2019تأجيلحقوقفرحات04/05/1991زردومي أحمد21952921

مقبولحقوقلوصيف29/04/1992زرزور زينب21963337

مقبولمعفىعلوم التسييرلخضر07/05/1993زرزور عبد الحفيظ219738

مقبولعلوم ماليةموس ى27/04/1991زرقاوي صبيحة21984181

موظف مرسممقبولمؤهل ال يجندحقوقحسين28/08/1985زرقوط طارق21991180

مقبولعلوم إقتصاديةدحمان19/04/1994زرقين بسمة22002424

مقبولمعفىعلوم التسييرسعيد16/03/1990زرماني محمد22012905



 سنة30السن أكثر من مرفوضأنهى الخدمةعلوم تجاريةعبد الكريم01/05/1987زرهوني سيدي محمد22021383

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد العزيز11/02/1994زروال حسام الدين22034053

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةعمار08/01/1990زروال مراد22041063

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأمحمد23/02/1996زروت سيرية2205802

مقبولحقوقأمحمد29/05/1992زروت وفاء2206800

مقبول2019أكتوبر تأجيلحقوقنداتي11/11/1994زروخي رضا22074111

مقبولحقوقعبد هللا27/11/1992زروقي حنان22083441

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعابد02/09/1990زروقي عيس ى22092717

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعلي10/12/1994زروقي ليندة22103028

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضمعفىعبد القادر14/01/1993زريف بالل22112134

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمسعود22/12/1996زعابطة رقية أنفال22124266

الشهادة غير مطلوبةمرفوضمعفىعلوم سياسيةعلي26/03/1991زعاف خالد2213344

مقبولحقوقبدر الدين22/12/1992زعباط إيمان22142447

مقبولحقوقعلي29/07/1991زعطوط حياة22152872

مقبولحقوقموس ى27/06/1996زعفر فضيلة2216867

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرغريس ي27/10/1993زعقان عبد املجيد22173272

مقبولحقوقمحمد29/08/1992زعالن فاطمة22183845

مقبولمعفىحقوقبلقاسم15/10/1994زعيط كمال2219662

مقبولمعفىحقوقعبد القادر23/06/1991زعيمي محمد الطاهر22204314

نقص شهادة ليسانسمرفوضميهوب08/06/1993زغبة ياسمين22214342

مقبول28/12/2019تأجيلحقوقخالد26/02/1995زغدود إسالم22223362

مقبولحقوقكمال13/10/1989زغلي سارة22231862

نقص شهادة ليسانسمرفوضداود04/08/1994زغمار ريمة22243501

الشهادة غير مطلوبة+ نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مرفوضعلوم إنسانيةمحمد الطاهر14/08/1994زغيدي شريفة22252614

مقبولمعفىحقوقلحسن11/05/1994زقادي حسام2226856

مقبولحقوقعراس15/08/1996زقادي يامنة2227896

مقبولحقوقالحاج27/10/1992زقار شهرزاد22284231

مقبولحقوقبلقاسم03/06/1990زقان حميدة22293753

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةصالح16/12/1995زقان فاروق22304006

مقبولحقوقبراهيم12/02/1994زقاي دنيازاد2231942



نقص شهادة الليسانسمرفوضمؤهل ال يجندإبراهيم28/04/1991زكراوي صالح2232912

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالسعيد01/08/1992زكري بالل22331477

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد العيد06/08/1994زكور سيف الدين22342802

مقبول24/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمكي13/08/1994زكور عبد القادر22352818

مقبولمعفىعلوم تجاريةيحي14/06/1990زالك أحمد22362735

مقبولحقوقبلقاسم02/12/1992زملاتي إيمان2237331

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضمؤهل ال يجندحقوقالخير03/02/1990زمام هارون22381451

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةبلقاسم03/09/1989زمة خالد22394144

مقبول18/12/2019تأجيلحقوقموس ى01/03/1994زمري عمر22401122

مقبولعلوم التسييرعالوة24/10/1991زمورة يمينة2241666

مقبولعلوم التسييرعبد الوهاب14/06/1991زموري سلمى22424505

مقبولعلوم التسييرعبد الرزاق10/10/1992زموري مسعودة22434098

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم تجاريةعبد القادر05/02/1991زموش ي باديس22443938

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعمر02/01/1995زمولي أسامة224530

مقبولعلوم إقتصاديةعمار11/03/1990زمولي حنان22463836

مقبولمعفىعلوم التسييرعلي27/02/1993زمولي رشيد22471755

موظف مرسممقبولمؤهل ال يجندحقوقعلي14/07/1985زميح رضا22481696

نقص نسخة من كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضحقوقعلي02/07/1992زميح مريم22491723

مقبولعلوم تجاريةحميد06/09/1994زميحي نسرين22503716

مقبولمعفىحقوقخالد01/08/1989زناتي إبراهيم22513269

مقبولحقوقمحمود18/12/1993زناتي إيمان22522709

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقمحمد03/09/1989زناتي نصرالدين22533486

مقبولعلوم تجاريةعبد القادر22/07/1994زناتي نور الهدى2254799

مقبولعلوم التسييرمحمد22/03/1993زناقي زهرة22552000

مقبول17/12/2019تأجيلعلوم التسييرصالح27/10/1995زنود ياسر2256849

مقبول28/12/2019تأجيلحقوقحسان15/05/1993زنون صالح الدين22572035

مقبول28/12/2019تأجيلحقوقحسان15/05/1993زنون صالح الدين22583969

مقبولعلوم التسييرالسعيد22/08/1991زنيفش أمينة22591070

مقبولحقوقياسين17/10/1996زهراوي كوثر2260948

مقبولعلوم تجاريةعبد النبي03/03/1991زهواني إيمان22614088



مقبولعلوم إقتصاديةنذير20/08/1990زواغي حنان22621955

مقبول12/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعلي12/10/1995زواوشة سيد أحمد22632177

مقبولحقوقحامد02/08/1991زواوشة نصيرة22643505

مقبول20/04/2019تأجيلحقوقجمال04/06/1992زواوي صالح2265633

وضعية اتجاه الخدمة الوطنية غير مبررة+  سنة 30السن يتعدى مرفوضعلوم التسييرعمر09/04/1989زواوي عمر22664280

مقبول06/12/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد21/03/1995زواوي هواري بومدين22673579

مقبولمعفىحقوقعمر23/04/1990زوايد الطيب2268293

مقبولعلوم التسييرمحمد16/04/1990زوكل خديجة22694533

مقبولمعفىحقوقعبد القادر18/06/1990زياد تقي الدين22701198

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد هللا15/04/1991زياد صابر22713090

مقبولحقوقبلقاسم28/11/1989زيادة صبرينة22721173

مقبولمعفىحقوقأحمد08/02/1992زيادي نبيل2273109

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقالعيد22/01/1994زيان سفيان22743648

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةالحبيب20/07/1990زيان سمير22753974

مقبولحقوقإسماعيل21/10/1989زيان عفاف22764440

مقبولحقوقمصطفى03/10/1995زياني تينهينان22774130

مقبولعلوم التسييررضا رضوان06/10/1995زياني ريم ليديا2278895

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد الطاهر03/03/1990زياني شرف الدين22791399

مقبول14/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأحمد17/08/1997زياني محمد228076

مقبولعلوم إقتصاديةقويدر23/06/1991زياني نسيمة22813480

3480ملف معاد رقم مرفوضعلوم إقتصاديةاقويدر23/06/1991زياني نسيمة22824516

مقبولحقوقرابح06/07/1994زيباني فطمة22831124

مقبولحقوقالشريف14/04/1997زيتوني إبتسام22842115

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعبد هللا23/03/1992زيتوني أحمد2285986

مقبول26/12/2019تأجيلحقوقعبد العزيز09/03/1991زيتوني حسام22861591

مقبولمعفىحقوقاملسعود04/09/1994زيتوني عمر2287336

مقبولعلوم إقتصاديةالسعيد11/06/1994زيتوني نور الهدى2288119

نقص كشوف النقاط السداس ي ألاول و الثانيمرفوضحقوقسعيد13/05/1991زيتوني وردية22891100

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضسعيد05/08/1993زيتوني ويزة22901101

مقبولمعفىحقوقسايح10/07/1997زيدان رشيد22911891



مقبولحقوقسالم27/09/1994زيدان فطيمة2292838

مقبولمعفىحقوقيوسف01/02/1994زيداني ردوان22933454

مقبولعلوم تجاريةالخثير03/11/1990زيدوري يمينة22942839

مقبولعلوم التسييرحسين15/12/1994زيروري مريم2295536

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةجلول09/05/1990زيطوفي معمر22963429

مقبولحقوقجلول23/11/1993زين أسماء22971027

مقبولحقوقأحمد22/06/1994زين سارة22983771

مقبولحقوقإسماعيل28/10/1994زيوان يسرى رانية22993517

مقبولمعفىحقوقعراس04/08/1994ساحلي محمد رضا23002586

مقبولمعفىحقوقمحمد13/05/1989ساسان موس ى23014479

مقبولعلوم إقتصاديةحسان09/07/1993ساس ي شبيلة23022240

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةبن عائشة30/09/1995ساس ي منير23031268

مقبولعلوم التسييرنور الدين27/12/1992ساعد إكرام23043589

مقبولحقوقمحمد11/09/1993ساعد الزهرة23051936

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةالبشير08/06/1989ساعد السعود هشام23062394

مقبولمعفىحقوقحفيظ18/02/1995ساعد حميدش فارس23073786

مقبولعلوم التسييرمسعود26/03/1991ساعد حميدش محمد23084359

نقص نسخة من إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقعلي09/08/1990ساعد محمد ياسين230962

مقبولعلوم التسييرناجي10/09/1994ساكت ريفقة23101034

مقبولعلوم تجاريةعلي22/09/1991سالم كور أحالم2311114

مقبولعلوم التسييرعزوز24/06/1996سالم ماريا23123302

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقالبشير13/01/1985سالم محمد23133626

مقبول01/07/2019تأجيلعلوم إقتصاديةأحمد01/08/1992ساملة مقران2314433

مقبول03/12/2019تأجيلحقوقعمار10/01/1993ساملكور نور الدين231554

مقبولعلوم التسييربوزيد11/11/1993سالمي إبتسام23161368

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد12/03/1993سالمي أسامة23174348

مقبولحقوقسالم30/05/1989سالمي أسماء23183531

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةيحي12/02/1990سالمي عبد القادر2319702

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةلخضر21/11/1990سالمي محمد الشريف2320754

مقبولحقوقعبد الباقي14/01/1996سالمي وهيبة23213546



مقبول08/12/2019تأجيلعلوم تجاريةلخضر11/02/1995سالي عمر23221795

1795ملف معاد رقم مرفوض08/12/2019تأجيلعلوم تجاريةلخضر11/02/1995سالي عمر23232403

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمقران26/07/1992سامر عباس23241930

مقبولمعفىحقوقالربيع27/11/1993ساهل عامر2325971

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرالحاج20/04/1992سايب يوسف23261184

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقسعيد02/06/1993سايبي حسام الدين23272121

مقبول22/04/2019إستدعاءعلوم التسييرسويب10/08/1992سايبي عبد الرحمان2328179

مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةعثمان23/06/1990سايبي عبد القادر23291722

مقبول29/12/2019تأجيلحقوقرابح23/10/1997سايج عبد الرحمان23303163

مقبولحقوقمختار16/06/1992سايح إبتسام23313688

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد املجيد03/03/1994سايح أمين2332745

مقبولعلوم إقتصاديةبن علية17/09/1993سايح سعاد23333643

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوضحقوقالسعودي26/12/1993سايح صارة23342340

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد05/07/1992سايح عبد الحليم23354512

مقبولمعفىحقوقزين الدين22/11/1990سايح عبد الكريم23364226

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأحمد26/04/1994سايح فاطمة الزهرة2337317

مقبولحقوقأحمد01/04/1993سايح فلة23382651

الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم مالية و محاسبيةقدور25/11/1993سايح محمد أمين23394405

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم التسييرعبد القادر19/05/1990سائحي زهير23404004

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد14/12/1989سائحي فوزي عز الدين2341561

مقبولحقوقعمار20/10/1997سايغي إيمان23424429

مقبولحقوقحسين23/05/1993سباتي إكرام سارة23431112

مقبولمعفىحقوقعمر08/09/1992سباطة محمد الصادق23443810

الشهادة غير مطلوبةمرفوضعلوم إسالميةأحمد01/06/1991سباع نور الهدى23452032

مقبولمعفىعلوم التسييرصالح11/02/1992سبتي أمير23461264

مقبولمعفىحقوقلحلو24/08/1989سبخي سفيان23472427

مقبول28/12/2019تأجيلحقوقالصغير14/08/1995سبيحي أنيس23482639

مقبولعلوم تجاريةعبد القادر09/06/1993سبيحي ريمة2349435

مقبولحقوقأسعيد13/11/1989سحاب مريم2350101

مقبولحقوقعبد الكريم07/11/1994سحبان يسمين23513606



مقبولحقوقزورة06/12/1992سحقي حميدة23522263

مقبولعلوم إقتصاديةسحنون28/04/1992سحنون حياة2353503

مقبولحقوقموس ى10/06/1989سحنون سارة23543684

مقبولحقوقعلي19/12/1989سحنون كنزة23551510

مقبولحقوقنور الدين25/02/1993سحنون وفاء23563575

مقبولحقوقعبد القادر27/06/1991سحوي خيرة23573915

مقبولمعفىحقوقبلقاسم09/08/1990سداس إبراهيم23583552

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالسعيد04/08/1997سدراتي نهى23594113

الشهادة مؤقتة و منتهية الصالحيةمرفوضعلوم إقتصاديةمحمد16/10/1996سدني منال23602878

مقبولأنهى الخدمةحقوقلخضر09/12/1992سديرة فوزي23612444

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةعبد القادر24/12/1994سراج محسين23624073

مقبولحقوقكمال05/12/1992سراح عدلية23634261

مقبولعلوم التسييرمحمد29/05/1989سراوي رقية2364814

كشف النقاط لشخص آخرمرفوضحقوقالطيب09/02/1997سرحان عائشة2365949

مقبولمعفىعلوم التسييرقاسم24/04/1989سرحوني وحيد23664051

مقبولأنهى الخدمةحقوقالعيدي14/01/1991سرديدي عامر2367392

مقبولحقوقلخضر01/10/1990سرور صليحة23682083

مقبولحقوقأحمد01/01/1992سريج إيمان2369484

مقبولحقوقمحمد30/01/1991سرير الحرتس ي خديجة23702012

مقبولأنهى الخدمةحقوقأحمد18/01/1991سرير الحرتس ي سمير23711230

مقبولحقوقبشير03/01/1995سرير نادية23721107

مقبولأنهى الخدمةحقوقميهوب30/08/1995سريعي سيف الدين23731547

مقبولعلوم إقتصاديةميلود14/06/1991سرين سعدية23742185

مقبول12/05/2019تأجيلحقوقأعمر23/09/1991سطايحي عيس ى23752888

مقبول29/04/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةساعد07/01/1995سعاد إسماعيل2376578

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقلخضر21/01/1987سعادة عادل23773767

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد هللا07/05/1993سعادنة إيناس2378696

مقبولحقوقياسين07/08/1998سعادي أشواق2379357

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرمحمد17/01/1990سعادي زكرياء23802521

مقبولعلوم تجاريةعمار15/09/1992سعد هللا بثينة23812956



مقبولحقوقعامر24/07/1991سعد هللا وفاء23824462

مقبول27/04/2019تأجيلحقوقبوبكر29/06/1992سعد هللا وليد23832358

مقبولعلوم إقتصاديةحسان14/01/1993سعد سعود رانية23841271

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم إقتصاديةمحمد15/11/1987سعد قويدر23852787

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرأكلي30/09/1988سعدات كريمة23863312

مقبول27/12/2019تأجيلحقوقالخير20/01/1998سعداوي أسامة23871378

مقبولحقوقأعمر05/08/1992سعداوي ريمة23881876

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمسعود13/04/1989سعداوي سناء23891333

مقبولمعفىحقوقمحمد22/11/1992سعداوي عبد القادر23902435

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحمد09/11/1989سعداوي مراد23913808

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرأحمد12/05/1991سعدلي محمد23921232

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضأمر بالتوجهعلوم التسييرعبد القادر30/10/1995سعدودي حمزة23934026

وضعية غير قانونية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوض31/10/2018تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعلي05/02/1994سعدودي رفيق23943953

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد القادر06/07/1993سعدودي عبد الرؤوف23953249

مقبولحقوقأرزقي21/11/1994سعدودي فريدة23962961

مقبول12/05/2019إستدعاءعلوم التسييرمحمد24/02/1993سعدودي مصطفة2397690

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوضحقوقعلي09/02/1993سعدون كوثر2398442

الشهادة غير مطلبة+  سنة 30السن أكثر من مرفوضماستر علوم إجتماعيةعيس ى20/12/1986سعدوني توفيق23992271

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوضحقوقالطاهر03/05/1993سعدي أسماء24003

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةخير الدين19/05/1992سعدي بلقاسم24013743

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقجمال07/02/1989سعدي بهاء الدين24023813

مقبولمعفىحقوقنوار04/01/1994سعدي حسام الدين24034017

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم إقتصاديةحسين13/09/1987سعدي حمزة240469

مقبولعلوم التسييرأحمد19/11/1992سعدي سارة2405419

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقعبد الرحمان25/01/1989سعدي علي24061351

مقبولمؤهل ال يجندحقوقخالد02/03/1992سعدي محمد24073553

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد الطاهر13/09/1991سعدي مريم24083007

مقبولأنهى الخدمةحقوقالطاهر09/04/1989سعدي وليد24092

مقبولحقوقالعويس ي14/12/1993سعدي ياسمين24102898

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض19/02/2019إستدعاءحقوقالهادي19/12/1992سعودي صهيب عماد الدين24112068



الشهادة غير مطلوبة+  سنة 30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم سياسيةاملسعود06/09/1988سعودي عامر24122582

مقبولعلوم التسييرالعيد09/12/1995سعودي مشيرة24134284

مقبولعلوم تجاريةحكيم07/07/1993سعيد تيزيري24142995

مقبولحقوقبوعالم05/08/1994سعيد رحماني سلمة24154110

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم تجاريةعبد القادر01/01/1994سعيد مجاهد مصطفى24162038

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعبد هللا15/01/1991سعيدات محمد ألامين24173772

مقبولحقوقمحمد10/01/1994سعيدان رفيقة24183499

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد30/11/1989سعيداني سارة24192866

مقبولحقوقعبد القادر30/11/1991سعيداني صارة2420568

مقبولحقوقإسماعيل02/09/1992سعيداني صوفية24212332

نقص في كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضمعفىحقوقأعمر06/12/1994سعيداني عبد القادر2422374

مقبول11/12/2019تأجيلحقوقعيس ى16/04/1991سعيدة فرحات24231592

مقبولحقوقبخدة27/05/1989سعيدي خضرة24243980

مقبولأنهى الخدمةحقوقسعيد16/07/1989سعيدي زكرياء24252698

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرعيس ى22/01/1989سعيدي سعاد2426643

مقبول03/04/2019إستدعاءحقوقأحمد10/07/1992سعيدي عبد القادر2427915

مقبولمعفىعلوم تجاريةرابح04/02/1993سعيدي عبد الودود2428342

مقبول12/12/2019تأجيلحقوقأحمد19/10/1993سعيدي محمد أمير2429767

مقبولعلوم التسييرالباهي28/03/1996سعيدي نور الهدى24304099

مقبولمعفىعلوم التسييرسعيد11/03/1997سعيود مروان24311822

مقبولحقوقمحمد29/09/1992سقاي فتيحة24321501

مقبولحقوقساعد09/03/1997سقاي ليندة24334057

مقبولمعفىعلوم تجاريةنور الدين20/08/1993سقدي عماد2434464

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرالسعيد11/01/1989سكايمة راشة24351730

مقبولعلوم إقتصاديةمحي الدين27/01/1995سالطني مروى24361630

مقبولحقوقجمال03/03/1993سالطنية أمينة24371973

مقبولحقوقالسبتي14/01/1994سالطنية أمينة24383167

مقبولعلوم التسييرجمال24/10/1993سالطنية بثينة2439611

مقبولحقوقمحمد20/09/1994سالمي أمينة24401059

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييررابح10/07/1988سالمي عبد النور2441497



مقبولحقوقسليمان05/10/1991سالمي عقيلة24422104

مقبولحقوقعبد هللا21/05/1989سالمي فطيمة الزهرة24433653

مقبولعلوم إقتصاديةاملكي25/05/1989سالمي كاملة2444478

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونية+  سنة 30السن أكثر من مرفوض07/11/2018إستدعاءعلوم تجاريةمحمد فريق16/02/1989سلطان محمد مفيد24451270

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم إقتصاديةمحمد04/03/1989سلطانة أمينة24462457

مقبولعلوم تجاريةمحمد22/04/1990سلطاني سومية2447730

مقبولحقوقجمعي28/08/1991سلطاني عائشة2448124

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقبوجمعة24/11/1993سلطاني فاروق24492492

مقبولحقوقمسعود26/01/1991سلطاني فريدة24504373

مقبولعلوم إقتصاديةحمادة23/12/1994سلطاني هناء24511911

مقبولعلوم إقتصاديةسليمان29/06/1993سلمان سمية24524218

مقبولمعفىعلوم التسييرأحمد21/10/1993سلمان عبد املالك24531577

مقبولعلوم التسييربدر الدين05/09/1991سلمون تماني2454983

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم مالية و محاسبيةالنواري21/11/1995سلمي رابح24552789

مقبولمعفىحقوقالسعيد16/09/1991سلمي محمد إسالم24563587

مقبول23/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةتوفيق23/07/1997سليفي محمد245731

مقبولعلوم التسييرعبد املليك27/01/1992سليماني أشواق24583995

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقبلخير16/07/1998سليماني أنيس24594336

نقص كشف النقاط للسداس ي الخامسمرفوضعلوم مالية و محاسبيةرشيد24/02/1996سليماني جيهان24601908

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد07/02/1992سليماني ربيحة24612333

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد ألامين18/11/1993سليماني سعاد24623987

الشهادة غير مطلوبةمرفوضعلوم سياسيةالسعيد25/04/1992سليماني صبيحة24633258

مقبولحقوقمحمد08/10/1990سليماني عزة24644477

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقمصطفى13/08/1994سليماني فيصل24652146

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةسليمان14/01/1996سليماني محمد24663411

مقبولحقوقحميد24/11/1994سليماني مها24674122

مقبولمعفىحقوقجياللي24/03/1990سليماني موالي علي24681248

مقبولمعفىحقوقسليمان16/06/1990سليماني يحيى24694128

مقبولعلوم مالية و محاسبيةكريم13/09/1997سليمي رانية2470171

مقبولحقوقمحمد25/06/1994سماتي فطيمة الزهرة24711942



مقبولعلوم مالية و محاسبيةعمار19/10/1995سماتي وسام2472400

مقبولعلوم تجاريةمحمد07/08/1996سماح سمية2473345

نقص وثيقة اثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقخالد17/12/1992سماحي أنس24743831

مقبولحقوقعزيز10/11/1993سمادي فيروز24752236

مقبولحقوقمختار18/12/1997سمار أحالم24761476

2684ملف معاد رقم + نقص نسخة من شهادة البكالوريا مرفوضحقوقيوسف10/11/1993سمار صنية24771308

مقبولحقوقيوسف10/11/1993سمار صنية24782684

مقبولمعفىعلوم تجارية وماليةأرزقي04/09/1990سماعي محمد أمين24794198

مقبول01/04/2019تأجيلحقوقلحبيب26/11/1993سماعيل سيف الدين24802417

مقبولحقوقالطاهر05/08/1995سماعيلي بثينة24811194

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرقويدر12/06/1988سماعيلي فتيحة24821312

مقبولعلوم إقتصاديةعبد القادر08/12/1990سماعين سمية24833091

مقبول21/12/2019تأجيلحقوقمصطفى04/05/1995سمراوي يوسف24841886

مقبول19/03/2019إستدعاءحقوقإسماعيل28/11/1992سمصار توفيق2485387

مقبولأنهى الخدمةحقوق24/10/1989سمعون نوار24864401

مقبولحقوقمحمد31/03/1994سمياني نسرين24872477

مقبولحقوقمحمد21/05/1991سمياني هجيرة24882547

مقبول26/12/2019تأجيلحقوقصادق09/08/1996سناد محمد24891839

مقبولحقوقمحند14/07/1991سناسني صبرينة24902643

تخصص غير مطلوبمرفوضآداب و لغات أجنبيةحازم29/08/1994سناوي أمينة24914475

مقبولعلوم إقتصاديةعمار07/08/1990سنقوقة سمية24922982

مقبول08/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأمبارك19/02/1993سنوس ي براهيم24932117

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةمحمد25/06/1992سنوس ي بوعالم24944131

مقبول07/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر09/06/1997سنوس ي سالم24952118

مقبولحقوقعبد هللا24/12/1994سنوس ي عفيفة24962027

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر16/03/1994سني محمد أمين24973054

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةسليمان23/01/1992سهتال هشام24983305

نقص كشف النقاط للسداس ي الخامسمرفوضعلوم إقتصاديةالطاهر11/07/1995سهواج إكرام24993696

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد05/01/1993سهيل سهيلة25003428

نقص كشف النقاط للسنة الرابعةمرفوضمعفىعلوم إقتصاديةعمر26/02/1990سهيل ياسين25012543



مقبولعلوم التسييرحميد14/03/1993سهيلي أميرة2502631

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرعبد الوهاب24/06/1995سوابعة محمد25031140

مقبولعلوم تجاريةمصطفى17/05/1992سواقية فافة25041712

مقبول16/05/2019تأجيلحقوقأحسن28/08/1994سوامس عمار25051229

مقبول20/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمبارك14/01/1995سوداني إبراهيم25062977

مقبولحقوقمصطفى26/07/1992سوداني ليليا25073668

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرميلود25/08/1992سوس ي عبد الحق25082034

مقبولمعفىحقوقعبد الوهاب13/03/1992سوفي أسامة2509731

مقبولعلوم تجاريةمحمد05/02/1994سوكان سهام25101865

مقبول20/12/2019تأجيلحقوقعبد القادر08/04/1994سويح عبد الرزاق25111939

نقص كشوف نقاط املسار الدراس يمرفوض13/12/2019مؤجلحقوقعلي31/05/1995سويس ي أبو بكر محمد إلياس25124162

مقبولعلوم التسييررشيد19/03/1994سويهر سماح25133108

 سنة30السن أكثر من مرفوضأنهى الخدمةحقوقبلقاسم06/12/1986س ي العربي فريد25143231

مقبول02/12/2019تأجيلعلوم التسييرعبد الوهاب01/02/1997س ي عمار سيد علي2515307

مقبولعلوم إقتصاديةعيس ى13/07/1991س ي محمد خليدة25162723

مقبولحقوقعبد السالم17/09/1995س ي ناصر حليم25172125

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةرشيد22/03/1990سياري فتح الدين25182708

مقبولعلوم مالية و محاسبيةلوناس29/01/1996سياغي زينب25194046

مقبولعلوم تجاريةصالح19/01/1993سيد أعمر مختارية25204455

مقبول07/12/2019مؤجلعلوم إقتصاديةالطاهر03/09/1995سيدهم عبد الرحيم25214192

مقبولعلوم إقتصاديةعالوة17/08/1996سيرة ليندة ياسمين25222279

مقبول07/05/2019تأجيلحقوقرشيد14/10/1992سيالم يوبا2523154

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةبن عزوز04/06/1995سيلت نائل25244421

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةمصطفى14/05/1989سيليني رمز الدين25253943

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرعبود21/01/1989سيمود ايمان25264415

مقبولعلوم تجاريةعلي24/06/1989شابي كهينة25274105

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةبوبكر22/01/1990شاتي ميلود25281769

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعز الدين17/06/1992شاد مريم2529496

مقبولحقوقعمر27/07/1997شادلي هاجر2530751

مقبولمعفىعلوم التسييراملختار05/10/1990شارف التلي25311318



مقبولمعفىحقوقأحمد03/06/1992شارف خوجة جالل25321289

مقبولعلوم التسييرعلي23/12/1992شارف خوجة شهرة25331546

مقبولتأجيلعلوم التسييرفاتح01/09/1992شارف خير الدين25342455

مقبولحقوقعبد الرحمان28/08/1996شارف سميشة25354472

مقبولعلوم التسييرالربيعي20/02/1992شارف مريم25363862

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحي الدين15/05/1997شاشو ياسمين25371604

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرالطيب14/07/1991شاش ي حسين25381422

وضعية غير قانونية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضغير واضحتأجيلحقوقسعيد12/11/1992شاطر عبد الرحمان25393371

مقبولحقوقأحمد19/05/1994شافع ليليا25403361

مقبولحقوقعبد النور21/03/1992شاكر سهام25411094

مقبولعلوم التسييرأحمد01/12/1991شاكري سعدية25423200

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم تجاريةأحمد21/01/1989شالة سيد علي25432261

مقبولعلوم التسييرمصطفى08/05/1990شامي هالة25441711

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعمر29/03/1996شاني محمد عبد الوهاب25451824

مقبولأنهى الخدمةحقوقسعيد17/10/1989شاوش جعفر2546389

نقص كشوف النقاط للسداس ي الثالثمرفوض31/10/2019تأجيلحقوقمحمد09/08/1994شاوش سفيان25471642

مقبولمعفىعلوم تجاريةرابح30/11/1992شاوش سيد أحمد25481143

مقبولمعفىعلوم التسييررابح08/03/1992شاوش محمد25492830

مقبولعلوم إقتصاديةعلي18/11/1989شاوش مليكة25502286

مقبولحقوقبوعالم02/08/1991شاوش نادية25511463

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقبلمهل27/01/1989شايب الذراع فاتحة25522733

مقبولحقوقفرحات28/02/1990شايب آمنة25531691

مقبول27/04/2019تأجيلحقوقملبارك03/01/1993شايب عمار25541597

مقبولحقوقسليمان29/09/1992شايب فازية25553405

مقبولعلوم إقتصاديةعلي11/06/1992شايب نبيلة25561363

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمسعود14/06/1996شايدي أسيا25571120

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم إقتصاديةمحمد15/02/1993شباب تقي الدين25582463

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةالطاهر22/09/1991شبابحة حمزة حسان25591714

مقبول03/12/2019تأجيلحقوقعبد القادر06/03/1993شباح رضوان25602795

مقبول06/12/2019تأجيلحقوقأحمد28/04/1994شباح كمال2561356



مقبولعلوم مالية و محاسبيةزهير10/08/1989شباري سارة25623072

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرعبد العزيز21/05/1992شباغ بالل25631375

مقبولعلوم إقتصاديةمنصور28/10/1990شبري نور الهدى2564655

مقبولعلوم التسييرعاشور31/08/1990شبشوب رحيمة25653310

مقبولمعفىعلوم التسييرأعمر13/04/1990شبالل عبد الكريم25663697

مقبولحقوقأحمد03/06/1991شبوط لطيفة25673207

مقبولحقوقناصر28/06/1997شبوط منال25681892

مقبول29/04/2019استدعاءعلوم إقتصاديةمحمد14/09/1992شبوني عزالدين25693981

مقبولمعفىحقوقمحمد الصالح30/04/1990شبيرة أسامة25703255

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةمحمد1989سنة شبيرة يوسف25713239

مقبولعلوم التسييرحميد05/10/1992شبيلي حورية2572842

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةمسعود05/06/1989شتوان محمد25731344

الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/12/2017مؤجلعلوم تجاريةعبد هللا06/09/1990شتوان محمد ألامين2574408

بطاقة التأجيل غير واضحةمرفوضحقوقعمر15/10/1994شتوي حسين25751899

 سنة3السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييرمعمر05/05/1986شتيوي العلمي25761806

مقبولعلوم تجاريةفريد13/10/1989شتيوي مروى25772175

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقمحمد12/02/1989شجاري املر سليمان25783360

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةبن مالك23/08/1994شحام سفيان25791261

مقبول20/12/2019تأجيلحقوقمحفوظ07/07/1993شحوط عبد املأمون25801201

مقبولحقوقالعاللي28/10/1991شخاب حسيبة25812399

مقبولحقوقعمار05/09/1991شخاب نادية25823832

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةبن مالك25/06/1989شخباتي خليل25834211

مقبولحقوقالتجاني24/05/1989شخريط أمال25842635

الشهادة غير مطلوبةمرفوضمعفىعلوم سياسيةبشير18/07/1990شخناب عبد الحق25851280

مقبول18/12/2019تأجيلعلوم التسييرموالي الطيب09/12/1990شداد ياسين25861426

مقبولحقوقعبد الكريم19/03/1993شدري معمر فاطمة25872496

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقحسين19/04/1988شراد نعيمة25883529

مقبول04/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمنور11/10/1992شرادي مروان25893656

 سنة30السن يتعدى مرفوضأنهى الخدمةعلوم اقتصاديةمحمد26/02/1987شراك سمير25904312

مقبولحقوقمحمد02/03/1993شربال خولة25913481



مقبولحقوقمحمد04/04/1992شرشور رفيقة25921933

مقبولمعفىحقوقمحمد29/04/1991شرشور فهيم25931931

مقبولعلوم التسييرعلي16/11/1995شرع خيرة25942783

مقبولمعفىحقوقنصر الدين25/11/1991شرف الدين كمال25951557

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد03/07/1992شرف مليكة25962016

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقموس ى21/05/1994شرفاوي جابر25974431

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقأحمد08/07/1994شرفاوي وليد2598130

مقبولحقوقإسماعيل26/06/1989شرفة يمينة25993507

مقبولحقوقأمحمد18/11/1992شرفي أسماء26003702

مقبولعلوم إقتصاديةعبد القادر24/03/1993شرفي مصطفى26012483

مقبولمعفىحقوقعيس ى18/04/1994شرفي هشام26024478

مقبولحقوقعبد هللا03/02/1994شرقي زهيرة26031499

مقبول17/05/2019أودع ملف إعفاءعلوم تجاريةعبد القادر03/10/1989شرقي محمد260428

مقبولحقوقالصغير04/04/1996شرقي هاجر26053940

مقبول12/12/2019تأجيلعلوم تجاريةشعبان04/01/1994شرماط سفيان26061979

مقبولعلوم التسييرخليفة26/03/1992شرماطي مريم26073304

مقبولحقوقخليفة22/12/1989شرماطي هدى26082405

الشهادة غير مطلوبةمرفوضعلوم إجتماعيةقدور04/02/1993شرواق حنان26093578

مقبولحقوقمحمد28/09/1990شريد حكيمة26102406

مقبولمعفىعلوم تجاريةمحمد09/07/1992شريش ي حمزة26112569

مقبول25/03/2019تأجيلحقوق07/02/1991شريط محمد26122725

مقبولعلوم تجاريةأمبارك02/03/1993شريف أمينة26133096

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوقمحمد21/01/1992شريف قادة26142673

مقبولحقوقأمبارك11/11/1996شريف مريم26153094

مقبول24/12/2019تأجيلحقوقعمر12/09/1994شريف مصطفى26161467

مقبولأنهى الخدمةحقوقشريف04/09/1989شريف يعقوب2617878

مقبولمعفىعلوم التسييرأرزقي30/05/1992شريفي أمير26182893

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأحمد21/08/1989شريفي فريد26192560

مقبولحقوقأحمد16/05/1992شريفي نورهان26201393

مقبول2019ديسمبر تأجيلعلوم التسييررشيد26/05/1995شريفية أسامة26213172



مقبولعلوم تجاريةعبد السالم04/07/1991شطابي يسمين26222881

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم إقتصاديةمكي22/05/1988شطبي فاتيحة جيهان26232597

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييربوعالم17/04/1994شعال ياسر سيد علي2624328

مقبولحقوقمسعود02/01/1991شعبان سهام26253794

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةلهادي24/04/1992شعبان محمد أمزيان2626286

مقبولحقوقنور الدين07/07/1992شعبان وسيلة2627282

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةعبد هللا20/11/1991شعبوب حمدي2628476

4+3نقص في كشوف النقاط للمسار الدراس ي السداس ي مرفوض21/04/2019إستدعاءحقوقإبراهيم26/09/1990شعبور حمزة2629303

مقبول18/12/2019تأجيلعلوم التسييرعبد القادر22/01/1991شعشوع أحمد2630708

مقبولمعفىحقوقمحمد26/02/1993شعالن مبروك26313833

مقبولمؤهل ال يجندحقوقحسين22/11/1990شعيب دحمان26324244

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم اقتصاديةعبد القادر30/05/1985شفارة فوزية26333918

مقبولحقوقعبد القادر06/04/1992شقروش سليمة26343951

مقبولحقوقفرحات18/10/1989شكراوي زينب26354273

مقبولأنهى الخدمةحقوقعبد الوهاب08/10/1989شكيرب محمد ملين26364215

الوضعية إزاء الخدمة الطنية غير قانونيةمرفوض30/10/2018تأجيلعلوم تجاريةبومدين26/03/1991شالبي أسامة2637599

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأحمد27/09/1991شالبي إلياس26383238

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقمسعود21/02/1993شالبي ساعد26392897

مقبولحقوقعبد القادر28/11/1994شالبي صارة26402150

مقبولحقوقأعمر08/08/1995شالبي صبرينة26414169

مقبولمعفىحقوقمسعود15/08/1995شالبي محمد2642615

مقبول30/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد31/05/1994شالبي مختار26434264

مقبولمعفىحقوقعبد الرحمان28/11/1989شالبي هيثم2644614

مقبولأنهى الخدمةحقوقمبروك09/08/1991شالل محمد أمين26454514

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعيس ى14/10/1989شاللي أسماء26461181

مقبولعلوم تجاريةأحمد22/06/1991شاللي فاطمة الزهراء26472143

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم ماليةعلي27/09/1993شلبي ماسينيسا26483906

مقبولمعفىعلوم التسييرلخضر22/01/1990شلموح يعقوب2649831

أنهى الخدمة الوطنيةمقبولأنهى الخدمةحقوقعثمان16/01/1989شليقة هاشمي26502262

مقبولحقوقرابح24/05/1995شمام إنصاف26512130



مقبولحقوقعمار24/09/1994شمامي بشرى26521784

نقص كشف النقاط للسداس ي الثالثمرفوضعلوم تجاريةقويدر25/01/1996شناف مريم26532172

مقبول30/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةقادة27/02/1992شنتوف عبد الجليل2654583

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةبوخالفة07/07/1989شندر سليم2655689

مقبول18/12/2019تأجيلعلوم التسييرلخضر03/07/1991شنوف أحمد عبد املنعم26561302

مقبولحقوقأمحمد16/12/1996شنوف لزرق ياسمين2657325

مقبولمعفىحقوقعلي18/03/1991شنوفي الحسين2658830

مقبولحقوقمسعود19/07/1994شنوفي زبيدة26593252

مقبولعلوم التسييرعياش02/06/1996شنوفي سامية26603645

مقبولحقوقأحمد15/02/1994شنوفي صارة26613195

مقبول17/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةسنوس ي12/05/1997شنوفي ناصر26621136

مقبولأنهى الخدمةعلوم ماليةالحسين25/02/1991شني سيف الدين جالل26634518

مقبولحقوقمحمد28/04/1993شنية خولة26641639

مقبول05/12/2019تأجيلسليمان23/04/1994شنيت وليد26653474

مقبولحقوقرشيد29/01/1993شنيخر إيمان26662501

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةأحمد20/03/1990شنيني يسين26673535

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعبد القادر29/09/1991شهبر رشيد2668851

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةرابح15/04/1990شهرة جلول26692729

مقبولعلوم التسييرعبد هللا12/11/1990شوابية نسيمة26702252

مقبول18/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعز الدين14/04/1994شواق أحمد2671295

مقبولعلوم مالية و محاسبيةرابح24/04/1997شوالحي أمينة26721989

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييرمحمد14/02/1989شواو عادل26731885

مقبولحقوقالحناش ي27/02/1993شورار خيرة2674252

مقبولمعفىحقوقعلي01/01/1994شوشان يوسف جهاد2675233

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةبلقاسم14/04/1993شويحات زكرياء26763573

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوض02/12/2019تأجيلحقوقكمال15/05/1995شويحي سمير26771699

مقبولحقوقمحمد24/09/1992شويخي رقية26783665

مقبولمعفىعلوم تجاريةقويدر31/12/1992شويعة سليمان26793883

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد الغاني04/12/1995شويقي محمد رضا26801841

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةإبراهيم01/06/1995شيباني رياض هواري26811720



مقبولأنهى الخدمةحقوققادة07/02/1991شيباني فاتح صدام26823595

مقبولحقوقمصطفى18/08/1993شيباني ملياء26831296

مقبولحقوقمحمد07/07/1993شيحاتي وسام26844104

مقبولمعفىحقوقسماعيل19/09/1994شيحاني مصطفى26852187

مقبولحقوقوهبي02/04/1992شيخ إيمان2686210

مقبولعلوم مالية و محاسبيةجمال15/07/1993شيخ خولة26874419

نقص وثيقة إلاثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقعبد القادر04/03/1991شيخ شعيب2688969

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأحمد11/11/1993شيخ كريمة26893154

مقبولحقوقعمر25/05/1993شيخ كلثوم2690258

مقبولعلوم تجاريةمحمد29/07/1992شيخ ليندة2691932

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةرمضان27/02/1991شيخ وحيد26921321

بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصالحيةمرفوضعلوم تجاريةنور الدين29/07/1990شيخي إبتسام26932418

مقبولحقوقرزوق10/08/1990شيخي زوليخة26942250

مقبولحقوقمحمد27/09/1992شيخي سارة2695248

مقبولحقوقعمار16/08/1994شيخي ليلى هاجر26963412

مقبولعلوم التسييرعمر07/02/1992شيخي مريم26973171

مقبولمعفىحقوقنور الدين28/10/1991شيخي هشام26982419

مقبولحقوقعيس ى06/06/1993شير فاطمة26991542

مقبولعلوم تجاريةأحمد12/04/1990شيش ي سمية27002986

مقبولمعفىعلوم ماليةلخضر15/06/1993شيطر رائد منذر27014085

مقبول30/10/2019تأجيلحقوقامليلود22/02/1992شيكاوي جمال الدين2702236

مقبولحقوقعمر17/06/1989شين العلجة270322

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةبوجمعة14/03/1991شينون عبد الرؤوف2704686

مقبولحقوقأحمد25/02/1994شيهب خديجة27052006

مقبولحقوقعبد املجيد27/01/1994شيهب شهيرة27063966

مقبولعلوم التسييرصحراوي19/10/1991صابيت نورة2707923

مقبولأنهى الخدمةحقوقمروان10/09/1990صابيح محمد27082244

موظفة مرسمةمقبولعلوم إقتصاديةميلود12/02/1986صادق بن عبد هللا فاطمة27091532

مقبولحقوقبن يوسف20/10/1995صادق بوزيان أسماء27103309

مقبول17/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةناصر19/10/1996صادق سليم2711978



مقبولحقوقعلي29/03/1998صادق نهال27122170

مقبولعلوم التسييرمحمد19/07/1996صادوق أمينة2713313

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد الديواني16/02/1998صادوق سمية2714314

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد19/10/1991صاعب إبراهيم2715749

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد19/07/1997صافر وسام27163355

مقبولحقوقمحمد21/07/1992صافو صارة27171842

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر20/03/1994صافو فاطمة2718677

مقبولعلوم إقتصاديةالناصر09/07/1991صافي أمنة2719921

مقبول18/12/2019تأجيلحقوقبغداد06/11/1991صافي حمزة2720667

مقبولحقوقسليمان05/04/1991صالح حياة27213176

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد31/12/1989صالح كريمة27223766

مقبول23/05/2019إستدعاءحقوقصباح24/12/1993صالح مصطفى وليد27233092

مقبولعلوم إقتصاديةلخضر25/12/1989صالحي أسماء2724221

مقبولمعفىحقوقمراد12/12/1991صالحي أنيس2725714

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرامليلود20/10/1994صالحي أيوب2726322

مقبولمعفىحقوقسالم26/10/1990صالحي حسام27273330

مقبولحقوقعبد الحفيظ08/02/1991صالحي حسينة27282660

مقبول28/12/2019تأجيلحقوقالطاهر01/01/1992صالحي حمزة27294109

مقبولعلوم إقتصاديةلخضر21/03/1994صالحي خولة2730219

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضحقوقلخضر28/12/1991صالحي سلمى27312780

نقص كشوف نقاط السداس ي ألاول والثانيمرفوضحقوقمحمد20/11/1991صالحي فتيحة27324163

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد24/02/1995صالحي لطفي27333985

مقبول15/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعبد القادر11/10/1995صالحي مختار27342429

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض30/10/2017تأجيلحقوقالصامت17/12/1992صامت بوحايك محمد27354209

مقبولمعفىحقوقلخضر17/09/1991صايب أنس27363301

مقبولحقوقكمال04/08/1997صايب صبرينة27374001

مقبولحقوقمحمد19/11/1995صباحي غنية27383046

مقبولعلوم مالية و محاسبيةرشيد17/11/1992صبان أميرة27392234

مقبول22/04/2019إستدعاءعلوم مالية و محاسبيةامليلود04/09/1996صبوح عبد النور27402030

مقبولحقوقعيس ى07/08/1991صبيان نور الهدى27413960



نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضحقوقعطية06/08/1997صحراء الزهرة27422573

مقبولحقوقعبد العزيز01/08/1990صحراوي آمال27431705

مقبول28/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد05/12/1992صحراوي خير الدين27441046

تخصص غير مطلوبمرفوضعلوم و تكنولوجيامداني01/07/1991صحراوي ريمة27454488

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم ماليةبوزيد18/03/1989صحراوي فتيحة27464386

مقبولأنهى الخدمةعلوم ماليةعلي21/07/1991صحراوي فيصل27473996

نقص وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقصالح12/01/1993صحراوي محمد27481844

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةقويدر02/11/1990صحراوي محمد أمين27493298

مقبولمعفىحقوقعبد القادر17/11/1991صداق خالد27501191

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرعبد القادر19/06/1992صداوي فريد27513345

 سنة30السن يتعدى مرفوضأنهى الخدمةعلوم تجاريةعبد القادر28/12/1983صدوق نور الدين27524200

نقص استمارة التسجيلمرفوضعلوم التسيير31/12/1991صدوقي زينب27533958

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعبد الرحمان23/01/1993صديقي أسامة27542039

مقبولعلوم مالية و محاسبيةيوسف08/05/1997صديقي سعاد275560

مقبول01/05/2019تأجيلحقوقمحمد31/07/1991صديقي عبد الحق2756165

مقبولعلوم إقتصاديةعبد القادر11/02/1995صديقي عقيلة2757996

مقبول30/10/2019تأجيلعلوم تجاريةاملحفوظ08/02/1994صديقي محمد2758346

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةناصر16/05/1995صغير أحمد27592796

موظف مرسممقبولمعفىعلوم تجاريةالعربي11/10/1985صغير عبد القادر27601496

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةجواد19/10/1996صغير وعلي نجيب27613730

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمراد03/10/1995صفار آمال27622964

نقص كشف النقاط للسداس ي الخامس و السادسمرفوضمعفىحقوقمحمد13/01/1992صفراوي مهدي سيد أحمد27633413

مقبول26/12/2019تأجيلحقوقجياللي07/04/1994صفوان صالح الدين27641032

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/10/2016تأجيلحقوقالعربي27/04/1991صكاوي بدر الدين27652844

بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصالحيةمرفوضمعفىحقوقصالح03/06/1993صمصار مصطفى27662615

نقص كشف النقاط السنة ألاولىمرفوضعلوم التسييرعزوز15/09/1992صنهاجي خولة27672294

مقبولعلوم إقتصاديةيوسف24/08/1995صوادقي رميساء2768254

نقص كشف النقاط السداس ي الثالثمرفوضحقوقمحمد19/11/1991صوش ي صبرينة27691075

مقبولأنهى الخدمةحقوقموس ى06/12/1989صوفان فتح الدين27702280

مقبولعلوم تجاريةعبد العزيز23/02/1994صوفي نادية27714265



مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةحسين18/03/1991صولة فاروق27721327

مقبولعلوم إقتصاديةعبد القادر03/04/1989صياد آسية2773616

نقص شهادة الليسانسمرفوض18/12/2019تأجيلبلقاسم16/08/1994صيد الشيخ البشير2774132

مقبولحقوقالشريف04/10/1989صيد كنزة277579

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأحمد24/10/1996صيد نرجس277650

مقبولأنهى الخدمةحقوقأعمر01/12/1992صيدون صالح27774290

مقبولعلوم التسييرمحفوظ21/09/1993صيفي صفية إبتسام27783671

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحفوظ25/03/1996صيفي نوال27793658

مقبولعلوم التسييربن عدي03/01/1992ضالع أمال27802525

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةشعبان19/10/1990ضباب عبد هللا27812865

مقبولعلوم التسييريزيد15/02/1998ضحاك منال2782308

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةنذير05/10/1994ضياف عمر27832926

مقبولعلوم التسييرأحمد22/03/1992ضيافي أمينة27842309

مقبول30/12/2019تأجيلحقوقعمر13/10/1992ضيافي رابح2785140

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقأحمد09/01/1989ضيف هللا الزهرة27864411

نقص كشوف للنقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم مالية و محاسبيةعدنان30/09/1993ضيف أم السعد27872040

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم التسييرعدنان19/11/1996ضيف رقية27882042

مقبولحقوقأعمر02/01/1993طابلي عائشة2789260

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقبن شاعة14/10/1988طاجين جمال الدين زكرياء27903929

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوض02/05/2019إستدعاءحقوقبوثلجة21/09/1994طاجين محمد2791539

مقبولعلوم مالية و محاسبيةصالح07/01/1996طارفة إيناس27921659

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/10/2018تأجيلحقوقنور الدين12/03/1993طاع هللا خالد27931079

مقبولحقوقعيس ى15/05/1990طالب أمينة27943262

مقبولحقوقلخضر04/11/1991طالب إناس279565

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمختار14/10/1995طالب أنجاد27962996

مقبولعلوم تجاريةبوعالم05/01/1995طالب سارة27971538

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقمحفوظ06/02/1996طالب عمر27981838

مقبولعلوم تجاريةمصطفى10/07/1995طالب كنزة27992339

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقمواز04/03/1989طالبي عبد الكريم28003551

مقبولحقوقبولنوار02/11/1993طالبي نادية2801721



مقبول19/12/2019تأجيلحقوقمحمد08/03/1996طاهر بلقاسم عبد الغني28023236

مقبولأنهى الخدمةحقوقرابح10/02/1990طاهري أمحمد28032519

نقص وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقملين20/02/1990طاهري عبد الرؤوف28041001

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر14/02/1996طاهري نبيلة28051171

مقبولعلوم التسييرإبراهيم25/07/1996طاهي نجاة28064330

مقبولعلوم إقتصاديةمصطفى09/08/1997طاهير سماح28072576

مقبولحقوقمحمد06/07/1993طباخ فريدة28084503

مقبول18/12/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد01/08/1995طبطوب خالد28093510

مقبولحقوقمحمد12/07/1996طبي رزيقة28101091

مقبولعلوم التسييرعلي14/01/1993طبيش فاطمة الزهراء28112520

مقبولحقوقمحمد أمزيان13/07/1989طراح سوعاد28123865

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقمسعود22/01/1989طراد السعيد28132264

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقحسن03/07/1993طراد أمين28143433

مقبولحقوقجمال06/12/1994طراد مروة28151421

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقعامر02/06/1995طرافي بالل2816262

نقص كشف النقاط السداس ي ألاولمرفوضأنهى الخدمةعلوم التسييررابح08/06/1990طرافي سيد علي2817403

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةثامر09/02/1990طرافي عبد الصمد28184179

مقبولمعفىعلوم التسييرسماعيل18/05/1996طرطاق عبد الحكيم281999

مقبولعلوم إقتصاديةموس ى10/06/1990طرفة فاطمة الزهراء28201684

وضعية اتجاه الخدمة الوطنية غير مبررة+  سنة 30السن يتعدى مرفوضعلوم تجاريةمسعود16/04/1988طعبة مبخوت28214274

مقبولعلوم مالية و محاسبيةبلقاسم07/08/1993طالش سارة28223027

الشهادة غير مطلوبةمرفوضتخطيط و إحصاء01/05/1991طلبة حياة28233710

مقبولعلوم التسييرنور الدين13/06/1995طلحي شيماء28243914

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةجياللي08/11/1992طهاري شارف28251757

مقبول15/09/2021أنهى الخدمةحقوقمولود04/07/1991طهراوي يوسف2826106

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةنعمان10/06/1990طهير وليد28273328

مرفوض05/12/2018تأجيلحقوقنصر الدين19/07/1989طوالبية بالل28283755
نقص نسخة من بطاقة + الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونية 

التعريف الوطنية
مقبولحقوقنور الدين09/10/1992طوالبية ريم28292305

الشهادة غير مطلوبةمرفوض07/12/2019تأجيلرياضياتعلي07/06/1993طوالبية سيف الدين28301305

مقبولحقوقعبد القادر06/06/1991طوالبية لويزة28312320



مقبولمعفىعلوم التسييرخالف30/08/1992طواهرية حسان28324126

مقبولحقوقلخضر28/11/1990طواهرية هناء28331763

مقبولمعفىحقوقالطيب16/08/1992طوايبية بن عودة283418

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسييرشريف07/01/1996طوايبية فرحات28354219

مقبول21/06/2019تأجيلحقوقبوجمعة19/12/1992طوايبية محمد283632

مقبولحقوقعبد الحفيظ28/07/1992طوطاو عائدة28372476

مقبولعلوم مالية و محاسبيةحسان26/06/1995طوماش سهام28383470

 سنة30السن يتعدى مرفوضعلوم تجاريةبلحسن23/08/1984طوير عائشة28394217

مقبولحقوقأحمد05/09/1992طويل خيرة28402431

نقص نسخة من شهادة البكالوريا+ نقص الطلب الخطي مرفوضمعفىحقوقالسعيد19/09/1990طيب باي رشدي284198

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد21/08/1992طيب سارة2842274

مقبول02/12/2019تأجيلحقوقمحمد لخضر17/10/1996طيباوي طه حسني28433133

مقبولعلوم إقتصاديةأحميدة26/06/1989طيبي المية28442754

مرفوضأمر بالتوجهعلي26/02/1994طيبي نور الدين28454196
وضعية غير قانونية اتجاه الخدمة + نقص نسخة من شهادة الليسانس 

الوطنية
مقبولعلوم إقتصاديةبلقاسم20/09/1990طير أمينة28464050

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسييرعلي22/10/1994طيري عبد الرزاق28473307

مقبول31/10/2019مؤجلعلوم التسييرمحمد13/05/1993طيطة شمس الدين2848404

مقبولحقوقعبد الرحمان29/07/1992ظافري آمنة28494037

مقبولمعفىحقوقسمير فؤاد19/05/1989ظروال عبد السالم28503726

مقبولحقوقعبد الحميد05/05/1990عابد إيمان28511774

مقبولحقوقعبد الرزاق14/06/1990عاتي خديجة28522456

مقبولمعفىعلوم تجاريةعبد العزيز28/09/1991عافر أحمد28532454

مقبول11/05/2019تأجيلحقوقعمار29/01/1992عافري ناصر28541357

مقبولعلوم تجاريةعبد القادر23/01/1994عافية سعاد285561

مقبولعلوم التسييرقادة28/03/1994عافية عطاء هللا28564161

مقبولحقوقبن عودة23/02/1994عامر إكرام28571772

الشهادة غير مطلوبةمرفوضرياضياتالحسين29/02/1996عامر إمان28581983

مقبول04/12/2019تأجيلحقوقمبارك05/12/1996عامر عبد الحق2859131

مقبولعلوم التسييرمسعود09/05/1995عامر نهاد28602270

مقبولمعفىحقوقأحمد15/06/1992عايب أكرم2861205



مقبولأنهى الخدمةحقوقعلي04/04/1991عايد حوسين2862604

مقبولمعفىحقوقمحمد10/01/1992عبابسة السعيد28632694

مقبولمعفىحقوقعمار25/03/1992عبابسة بلخير28642734

مقبولمعفىعلوم تجاريةبشير02/01/1992عبابس ي نعيم28654241

مقبولعلوم إقتصاديةمحمود27/10/1992عبابسية جميلة28661539

الشهادة غير مطلوبةمرفوضعلوم إنسانيةبلقاسم16/03/1989عبابسية مريم28672292

مقبولحقوقبلقاسم18/02/1992عبابسية وهيبة28682265

مقبولعلوم إقتصاديةبن علية14/07/1995عباد خديجة28691105

مقبول16/12/2019تأجيلحقوقمحمد07/08/1992عباد رفيق28703497

مقبولحقوقمحمد17/09/1993عباد فايزة2871917

الشهادة غير مطلوبةمرفوضمعفىعلوم سياسيةبوجمعة24/06/1995عباد مالك28721168

مقبول26/12/2019تأجيلحقوقعلي07/06/1994عباد محمد28733452

مقبول2019ديسمبر تأجيلحقوقمحمد20/08/1989عباد وليد28743019

مقبولعلوم التسييرالبغدادي22/04/1993عبادي أمال28752169

مقبولمعفىعلوم التسييرالعيد19/12/1991عبار عبد هللا28761148

منسحبةمرفوضعباس إكرام2877957

مقبولعلوم التسييرحموش21/05/1994عباس أمال28781917

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد11/04/1991عباس حنان28792001

مقبولحقوقحسين28/03/1990عباس حنان28802974

مقبولعلوم إقتصاديةسماعيل26/07/1996عباس زهرة28811552

مقبول08/04/2019تأجيلحقوقمحمد28/03/1990عباس عبد الفتاح28822799

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةمحمد29/05/1990عباس عرابي هشام28833191

مقبولمعفىحقوقعبد القادر06/09/1995عباس محمد إسالم28842713

مقبولحقوقأحمد19/03/1997عباس وفاء28853216

مقبولحقوقمصطفى25/02/1993عباسة نورية28864352

مقبول25/12/2019تأجيلحقوقعلي17/11/1993عباس ي صدام28873279

مقبول24/04/2019تأجيلحقوقحميه17/12/1991عبان صالح28883869

مقبولعلوم التسييرأحمد24/08/1994عبايدي إيمان28892677

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقنور الدين20/06/1988عبايدية آمنة28903471

مقبول14/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةسماعيل31/07/1993عبد الجبار سليم زين الدين28911528



تخصص غير مطلوبمرفوضهندسة صناعيةمحمد23/07/1993عبد الجليل أنيسة إكرام28922726

مقبول13/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد11/05/1994عبد الجليل عبد هللا28931020

مقبولحقوقحسين02/06/1995عبد الحميد بهيجة28943705

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم تجاريةأحمد27/12/1993عبد الدايم موس ى28952732

مقبولأنهى الخدمةحقوقبشير15/04/1989عبد الرحمان أبو بكر28961694

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد29/03/1992عبد الرحمان العيد28971150

مقبولمعفىحقوقبوعبدهللا22/07/1997عبد الرحمان رابح28983053

مقبول13/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةجياللي17/09/1993عبد الرحمان محمد28992310

مقبولعلوم إقتصاديةمصطفى1992سنة عبد الرحيم سوسن29004237

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الحميد12/10/1994عبد الرحيم فاطمةالزهراء29013731

مقبولحقوقسعيد12/07/1997عبد الرزاق إلهام29021102

بطاقة تأجيل الخدمة الوطنية غير واضحةمرفوضتأجيلحقوقعمر13/05/1995عبد الرزاق إلياس2903448

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوضأنهى الخدمةعلوم تجارية24/08/1992عبد الرزاق علي29043640

مقبولحقوقأمحمد15/12/1994عبد السالم بشرى29051992

مقبولعلوم التسييريوسف23/03/1991عبد السالم سعاد29063594

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقأحمد03/08/1995عبد السالم محمد فتحي2907436

مقبولعلوم مالية و محاسبيةصالح الدين06/09/1992عبد الصمد رحمة29081339

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةوحيد26/11/1994عبد العزيز صالح الدين29094216

مقبولحقوقيحي14/11/1989عبد العزيز هاجر2910326

مقبولحقوقبوزيد22/04/1990عبد العظيم نور الهدى2911962

مقبولعلوم إقتصاديةجمال04/10/1994عبد الغاني شيماء29123907

مقبولحقوقمدمر11/10/1990عبد القرفي خيرة إيمان29133221

مقبولحقوقطاهر04/04/1993عبد الكريم إبتسام2914492

مقبولعلوم التسييرمحمد18/09/1996عبد الالوي شهيناز2915600

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد10/05/1989عبد الالوي عبد الحفيظ29164482

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد30/01/1994عبد الالوي عبد الرؤوف29172864

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةموس ى11/06/1989عبد الالوي عمر29182193

مقبولمؤهل ال يجندحقوقعبد القادر01/01/1995عبد الالوي فتاح29193762

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم تجاريةلخضر06/12/1994عبد الالوي محمد29201919

مقبول22/12/2019تأجيلحقوقعبد الرحمن13/12/1992عبد الالوي محمد ألامين29213893



مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمود01/09/1989عبد الالوي يزيد29222987

مقبولأنهى الخدمةحقوقالعربي29/12/1991عبد الالوي يوسف2923650

مقبولحقوقعز الدين23/10/1998عبد اللطيف منار29242119

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةمحمد10/05/1987عبد هللا الطاهر29251018

مقبولحقوقمحمد30/09/1993عبد هللا صبيحة29262524

مقبول09/05/2019تأجيلعلوم تجاريةصيفي20/08/1990عبد املالك جمال الدين29273824

مقبول27/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةأحمد15/06/1991عبد املجيد محمد29282087

الشهادة غير مطلوبةمرفوضأنهى الخدمةعلوم إجتماعيةعبد القادر11/08/1991عبد املولى عمر29291429

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعلي23/01/1993عبد النبي سيف الدين2930715

مقبول2019أكتوبر تأجيلحقوقأحمد11/03/1991عبد النور طارق29313583

نقص نسخة من شهادة الليسانس+ الشهادة غير مطلوبة مرفوضأنهى الخدمةعلم املكتبات و العلومأحمد16/02/1992عبد الهادي عبد الكريم29321599

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةهاشمي19/08/1994عبد الهادي نور الدين29331618

مقبولمعفىحقوقيخلف22/04/1991عبد الوهاب محمد عزيز29342311

مقبولحقوقمصطفى10/08/1995عبد للي مروة29352963

مقبول00/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةرابح22/09/1992عبد مزين الحسين2936222

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةأحمد15/04/1993عبدات عبد الغني29371098

مقبولحقوقنعيم21/09/1993عبدلة إيمان29382472

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأحمد08/03/1993عبدلي النذير2939417

مقبولحقوقدنيدني11/06/1993عبدلي فيروز نسرين29401026

مقبولحقوقمحمد17/02/1994عبدلي ويسام2941508

مقبول18/12/2019تأجيلعلوم التسييرالطاهر15/03/1994عبدو سفيان2942741

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقعبد املجيد06/12/1993عبدو سيف املجيد29434392

مقبولعلوم إقتصاديةطيب05/05/1992عبدو عائشة29442438

مقبولحقوقرابح24/05/1994عبدو ميمي2945483

مقبولحقوقالطاهر23/04/1992عبدون حنان29461022

مقبولعلوم مالية و محاسبيةيوسف22/11/1996عبدون صومية29473415

مقبولحقوقعلي25/05/1995عبدي حسيبة29481512

مقبولمعفىحقوقبلقاسم15/05/1992عبدي عبد القادر2949723

مقبول07/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد09/12/1995عبديش عمر29501819

مقبولحقوقأحمد07/04/1991عبوب ميساء29513910



مقبولعلوم مالية و محاسبيةحسان12/03/1998عبيد هللا مروة2952675

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم التسييرصالح28/05/1991عبيد حنان29532546

مرفوض09/12/2018تأجيلعلوم تجاريةامليزوني01/03/1991عبيد عبد العزيز29541771
الوضعية إزاء الخدمة + نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

نقص كشف النقاط للسداس ي الثالث+ الوطنية غير قانونية 
مقبولحقوقنذير27/06/1993عبيد ليلى29552580

نقص الطلب الخطيمرفوضحقوقعثمان16/01/1994عبيد مزيانة29561752

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقالعوادي09/02/1991عبيدات حسين2957608

2420ملف معاد رقم + الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونية مرفوضحقوقيونس03/02/1991عبيدي وليد2958649

649ملف معاد رقم + الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونية مرفوض06/12/2018تأجيلحقوقيونس03/02/1991عبيدي وليد29592420

مقبول08/12/2019تأجيلحقوقدحمان10/05/1991عبيكش ي عباس29602617

مقبول18/12/2019تأجيلحقوقسعيد31/07/1993عبيكش ي فارس29614005

مقبولعلوم مالية و محاسبيةدحمان28/12/1993عبيكش ي مباركة29622567

مقبولعلوم تجاريةامليلود12/03/1992عتابي صليحة29631733

مقبولحقوقموس ى11/08/1990عتصامنية أمال2964200

مقبولحقوقعبد الرحمان20/10/1996عتيق مانة296517

مقبولعلوم التسييرالعيد04/09/1991عثماني حسام الدين29663145

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييربومدين03/11/1993عثماني عبد الجليل2967623

مقبولمعفىحقوقعمار07/01/1995عثماني عماد2968450

مقبولعلوم التسييرمعمر07/10/1994عثماني فاطمة الزهراء29691627

مقبولحقوقعبد الحميد10/03/1995عثماني كلثوم بثينة29703322

مقبول26/05/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد الرحمان25/07/1994عثماني مصطفى29712933

مقبول30/12/2019تأجيلعلوم التسييرعبد الوهاب17/08/1993عثماني مهدي29724458

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوضحقوقمحمد01/06/1991عثماني هند29733527

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم التسييرالهاشمي14/03/1998عثماني يحي29741878

مقبول30/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةقدور18/08/1996عجال رمزي بوعالم29753519

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد02/06/1993عجال وليد29763288

مقبولحقوقمحمد ملين14/08/1991عجايلية فايزة29772711

مقبولحقوقجمال15/01/1994عجة رحيمة29783448

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضعلوم إجتماعيةعبد الرزاق29/04/1990عجوج فتيحة29793418

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةيحي30/12/1991عداد جمال الدين29802773

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد09/07/1993عدار سيد علي29811654



 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقشريف11/03/1989عدالة شهرزاد29822085

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقجياللي11/03/1984عدة بن سليم فتيحة29833277

نقص استمارة التسجيلمرفوضحقوق14/11/1993عدة حورية29844090

مقبولحقوقرمضان29/04/1990عدة نسيمة29851855

مقبولحقوقأعمر16/06/1995عدلي ويزة29863708

مقبولمعفىحقوقعبد القادر30/09/1993عدوان وليد29871163

مقبولعلوم التسييرعلي17/05/1995عدواني بهية29881807

مقبولحقوقمجيد04/10/1992عدودة بسمة29891095

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةبن عمر13/05/1990عدون سوفيان2990468

مقبولحقوقأعمر09/12/1995عديل دامية29912043

مقبولحقوقنور الدين04/06/1993عراب هاجر29923268

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد الوهاب22/11/1994عرابي زكرياء2993127

مقبولمعفىحقوقبوزيان22/12/1990عرابي عبد القادر2994571

مقبولحقوقمحمد23/08/1994عربان وهيبة29951913

مقبولعلوم التسييرمحمد01/11/1990عرباوي أمينة29961239

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةبوعالم01/08/1989عرباوي عبد النور29971157

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقعزيز09/02/1989عربوش عادل29983162

مقبولحقوقعلي22/03/1995عربية زروقي شهيناز29994437

مقبولحقوقالصالح18/07/1993عرعار أحالم30004118

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الحكيم06/07/1994عرقوب أمنة30011938

مقبول20/04/2019تأجيلعلوم التسييرصادق14/04/1993عروة يحيى30024349

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةرابح11/05/1993عريب محمد ألامين30037

مقبولعلوم التسييرمالك16/04/1994عريبة يمينة30044174

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد الكريم27/09/1997عريبي عادل300521

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/12/2018تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأمحمد02/11/1997عريشة العوني30064022

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةجياللي18/08/1989عريوات محمد30074453

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالعيد31/05/1993عز الدين كريمة30082481

مقبولمعفىحقوقبوجمعة11/06/1992عز الدين محمد أمين3009332

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةسعيد20/06/1991عزاب عبد الرزاق30103220

نقص شهادة البكالوريامرفوضعلوم مالية و محاسبيةبلقاسم26/09/1995عزار رحماني وصال30114491



مقبولمعفىعلوم التسييرحسين31/05/1991عزاز نصر الدين30122290

مقبول08/12/2019تأجيلعلوم التسييرالصادق15/10/1992عزالي حمزة30132351

مقبولحقوقحفيظ02/04/1991عزايزية فتيحة30144031

مقبولعلوم مالية و محاسبيةإبراهيم08/01/1991عزايزية لندة30153284

مقبول20/08/2019إستدعاءعلوم التسييرعبد العزيز16/12/1997عزرين إسحاق30161697

مقبولعلوم التسييرقدور01/01/1994عزلي كريمة3017908

نقص في كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم إقتصاديةمصطفى10/10/1992عزوز أسماء هاجر30182538

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم إقتصاديةأحمد15/07/1985عزوز بالل30193101

مقبولأنهى الخدمةحقوقأحمد01/02/1990عزوز سمير30201977

مقبولمعفىحقوقالحاج05/02/1995عزوز نصر الدين30211193

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةبلقاسم25/06/1991عزوزي إسماعيل عبد الخالق3022946

مقبول03/12/2019تأجيلحقوقبشير19/03/1994عزوزي زين العابدين30234471

مقبولحقوقعلي23/04/1992عزون سليمة3024458

مقبولحقوقأحمد06/05/1994عزي ابتسام أمينة30254233

مقبولحقوقمنهي01/03/1992عزي سيهام30263864

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةبوجمعة07/07/1989عزي عالء الدين30271655

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم إقتصاديةأحمد16/10/1988عزي فاطمة30283085

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقمحمد16/11/1992عزيرية أحمد30292439

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعبد الحميد15/01/1994عزيزي حسام الدين3030860

موظف مرسممقبولمعفىعلوم إقتصاديةالطاهر21/06/1985عزيزي حمزة30312225

مقبول12/12/2019تأجيلحقوقالربيع13/07/1995عزيزي عبد السميع30321028

مقبولعلوم تجاريةعبد هللا20/04/1994عزيزي كريمة30332253

مقبولحقوقصالح08/01/1995عساس زينب30342335

مقبولعلوم إقتصاديةصالح07/08/1994عساس نبيلة30351414

مقبولأنهى الخدمةحقوقرابح14/07/1989عسال إيسحاق30363673

مقبولحقوقصديق27/06/1994عسوس حسيبة30374526

مقبولحقوقالسعيد11/07/1993عسول بشرى3038532

مقبولعلوم إقتصاديةإبراهيم23/10/1992عشور مريم30393079

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقعبد القادر06/01/1993عشور نور الدين3040769

مقبولعلوم التسييرمحمد28/10/1996عشورة يسمينة30411364



مقبولحقوقمحمد05/08/1992عشيط أمينة30422468

مقبولعلوم التسييرأحمد15/07/1997عصام سهيلة30432245

نقص وثيقة إلاثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضعلوم مالية و محاسبيةعبد الحميد15/10/1993عصفور ياسر3044924

مقبولحقوقالعربي09/05/1992عصمان إيمان3045722

مقبول19/03/2019إستدعاءعلوم التسييرمحمد15/04/1992عصماني عمر30462329

مقبولأنهى الخدمةحقوقفريد12/05/1992عصماني محمد أمزيان3047956

مقبولعلوم التسييرأحمد16/12/1991عصمى سعاد304833

نقص كشف النقاط السداس ي ألاولمرفوضحقوقمحمد12/05/1996عضمين حياة30491131

مرفوضمعفىعلوم التسييرمعمر27/03/1988عطا نور إلاسالم30504279
+  سنة30السن يتعدى + نقص نسخة من بطاق التعريف الوطني

 سنوات3الخبرة أقل من 
مقبول21/12/2019تأجيلحقوقمحمد10/11/1992عطاهللا جعفر30513574

مقبولمعفىحقوقأعمر30/07/1991عطار براهيم3052868

مقبولمعفىحقوقعيس ى06/01/1997عطافي عبد الجليل30533080

الشهادة غير مطلوبةمرفوضماسترمحمد17/10/1991عطال نسرين30541486

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد26/04/1992عطايلية أمينة30552008

مقبولمعفىحقوقنور الدين09/10/1993عطوي رائد رياض30563582

مقبولمعفىحقوقنور الدين02/11/1990عطوي زكي30573584

وضعية غير قانونية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوض29/01/2019مستدعىعلوم التسييرجياللي03/07/1993عطية أحمد نعيم30583363

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم تجاريةأحمد23/08/1990عطية مسعود30592540

مقبول02/05/2019تأجيلحقوقعبد القادر22/06/1992عطيش صالح3060642

مقبولمعفىحقوققويدر13/08/1990عفان عثمان30611650

مقبولعلوم إقتصاديةعلي09/04/1990عفايفية إبتسام30621348

مقبولعلوم التسييرلخضر30/12/1990عفرون أمينة30631441

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةحموش07/05/1995عفرون محمد العيد30643061

مقبول21/12/2019تأجيلحقوقعبد السالم17/05/1993عفون خالد30653323

مقبولعلوم إقتصاديةمصطفى15/06/1991عفون سميحة30661355

مقبول26/05/2019تأجيلعلوم التسييرامحمد25/09/1991عقاب بن عيس ى30673466

مقبولمعفىحقوقإسماعيل03/09/1991عقاب لونيس3068418

مقبولعلوم تجاريةجمال27/03/1990عقابة إيمان30692917

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةيحيى24/10/1990عقاد علي30703999

مقبولمعفىحقوقعبد القادر29/07/1992عقاق وليد3071644



مقبولعلوم التسييرصالح21/05/1992عقاقنية فاطمة30724139

مقبولحقوقجياللي07/10/1989عقبة حفيظة30732585

مقبولمعفىحقوقمحمد12/01/1990عقروش جياللي30741756

مقبولحقوقلخضر08/04/1997عقود وفاء30752189

مقبولعلوم التسييرحمالوي29/05/1990عقون أحالم30763285

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمود01/12/1986عقون بالل30773286

مقبولحقوقرمضان18/10/1996عقون سارة30781455

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةحسان15/09/1989عقون سفيان30791125

مقبولأنهى الخدمةحقوقيحي07/04/1992عقون محمد30802683

مقبولحقوقالسعيد22/03/1993عقيب صابرينة30813212

مقبولعلوم التسييرعيس ى01/09/1992عقيني صونية30822671

مقبولمعفىحقوقعز الدين09/05/1992عكاش يحي30831809

مقبولمعفىحقوقحشاني29/03/1991عكاشة محمد أمين30842363

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم تجاريةيحياوي02/08/1977عكريش كريمة30854480

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد الصالح11/05/1991عالق أحمد30862484

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضأنهى الخدمةجمال09/08/1992عالل شريف مروان30871980

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد الصالح01/03/1990عالل فاطمة زهراء30883058

مقبولحقوقمحمد13/02/1997عاللو رقية30892181

مقبول13/12/2019تأجيلحقوقفوضيل04/06/1996عاللي زكريا3090844

مقبولعلوم مالية و محاسبيةبن عامر16/08/1993عاللي سمية30912954

مقبولحقوقعبد القادر04/06/1994عاللي فاطنة30922631

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةالشاللي07/03/1995عاللي محمد30932952

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةالعربي04/10/1992عاللي نور الدين3094467

مقبولعلوم التسييرمحمد03/11/1997عاللي ياسمين30951011

مقبولمعفىحقوقبومدين13/07/1989عالم حبيب30962679

مقبول15/04/2019إستدعاءعلوم التسييرطيب16/07/1993عالم فاتح3097691

مقبولعلوم تجاريةعيس ى08/05/1989عالني خديجة30981033

مقبولعلوم تجاريةمحمد02/09/1991عالوة إبتسام3099537

مقبولعلوم التسييرلعرج29/08/1994عالوة سعاد31004223

مقبولحقوقعبد املجيد12/06/1990علمي زينب3101587



مقبولعلوم تجاريةمحمد24/05/1990علوات ياسمين31021490

مقبولعلوم إقتصاديةسليمان02/03/1990علواش سعدية31033244

مقبولعلوم التسييرمحمد21/06/1996علواش صارة31042877

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقعاشور25/11/1988علواش يوسف3105410

مقبولعلوم إقتصاديةلحبيب12/01/1994علوان خولة3106329

مقبولحقوقعمار30/12/1995علوان سارة31071392

مقبولعلوم التسييرموس ى24/02/1993علوان شهيرة31084119

مقبولأنهى الخدمةحقوقبوعالم16/06/1991علواني عبد القادر31092806

مقبولحقوقمرسلي26/08/1991علوش آسية31103389

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقمرسلي22/10/1987علوش زين العابدين31113391

مقبولعلوم مالية و محاسبيةبلعيد21/06/1998علوش شهيناز3112834

مقبولعلوم إقتصاديةعز الدين14/03/1998علوش ي هادية31131895

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم التسييرمصطفى15/12/1996علوط محمد عبد السالم3114194

مقبولمعفىعلوم تجاريةعبد هللا07/01/1991علون ياسين31154361

مقبول18/07/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعمر06/03/1995علوي العيد3116937

مقبولحقوقبلقاسم03/06/1992علوي تونس31172060

مقبول2019ديسمبر تأجيلعلوم التسييربن الضاوي10/11/1992علوي هاني31182284

مقبولعلوم إقتصاديةزهير09/10/1997علي مسعود إبتسام3119982

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحند العربي10/12/1994عليان أغيالس31203557

مقبولحقوقجياللي07/09/1989عليان بختة3121555

مقبولحقوقمحمد07/01/1998عليان وفاء31221142

مقبولمعفىعلوم تجاريةمختار17/10/1995عليقي ضياء الدين31231139

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرالطاهر06/08/1995عليلوش إسماعيل31243924

مقبولعلوم التسييركمال13/10/1995عليليش رتيبة31251135

مقبولعلوم التسييرعمرو14/10/1992عليوان لوبنة31261579

 سنة3السن أكثر من مرفوضعلوم تجاريةمحمد26/02/1989عليوان نوارة31272973

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقسليم10/08/1992عليوة محفوظ31281513

مقبولمعفىحقوقالهادي25/10/1992عليوي محمد أمين31291574

مقبولحقوقمحمد ليازيد09/07/1997عمارة دنيا لينا31301438

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم إقتصاديةمحمد26/08/1989عمارة سايح31312353



مقبولحقوقعبد الرحمان27/07/1997عمارة صليحة31321187

مقبولحقوقمحمد06/10/1997عمارة ياسمين31334438

مقبولحقوقفريد28/02/1994عماروشن سوهيلة31341072

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض30/10/2017تأجيلعلوم التسييرمحمد15/05/1992عماري بن عامر31354054

مقبول26/12/2019تأجيلحقوقأحمد09/05/1994عماري حمزة31363977

مقبولحقوقلخضر18/11/1994عماري فايزة31372901

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرإبراهيم06/12/1989عماري محمد31381288

مقبولحقوقمولود15/07/1997عمارين تينهينان31393297

مقبولحقوقطاهر19/03/1994عمارين حفيظة31401982

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقرابح20/10/1991عماني هشام3141841

مقبول04/12/2019تأجيلحقوقبلقاسم24/06/1994عماني يعقوب3142707

مقبول20/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةجياللي21/12/1992عمر دالل فؤاد31433768

مقبولمعفىحقوقالهادي30/11/1992عمران حاتم3144349

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأمحمد04/09/1993عمران فاتح31454271

مقبولحقوقعيس ى12/11/1993عمران فاطمة31464055

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأحمد22/03/1994عمران نور إلاسالم31474357

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم تجاريةرابح03/12/1994عمران ياسين31482903

مقبولعلوم تجاريةمحمد28/07/1990عمراني زهية3149409

مقبولحقوقرشيد29/08/1994عمراني هالة3150255

مقبولحقوقعبد الحميد17/08/1989عمراوي سهام31514205

مقبولعلوم التسييرعبد النور11/07/1995عمراوي فاطمة31523693

نقص الترخيص باملشاركة في املسابقةمرفوضمؤهل ال يجندحقوقعامر22/11/1988عمراوي يوسف31533633

مقبولحقوقحكيم14/12/1994عمروز لودميلة31544297

مقبولحقوقمراد10/04/1997عمرون ليندة31551434

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضمعفىحقوقعلي20/10/1993عمور حمزة31563039

مقبولمعفىحقوقسلطان25/09/1991عمور خير الدين31574197

مقبولحقوقالبشير08/08/1992عمور رانية31584436

مقبولعلوم التسييرياسين07/06/1996عمور مروة31592855

مقبولعلوم ماليةميلود14/12/1989عمور نجمة31604134

 سنة30السن يتعدى مرفوضمعفىحقوقنور الدين15/05/1988عمورة علي31614042



مقبول26/05/2019تأجيلعلوم التسييرعبد الحميد08/03/1994عموري عادل3162427

نقص كشف النقاط للسداس ي الثانيمرفوضحقوقأعمر26/03/1994عمي راضية31632067

مقبولحقوقمصطفى02/11/1994عميار كهينة31641469

مقبولمعفىحقوقموس ى16/08/1993عميان طارق3165698

مقبولحقوقعبد القادر20/10/1994عميدي مريم31663920

مقبولمعفىعلوم التسييربولفعة10/12/1990عمير نصر الدين31671423

مقبولعلوم التسييررمضان27/01/1990عميرة مريم31682608

مقبولعلوم تجاريةرابح20/02/1994عميروش شيماء31693203

مقبولحقوقعبد القادر23/09/1994عميري إبتسام3170244

مقبولحقوقعبد الفتاح09/10/1992عميري لينة31712588

مقبولمعفىحقوقجمال13/07/1989عميور صالح الدين31722641

نقص بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضعلوم التسييرعاشور16/03/1993عميور الرة31734434

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض30/10/2018تأجيلحقوقعبد الرزاق19/01/1993عميور محمد الرزاق3174287

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالحواس14/04/1996عنان سمية3175835

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةقاس ي10/02/1991عنبر عزيز31763174

مقبولحقوقأحمد18/04/1993عنبر فضيلة31771196

بطاقة تأجيل الخدمة منتهية الصالحيةمرفوض31/10/2016تأجيلحقوقمحمد صالح05/09/1991عنصل أنور31784417

مقبولحقوقمحمد11/03/1991عنصل شهرة3179275

مقبولعلوم التسييرمحمد02/04/1993عنيور سكينة31803982

مقبولحقوقرابح05/10/1991عوابدية حورية31813074

مقبولعلوم التسييرعزيز20/06/1993عواج رحمة31823235

مقبولعلوم مالية و محاسبيةجالل18/07/1998عوادي آسيا31831169

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقعلي19/06/1994عوادي حكيم31841859

نقص كشف النقاط السداس ي الخامس والسادسمرفوضعلوم التسييرعمار20/08/1994عوادي رفيدة31853896

مقبولعلوم التسييرطاهر19/12/1989عوالي ليلى31864536

مقبولأنهى الخدمةحقوقعبد القادر23/05/1990عوايشية ياسين3187883

مقبولحقوقالطاهر10/12/1993عوعو المية31882206

مقبولمعفىحقوقاليمين21/03/1991عون هللا صبري31892361

مقبولحقوقأحمد26/08/1993عون خولة3190214

مقبولحقوقمحمد10/04/1995عويدي تونس3191351



مقبولعلوم تجاريةامليلود03/04/1993عوير حنان31923320

مقبول2019ديسمبر تأجيلحقوقبن شناف27/09/1993عياد املعتصم باهلل31932777

موظفمقبولمعفىعلوم التسييرتاج08/01/1989عياد بومدين31943467

مقبولحقوقمحمد28/11/1990عياد خديجة31954032

مقبولحقوقعباش24/12/1997عياد رانية31963462

مقبولحقوقعلي08/07/1990عياد سلمة31974445

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمحمد04/10/1991عياد عبد الغني3198793

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/12/2017تأجيلعلوم مالية و محاسبيةجلول01/01/1991عياد عبد هللا31991162

نقص وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضعلوم التسييرمحمد الطيب09/12/1992عيادي محمد أكرم32001845

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعيس ى23/02/1994عياش ي عبد القادر32012601

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةالعربي23/05/1992عياش ي محمد32021643

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمبروك08/03/1995عياط عماد عبد العزيز320385

مقبولحقوقرابح03/03/1994عيدات ويسام32043882

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم تجاريةطاهر11/02/1990عيدلي عادل32052497

مقبولحقوقمحمد11/10/1995عيدون نعيمة3206269

مقبولحقوقسليمان29/08/1991عيرش آمنه32074267

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوقالعياش ي02/09/1990عيزرم بوبكر32082745

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأمحمد06/09/1990عيسات أحمد32093234

مقبولمعفىحقوقجمال24/03/1990عيساني أمين32102757

مقبول05/12/2019تأجيلحقوقبن الدين14/10/1993عيساني محمد أمين32114467

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد بشير08/08/1994عيساني محمد نو رإلاسالم32121746

مقبولحقوقعلي27/08/1993عيساوي سميرة32132373

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةرابح28/08/1991عيساوي عبد الحق3214117

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم إقتصاديةدهبازي26/11/1993عيساوي عبد الرؤوف32152297

مقبولحقوقبلقاسم02/06/1990عيساوي فاطمة32163011

مقبولحقوقبشير24/01/1994عيساوي نور الهدى3217530

مقبول17/04/2019تأجيلحقوقأمحمد12/05/1992عيساوي هشام321858

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقمختار16/02/1989عيساوي هشام32193738

مقبولعلوم التسييرمختار17/09/1989عيساوي ياسين32203860

مقبولمعفىحقوقأرزقي28/09/1992عيسو فهيم32213130



مقبولحقوقسعيد18/11/1994عيسو ليدية32224186

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةقويدر25/04/1994عيس ى رضا32231031

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةمحمد11/02/1990عيس ى وليد3224118

بطاقة تأجيل الخدمة الوطنية منتهية الصالحيةمرفوض31/12/2016تأجيلعلوم مالية و محاسبيةيوسف02/05/1996عيش نور الدين3225488

مقبولحقوقبن عودة28/07/1992عيشات إيمان32262523

مقبول04/12/2019تأجيلحقوقبلقاسم11/09/1995عيشاوي محمد32272943

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضحقوقحسين20/03/1994عيشوبة سهيلة32284185

مقبول11/12/2019تأجيلحقوقجمال01/03/1995عيشور عبد الرؤوف32291111

مقبول14/12/2019تأجيلعلوم التسييرعبد القادر24/06/1995عيشوش خالد32301744

مقبولحقوقالطيب20/10/1993عيشون سهام32312782

مقبولحقوقمداني17/10/1993عيش ي نعيمة32324391

مقبولحقوقعليلي17/12/1993عيطوط أنيسة3233945

مقبولمؤهل ال يجندحقوقحسين10/03/1990عيقون عبد الحق32343597

مقبولعلوم التسييرأعمر07/04/1991عيمان فتيحة32353131

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوقمحمود17/12/1991عيمر نور إلاسالم32362967

مقبولمؤهل ال يجندحقوقعياش06/12/1992عينة خباب32373544

3544ملف معاد رقم مرفوضمؤهل ال يجندحقوقعياش06/12/1992عينة خباب32383895

مقبولعلوم التسييرأحمد28/11/1993عيواج سليمة32394379

مقبولعلوم إقتصاديةعبد الحميد24/06/1993غاصب وفاء32403781

مقبولعلوم التسييرقادة06/04/1997غالم فطيمة32412247

مقبولعلوم تجاريةالطيب23/10/1992غالم ياقوتة3242558

 سنة30السن يتعدى مرفوضعلوم اقتصاديةبوغانم26/10/1985غالمي دليلة32434346

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم تجاريةعبد القادر04/11/1988غالي الحاج32444461

مقبولعلوم إقتصاديةعلي20/09/1994غانم ماجدة32453420

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم تجاريةمحمد12/11/1995غاني عبد الرحمان32461144

بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصالحيةمرفوضمعفىعلوم التسييرمسعود16/02/1991غباني أدم32472668

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقرابح21/05/1988غبريني سمية32482948

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم التسييرعبد العالي30/11/1996غبغوب أسامة32492505

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةميلود09/04/1990غجاتي عبد النور32502916

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةأحمد10/08/1993غداوية حمزة32511012



مقبولحقوقفوزي04/09/1992غديري نائلة32521617

مقبولحقوقعبد القادر06/03/1991غربي أسماء32534345

مقبولعلوم إقتصاديةعالل03/01/1993غربي آمال3254764

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضحقوقعبد املجيد28/07/1992غربي آمال32552089

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد17/04/1995غربي أمال شهرزاد32561647

مقبولحقوقأرزقي09/02/1990غربي إيمان32573013

مقبولعلوم التسييرعبد القادر06/03/1991غربي خولة32584344

مقبولعلوم التسييرالسعيد23/09/1994غربي سميحة32594221

مقبولحقوقالطيب13/01/1993غربي سوسن3260416

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد18/05/1990غربي سيد علي32611448

مقبولعلوم التسييرعبد القادر18/11/1994غربي صفية32624210

مقبولأنهى الخدمةحقوقأحمد28/08/1990غربي عبد الرشيد3263862

مقبول22/12/2019تأجيلعلوم التسييرنور الدين21/01/1996غربي محمد3264100

مقبولحقوقإبراهيم04/02/1992غربي نصيرة32651634

1634ملف معاد رقم مرفوضحقوقبراهيم04/02/1992غربي نصيرة32663939

مقبولمعفىعلوم التسييرموس ى14/02/1993غربي يوسف32674213

مقبولحقوقمحمد24/08/1994غرداوي أحالم32683773

مقبول24/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةالجياللي18/11/1996غرداوي فاتح32691482

تخصص غير مطلوبمرفوضعلوم سياسيةبوجمعة03/07/1992غرس زينب32703795

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/10/2018تأجيلحقوقحمو09/12/1993غرمول محمد عادل32714253

نقص في كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم إقتصاديةمنور06/01/1997غرناطي فاطمة الزهراء3272452

مقبولعلوم إقتصاديةفوضيل09/03/1993غرناوط نصيرة32731218

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعمار04/07/1993غرنوط لندة32742960

مقبولعلوم إقتصاديةعبد العزيز08/08/1993غريب صباح32752747

مقبولأنهى الخدمةحقوقلخضر18/03/1990غزال أحمد3276716

مقبول24/04/2019تأجيلعلوم التسييربراهم01/10/1994غزال فريد3277438

مقبولعلوم التسييربراهم14/04/1991غزال نعيمة32783294

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةعبد القادر25/09/1990غزالي أحمد شوقي3279632

مقبولحقوقعبد هللا12/12/1992غزالي حفيظة32802598

مقبولمعفىعلوم تجاريةعبد املومن19/02/1994غزالني أسامة32811374



مقبولعلوم إقتصاديةعبد الحميد18/10/1991غزيل ريحانة3282784

مقبولعلوم إقتصاديةمخلوف01/09/1996غسيل ثنينة32832619

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقساعد26/05/1994غشة إدريس32842054

مقبولحقوقرابح09/06/1991غضبان أمال32851928

مقبولعلوم إقتصاديةمصطفى01/01/1990غضبان حنان32861922

مقبولحقوقطيب11/10/1993غفير نور الهدى32873116

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد املالك15/05/1997غالب أشواق3288278

مقبول03/12/2019تأجيلحقوقعلي22/01/1991غالب رضا32893495

مقبولحقوقصالح12/11/1990غالب منال32902649

مقبولحقوقالحاج07/04/1989غالم نصيرة32913259

مقبولعلوم التسييرالعربي20/07/1991غليب زوليخة32923042

مقبولحقوقمروان12/08/1995غماتي آية32932111

مقبولعلوم تجاريةحسان07/12/1993غميط أسماء32942771

مقبول28/05/2019تأجيلعلوم تجاريةعز الدين22/03/1994غميط عقبة32951778

مقبولعلوم التسييرالسعيد05/06/1993غنام أميرة32963398

مقبولحقوقالساس ي09/02/1991غنانوة ليلى32974102

مقبولعلوم التسييرالطاهر13/03/1991غنديرعون كوثر32983559

مقبولعلوم مالية و محاسبيةجلول13/03/1997غنين جهيدة32992514

مقبول06/12/2019تأجيلحقوقصالح24/04/1995غواري تقي الدين33004116

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد29/07/1992غواس سفيان33013576

مقبول05/12/2019تأجيلعلوم التسييرعبد الحميد09/06/1996غواطي أسامة33024115

مقبولمعفىحقوقصالح24/12/1990غوافرية مالك33031172

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمحمد اليمين27/03/1992غول أيمن33042212

مقبولعلوم تجاريةعمار28/04/1990غول خولة33052302

مقبولعلوم التسييرمحمد15/07/1992غول سلسبيلة33063196

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم اقتصاديةعلي10/05/1987غول ياسمينة33073790

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةيوسف27/11/1993غولي طه33082778

مقبول11/12/2019تأجيلحقوقالساس ي20/04/1994غويلة عبد الرزاق330974

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمسعود19/04/1989غويلة لبنى33103445



أنهى الخدمة الوطنيةمقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمحمد10/01/1989غويني تقي الدين العربي33112144

مقبولعلوم تجاريةمحند10/08/1992غيالس فريدة3312627

مقبولمعفىحقوقعبد القادر13/10/1992غيالل ياسين3313290

مقبولعلوم التسييرمعمر23/12/1997غيوب جيهان فرح33144206

نص كشوف النقاط للسداس ي ألاول و الثانيمرفوضحقوقخالد30/10/1993غيوم عائشة33152383

مقبولمعفىعلوم تجاريةاملكي28/04/1989فارح حسام33163407

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقرشيد20/05/1995فارح محمد علي33171387

مقبولحقوقنصر الدين30/08/1992فارس ي سلمى33183447

 سنة30السن يتعدى مرفوضمعفىعلوم مالية و محاسبيةحسين14/03/1989فارس ي عبد النور33194155

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد30/07/1993فاس ي حدة3320517

مقبولحقوقرابح24/11/1996فاضل صوفيا33212227

مقبولحقوقعلي22/03/1994فاضل ياسمين3322626

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمحمد12/09/1990فاطمي عبد الغاني33233059

مقبولعلوم التسييرمحمد19/03/1993فاهم راضية33242959

مقبولأنهى الخدمةحقوقحميد18/11/1991فايزي يعقوب3325360

مقبولمعفىحقوقأحمد22/11/1992فتاك صالح الدين33263512

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم تجاريةملنور08/03/1994فتيتة عبد الكريم3327429

مقبولمعفىحقوقبن سالم20/06/1994فحيص يحي33281840

مقبولمعفىحقوقالطالب15/11/1992فداق عبد هللا3329183

أنهى الخدمةمقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةسليمان09/07/1988فراج نور الدين33303251

مقبولحقوقعامر23/09/1994فراجي مريم33313434

مقبولحقوقملين01/04/1992فراح نجيبة33322561

مقبولمعفىعلوم التسييرألاخضر29/10/1994فراحي إسحاق33334367

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرعبد الرحمن26/10/1995فراحي ناصر اسالم33343916

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةحجوجة15/11/1989فراش جمال عبد الناصر33353357

مقبول30/12/2019تأجيلحقوقبوعالم18/12/1995فراش رشيد33362156

مقبول20/12/2019تأجيلعلوم التسييردحمان02/01/1996فراق أسامة3337177

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةبوحميس04/01/1991فراقنة محسن33381226

مقبولأنهى الخدمةحقوقعيس ى06/01/1991فرج أحمد33393303

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقبن عودة21/05/1990فرحات محمد ملين33401328



نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضمؤهل ال يجندحقوقلخضر25/02/1992فرحاح إبراهيم33412131

مقبولعلوم التسييرخالف05/03/1992فرحاني سهام33422220

مقبولمعفىحقوقعبد العزيز14/12/1993فرحاوي خالد3343242

مقبول09/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد25/03/1994فرحول ياسين33441905

مقبولمعفىحقوقعبد الحكيم19/03/1992فرحون عبد الرزاق33452136

مقبول28/04/2019تأجيلحقوقمحمد21/10/1993فرحي بهاء الدين33462045

مقبولمؤهل ال يجندحقوقحسان22/06/1990فرداد محمد رضا3347759

مقبولحقوقرمضان07/08/1990فردي دنيا3348664

مقبولحقوقمحفوظ14/04/1989فرطاس الزهرة33492984

مقبولعلوم إقتصاديةحكيم14/06/1994فرطاس زهرة33501923

مقبول24/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةبلخير31/01/1996فرفاري سراج33511330

مقبول25/12/2019تأجيلحقوقأمحمد14/10/1994فرقان حسين33521740

مقبولعلوم تجاريةنور الدين10/06/1993فرقان ريحان33532393

مقبولمعفىعلوم تجاريةعبد الفتاح09/06/1990فرقاني أبو بكر33541329

مقبولحقوقعيس ى22/11/1989فرندي أمينة33551295

مقبولحقوقأحمد20/03/1993فرنسيس وفاء33561221

مقبولعلوم التسييرعبد القادر02/06/1997فروج رميساء33572101

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةمحمد الطيب26/03/1990فريتح جالل3358533

مقبول03/12/2019تأجيلحقوقخليف21/11/1994فريح يوسف33592086

مقبولحقوقجمال23/11/1993فريحي فاتن3360810

مقبولعلوم إقتصاديةحسين19/06/1995فريدي رش ى33612328

مقبولعلوم إقتصاديةيوسف03/02/1991فسيح فتيحة33622407

مقبولحقوقمراد28/08/1996فصولي رانية33631458

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةالعرابي10/08/1991فصيح أمحمد فؤاد33641729

مقبول05/05/2019تأجيلحقوقمكي26/10/1993فضالة خالد3365263

مقبولحقوقنذير10/04/1993فضيل أمينة33663049

مقبول26/12/2019تأجيلحقوقحسين16/10/1996فضيل حمزة33672953

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمراد13/09/1992فضيل شريف عبد النور33684459

مقبولعلوم تجاريةأمحمد23/09/1989فضيل عبير33693922

مقبولحقوقمعمر06/05/1990فضيل كوثر3370673



مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالطيب03/08/1992فطيمة عبد الرؤوف33711259

مقبولعلوم تجاريةنور الدين20/08/1994فغول أسماء33722662

مقبولحقوقعبد القادر13/08/1992فغول حياة33731773

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرشعبان07/10/1991فقيه عبد القادر33742195

مقبول28/12/2019تأجيلعلوم تجاريةمحمد السعيد18/06/1995فقيه محمد عبد الباسط33752066

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمحمد14/02/1994فكاير ي وليد33762110

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرعلي19/02/1989فكراس سماح3377880

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس ي+  سنة 30السن أكثر مرفوضحقوقلهاشمي12/08/1988فالح هجيرة33781872

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد15/02/1993فالق نورة33793332

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأحسن26/02/1995فالك إبراهيم338088

مقبولمعفىعلوم تجاريةعبد الباهي17/09/1990فاللة عمار3381528

مقبولعلوم التسييرعبد القادر24/01/1993فليج مريم33821991

مقبولمعفىحقوقعبد املالك26/10/1993فنطازي حسين338357

مقبولعلوم مالية و محاسبيةصالح25/04/1996فنوح سمية3384172

مقبولعلوم إقتصاديةصالح13/01/1991فنوش ربيحة33854435

مقبولحقوقمحمد10/08/1991فنوش كنزة33863350

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةالربيع20/11/1993فني بدر الدين33871813

مقبولتأجيلعلوم إقتصاديةاملختار05/01/1993فنيش شمس الدين3388341

1762ملف معاد رقم +  سنة 30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقمحمد06/06/1988فوايسية زكرياء3389651

651ملف معاد +  سنة 30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقمحمد06/06/1988فوايسية زكرياء33901762

مقبولعلوم التسييرعلي06/07/1993فوحال رابعة3391111

مقبول03/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد22/01/1997فور مصطفى33922166

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعمر31/01/1993فوطية ريمة33933453

مقبولمعفىحقوقالسعيد16/06/1989فوغالية عمر33944175

مقبولحقوقأحسن30/08/1997فوفو هناء33951005

مقبول30/04/2019تأجيلعلوم تجاريةالصالح09/10/1992فوندو عبد املجيد33962928

مرفوضحقوقمحمد25/06/1993فياش العيد33973494
نقص نسخة من بطاقة + الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونية 

التعريف الوطنية
مقبولعلوم مالية و محاسبيةجمال12/09/1993فيدالي أسماء33983822

مقبولمعفىحقوقصالح04/06/1994قابس ي عقبة33992384

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأحمد01/06/1991قابول كمال34003218



مقبول05/12/2019تأجيلحقوقمحمد27/03/1997قادة عبد القادر34011877

الطلب موجه للمدير العام للغاباتمرفوضقادة قاسم34022712

الوضعية إزاء الخدمة الطنية غير قانونيةمرفوض31/10/2018تأجيلعلوم التسييرعبد الحكيم06/08/1992قادري أحمد3403569

مقبولحقوقمحمد27/01/1997قادري سوسن34041155

مقبولمعفىحقوقعلي23/03/1993قادري عبد الرحمان34053300

مقبول24/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد املجيد11/10/1997قادري عمر34062819

شهادة العمل لسنة واحدة+  سنة 30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقلعيد04/03/1989قادري محمد34072690

نقص شهادة البكالوريامرفوضمعفىعلوم إقتصاديةنور الدين29/11/1991قادري محمد فؤاد34084499

مقبولأنهى الخدمةحقوقعلي23/08/1991قادم جالل340996

مقبول06/12/2019تأجيلعلوم التسييريحي13/09/1997قادمي حمزة3410552

مقبولعلوم تجاريةأحمد15/08/1993قادوس ي مروة34111978

مقبولعلوم التسييربوبكر03/10/1993قادير فاطمة الزهراء34123727

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرالعيد09/03/1989قارة نسيمة34133000

مقبولعلوم التسييرمحمد16/08/1996قارة يسرى34142907

مقبولعلوم إقتصاديةسليمان21/01/1995قارو محجوبة34154150

أنهى الخدمة الوطنيةمقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرأحمد03/03/1988قاسم ثامر ألامين34161734

مقبولعلوم تجاريةأمحمد15/07/1995قاسم دالل ياسمين34172426

موظف مرسممقبولمعفىعلوم إقتصاديةحامد07/06/1988قاسم عبد الكريم34181766

مقبولعلوم تجاريةالرشيد05/03/1994قاسمي أسماء34192533

مرفوضرابح06/01/1994قاسمي الزهرة34201954
نقص كشوف النقاط للمسار + نقص نسخة من شهادة الليسانس 

الدراس ي
مقبولحقوقكمال24/01/1992قاسمي إيمان34214127

مقبول30/04/2019تأجيلحقوقأعمر27/03/1991قاسمي سيد أحمد34223021

مقبولحقوقالعايش28/09/1996قاسمي شهرة3423854

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقبشير26/08/1988قاسمي نهاد34243100

مقبولعلوم التسييرملين30/04/1995قاس ي خولة34251957

مقبولحقوقإسماعيل09/08/1996قاس ي صارة34263199

مقبولحقوقناصر30/12/1992قاس ي طاوس34272141

شهادة البكالوريا+ نقص شهادة الليسانس مرفوضتسيير عموميأحمداش15/01/1996قاس ي كنزة3428634

مقبولمعفىحقوقمحمد10/10/1991قاسيمي أمين3429789

مقبولحقوقشريف18/12/1994قاسيمي حياة34303937



مقبولعلوم مالية و محاسبيةرابح08/01/1993قاش ي شامة34313057

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقالجمعي28/06/1992قاصري صدام34324225

مقبولحقوقعلي25/02/1993قاض ي أمينة34333311

نقص كشف النقاط للسداس ي الثالث و الرابعمرفوضمعفىعلوم تجاريةعبد القادر22/02/1992قاض ي فؤاد34343483

مقبولحقوقسباع04/07/1995قاض ي المية343515

مقبولحقوقمحمل02/04/1991قاض ي نسيمة34363782

مقبولعلوم تجاريةرابح01/02/1992قالي نريمان34372527

مقبولحقوقسعيد25/06/1998قالية يسرى مريم3438202

مقبولمعفىحقوقخليل27/05/1994قانة فيصل ندير3439928

مقبولعلوم التسييرالحسين30/06/1991قاوش كريمة34401185

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم تجاريةزروق25/03/1989قبال ربيعة34413874

بطاقة التعريف الوطنية غير واضحةمرفوضعلوم إقتصاديةعبد الرحمان13/10/1990قبايلي مريم34421970

تخصص غير مطلوبمرفوضأنهى الخدمةعلوم إسالميةكمال02/07/1990قبي البخاري34434096

مقبولحقوقعيس ى11/06/1990قتاتلية ريمة34441677

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد النوي27/09/1989قتمي فايزة3445211

مقبولعلوم التسييرميسوم02/09/1991قجال نصيرة3446606

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر23/06/1991قدادرة ابتسام34474012

مقبول14/03/2019تأجيلحقوقأخميس ي25/09/1993قدادرة فارس34483329

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقالعيدي27/04/1986قداش محمد34491660

مقبولحقوقحميدة27/07/1994قدال إيمان3450437

مقبول12/2019//24تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد21/06/1994قدقاد ياسين3451852

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقجمال16/06/1995قدوار حسن34522915

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد26/12/1989قدوار فؤاد3453142

مقبولمعفىعلوم تجاريةعلي11/01/1991قدوج فريد34542359

مقبولحقوقاملداني04/05/1997قدوح وسام مروة3455845

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم التسييرعبد القادر22/08/1995قدود محمد أمين34562838

مقبولحقوقعزيوز22/12/1997قدور فريال34572233

مقبولحقوقحميد23/06/1997قدير كريمة34583016

مقبولأنهى الخدمةعلوم ماليةمحمد13/05/1992قراش ي أمين34593798

مقبولحقوقحميد30/10/1994قراوي أميمة منال34601183



مقبول31/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةأحمد17/07/1993قراوي بن عبد هللا34611645

مقبولحقوقأعمر30/11/1994قرايش فتيحة34621470

مقبول04/12/2019تأجيلحقوقمحمد03/11/1995قرباش هشام34632716

مقبولحقوقمحمد10/05/1990قرباعة إيمان نصيرة34644227

مقبولعلوم إقتصاديةإبراهيم18/09/1994قربوع سهام3465970

مقبولحقوقعادل30/08/1995قرتي ريحاب34662367

مقبولحقوقعبد هللا11/01/1992قرزة ريمة34672254

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد01/11/1992قرزيز نبيلة34681356

مقبولحقوقلحبيب06/09/1993قرساس مروة3469411

مقبول06/12/2019تأجيلعلوم تجاريةمختار08/05/1997قرشال محمد34704035

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضمؤهل ال يجندعلوم التسييربوعالم22/08/1992قرصاني محفوظ34711439

مقبولحقوقحميد1994سنة قرعيش سعاد34722251

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضعبد املالك24/11/1991قرفي إيمان34733680

مقبولحقوقعبد القادر13/11/1994قرفي فاطيمة34742940

مقبولحقوقعبد الواحد25/09/1993قرقاح سلمى34751814

مقبولحقوقعلي19/08/1990قرقيط سمية3476185

مقبول02/05/2019تأجيلحقوقنور الدين28/12/1990قرمي جمال الدين34771017

مقبولعلوم إقتصاديةالحبيب11/11/1994قرناس أحالم3478459

مقبولمعفىعلوم التسييربوعالم20/02/1993قروامسة حكيم34793316

مقبولحقوقصالح17/12/1991قروي حنان34803868

مقبولمعفىحقوقبشير23/05/1989قروي صالح الدين3481693

مقبولعلوم إقتصاديةصالح24/12/1990قروي وهيبة34823867

مقبولعلوم التسييرعبد القادر30/07/1990قري وسيلة34834038

مقبولمعفىعلوم تجاريةمحمد فاتح26/10/1989قريش محمد طه3484181

مقبول09/12/2019تأجيلعلوم تجاريةمحمد04/10/1992قريش ي سليم34851214

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمسعود27/07/1989قرين بالل3486401

الشهادة غير مطلوبةمرفوض03/03/2019إستدعاءعلوم إنسانيةعبد املجيد19/07/1991قرينة شمس الدين3487588

الوضعية إزاء الخدمة الطنية غير قانونيةمرفوض03/03/2019إستدعاءعلوم مالية و محاسبيةسنوس ي21/11/1991قرينة نبيل3488586

شهادة عملمقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةأحمد08/10/1985قريني كمال34893570

مقبولحقوقبلقاسم06/05/1991قريني ملياء34904002



مقبول22/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةالسعيد04/03/1993قريوة رمضان34912605

مقبولأنهى الخدمةحقوقلحسن20/07/1993قزوت محمد ملين34921966

مقبول20/07/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعبد القادر04/04/1993قزيم امليلود34931287

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض20/04/2015تأجيلعلوم مالية و محاسبيةقويدر1993سنة قسمية بلقاسم34941921

مقبول09/12/2019تأجيلحقوقمحمد24/11/1993قسمية سليمان3495565

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد هللا09/09/1993قسوس بدر الدين34961223

مقبولمعفىحقوقعزوز15/12/1992قسوم جمال الدين34978

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةصالح09/11/1993قسوم محمد العيد34981313

مقبول20/05/2019تأجيلحقوقمحمد05/05/1991قسيلي عبد الرزاق34992330

مقبولحقوقأرزقي07/06/1991قصاري ليندة35003634

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقنور الدين04/12/1994قصري يوسف35011545

مقبولعلوم تجاريةألاخضر21/04/1991قصير خديجة35024422

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقبن حليمة1987سنة قصير مرسلي35031675

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرمحمد05/11/1991قطار عبد الحميد35041382

مقبول20/12/2019تأجيلحقوقعبد هللا31/12/1995قطار فاتح3505283

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد21/08/1994قطار نصر الدين35063609

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرمسعود30/12/1994قطاش حسين3507103

مقبول22/04/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد22/04/1990قطاي عبد الصمد35081704

مقبولحقوقالبشير11/01/1994قطواش نور الهدى35094146

مقبولعلوم التسييربوعزيز25/09/1994قطوش أميمة35104153

مقبولحقوقعلي17/07/1996قطوش منى35114362

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةرابح08/12/1991قطيش محمد أمين35122050

مقبولحقوقمحمد06/12/1992قطيش ندى35133820

مقبول27/12/2019تأجيلحقوقحسان26/01/1993قطيط السعيد35142142

الشهادة غير مطلوبةمرفوضمعفىإعالم آليزهير16/09/1992قعمورة موس ى35151177

مقبولحقوقعمار27/10/1990قالب ذبيح خولة35162758

مقبولمعفىحقوقعز الدين18/03/1992قالتي زروق35171670

مقبولحقوقالبشير08/03/1992قالتي غزالن35183095

مقبولحقوقمحمد20/07/1995قالز آمال35193450



مقبولمعفىحقوققويدر03/02/1992قالز شريف35204340

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد الهادي27/11/1994قالطي أمال35213835

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد18/11/1991قالل حنان35221880

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعمر11/03/1994قاللتة محمد35233064

مقبولمعفىحقوقسعيد24/10/1990قلعي خالد35241099

مقبولمعفىحقوقعبد العزيز19/04/1992قلقول عيس ى35253241

مقبولعلوم تجاريةآكلي24/05/1992قلماوي آمال يمينة35263725

مقبولعلوم التسييرأمحمد06/07/1994قلوس ي لطيفة35273192

مقبولعلوم التسييرعبد املالك03/12/1992قلوع فتحية35282559

مقبولمعفىحقوقمبروك01/12/1989قلي رياض35291622

مقبولحقوقمحمد19/09/1992قليزرة فوزية35301564

مقبولمعفىحقوقسليمان02/01/1995قمار هشام35311138

 سنة3السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييرالطاهر21/02/1989قماز صالح الدين35322369

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقمحمد السعيد21/01/1993قمري نور الدين35332450

مقبولعلوم إقتصاديةاملنور10/06/1993قميري منى35343287

مقبولعلوم التسييررشيد19/04/1989قنانة نوال35354190

مقبولعلوم إقتصاديةمجيد31/12/1993قندل مليسة353697

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالسعيد21/08/1992قندوز العقون35372647

مقبول26/12/2019تأجيلحقوقعثمان14/01/1996قندوز العمري35384142

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةالعياش ي26/11/1995قندوز بدر الدين35393369

مقبول31/09/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد28/01/1995قندوز معمر35403624

مقبولعلوم إقتصاديةزيدان01/10/1994قندوزي بشرى35413427

نقص كشف النقاط للسداس ي ألاول و الثانيمرفوضعلوم تجاريةعبد القادر21/03/1994قندوزي مختارية35421359

مقبولعلوم إقتصاديةرابح07/04/1995قنديل إحسان35431146

مقبولحقوقحسين20/01/1991قنونة مفيدة35444416

مقبولحقوقمحمد الصالح03/06/1991قنيفي هدير35454208

مقبولعلوم مالية و محاسبيةبوزيد21/10/1996قهلوز رانية35464485

مقبولعلوم التسييرالجياللي20/06/1990قوادري بوجلطية زهيرة35474496

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقأحمد06/08/1989قوادري بوجلطية نور الدين35483482

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأحمد11/09/1994قوادري مصطفاوي أحالم35492715



مقبولحقوقعبد هللا17/07/1995قوادرية سارة35502123

مقبولمعفىحقوقعبد الحق28/07/1990قوادرية محمد أمين35511759

مقبولعلوم إقتصاديةعمر21/05/1992قوارير زينب3552406

مقبول30/04/2019تأجيلحقوقسلطان29/03/1991قواسمية صالح الدين35532570

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض14/01/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعبد هللا06/06/1990قواسمية محمد35541760

نقص طلب املشاركة في املسابقةمرفوضعلوم إقتصاديةرشيد18/01/1992قوجيل صليحة35554296

مقبولحقوقأحسن22/06/1991قورداش فاطمة الزهراء35562343

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد12/04/1992قوري هشام35573950

مقبول04/12/2019تأجيلحقوقعبد القادر08/05/1996قورين محمد أمين35582316

مقبولمعفىحقوققاس ي21/01/1991قوسم الياسين35593040

مقبولمعفىحقوقساعد16/08/1994قوسمي محمد أنور3560228

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم التسييرأحمد10/02/1994قوق حمزة35613892

مقبولحقوقعبد القادر11/01/1992قواللي فايزة35623222

مقبولحقوقحامدي15/09/1993قوميدي إبتسام3563253

تخصص غير مطلوبمرفوضمعفىعلوم إنسانيةبوعالم18/05/1993قوميري فتحي35643431

مقبول26/12/2019تأجيلحقوقمحمد22/12/1992قويدر الواحد35651042

مقبولعلوم تجاريةأمحمد17/11/1989قويدري خديجة35663917

مقبول30/12/2019تأجيلحقوققدور08/02/1997قويدري زروقي إسماعيل35673346

مقبول26/12/2019تأجيلحقوقمصطفى02/04/1996قويدري عالء الدين35683161

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعيس ى05/10/1992قيدوس عبد املالك35692823

مقبولحقوقسعيد17/07/1991قيدوم فطيمة الزهرة3570501

مقبولمعفىحقوقمحمد07/09/1990قيراطي يوسف3571333

مقبولمعفىعلوم التسييربليفة31/08/1991قيسوم محمد3572909

مقبولمعفىعلوم تجاريةمرزاق12/05/1991قيش عصام35733436

مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةعبد الرحمان27/05/1989قيطون الطاهر35742347

مقبولحقوقالسعيد03/12/1997قيفوش رميساء35753994

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد03/04/1994قيمش خولة3576518

مقبولمعفىحقوققويدر28/04/1994كابش بلقاسم35773638

مقبولأنهى الخدمةحقوقأحمد22/01/1990كابن محمد يونس3578884

مقبولحقوق11/08/1996كاتب رزيقة35794171



نقص نسخة من شهادة البكالوريا+  سنة 30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندعلوم التسييرمبروك12/04/1988كادي عماد الدين35802607

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد عبدو12/07/1992كارك فطيمة الزهراء35813226

موظفة مرسمةمقبولعلوم إقتصاديةعلي22/05/1986كاست فروجة35821386

مقبولحقوقأحمد30/03/1994كاكوش حنان35831932

نقس نسخة من شهادة البكالوريا+  سنة 30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقسالم08/04/1989كالم محمد ألامين3584338

مقبول18/12/2019تأجيلحقوقبلقاسم23/05/1994كامش كمال35853451

مقبولحقوقأحمد18/05/1997كامل إيمان3586369

الشهادة غير مطلوبةمرفوضعلوم سياسيةعبد الناصر08/12/1989كاملي سمية35872465

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرمحمد07/06/1992كاوي سليمان أكرم35881578

 سنة30السن أكثر مرفوضمعفىحقوقمحفوظ27/03/1989كباب عبد ألامين35891607

مقبولحقوقزيدان11/06/1990كباب مروة35904506

مقبولعلوم إقتصاديةعبد القادر04/12/1990كباز أحالم3591656

مقبولمعفىعلوم تجاريةبن صالح12/07/1991كبسة أحمد35921069

مقبولعلوم التسييرموالي الكبير12/12/1993كبير أمينة35931260

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد18/11/1996كبير سليمة35942577

مقبولمعفىعلوم التسييرأمحمد09/05/1993كبيس ي فريد35953778

نقص وثيقة إلاثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقساعد31/01/1991كتال بومدين3596865

مقبولحقوقجلول11/11/1997كتاني راضية35973410

نقص كشوف النقاطللسداس ي ألاول و الثالثمرفوضحقوقعبد الحفيظ رضوان20/01/1998كحل العين ليليا نجاة35981534

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرحسين26/03/1990كحالت عنتر35993317

مقبول19/08/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد11/05/1992كحلة سفيان36001299

مقبول19/09/2019تأجيلعلوم إقتصاديةصالح13/11/1992كحلي بدر الدين36013568

مقبولحقوقصالح28/12/1994كحول رميساء3602257

مقبولمعفىعلوم تجاريةمحمد19/07/1991كحول صالح الدين36032790

مقبولمعفىعلوم التسييريوسف11/04/1992كحول لخضر36042460

مقبولحقوقاليزيد08/09/1995كحيلة رحمة36051089

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةبن عامر26/07/1997كراجي محمد أمين36061667

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد القادر08/04/1991كراد محمد3607885

مقبولحقوقمحمد10/10/1989كرادي وسيلة36081969

مقبولحقوقالعيد05/09/1994كرادية مختارية3609892



مقبول31/12/2019تأجيلحقوقمحمد05/07/1994كرازم أيوب3610267

مقبولعلوم تجاريةعبد العزيز20/06/1993كراش نور الهدى36114056

مقبولمعفىحقوقعبد املاجد06/01/1993كرامي صادق3612188

مقبولعلوم التسييرنوار05/01/1996كرايتي إلهام36132402

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةكمال02/08/1995كرايمية عالء الدين36141523

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقاملختار26/09/1987كراين محمد36152408

مقبولعلوم التسييربن عائشة07/03/1993كربازة إيمان3616788

مقبولعلوم إقتصاديةعبد الحق09/02/1995كربوب حسناء3617653

مقبولأنهى الخدمةحقوقعبد الغاني18/02/1992كردالي ياسين36182609

مقبولمؤهل ال يجندحقوقعبد الكريم31/01/1990كردغلي أيوب36191780

مقبولحقوقنذير02/05/1991كردوس ي نور الهدى36202272

مقبول22/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعبد هللا08/05/1991كرشاوي عبد الحق36212398

مقبولحقوقعبد الكريم17/07/1991كركار عيدة36221588

مقبولمعفىحقوقلحسن25/09/1991كركور محمد36234334

مقبولأنهى الخدمةحقوققدور19/07/1992كرليفة عبد القادر36241007

مقبولحقوقمحمد21/12/1992كرمية صبيرة36253423

مقبولعلوم إقتصاديةمختار14/02/1997كرميش ياسمين36262004

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم تجاريةمحمد25/02/1989كروش صبرينة3627704

مقبولمعفىعلوم تجاريةناصر31/10/1989كروش عبد الهادي36283152

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييرمحمد14/03/1987كروش لخضر3629692

مقبول26/05/2019إستدعاءعلوم مالية و محاسبيةعبد الرحمان29/10/1997كروش هشام36302010

مقبول28/04/2019إستدعاءعلوم تجاريةرابح22/05/1992كري محمد36311491

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعيس ى03/09/1994كريكط نسرين36323871

مقبولحقوقعبد الكريم29/05/1997كريم أحالم36333670

مقبولحقوقالزايدي17/04/1993كريم سامية36341610

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةعبد الرحمان14/06/1990كريمات عبد الحليم3635196

مقبول27/12/2019تأجيلعلوم التسييرمعمر26/06/1993كريمي محمد3636146

مقبولعلوم إقتصاديةاليمين كمال30/08/1993كريو أمينة فاطمة الزهراء36374465

مقبولحقوقبن عمر20/07/1996كساس ي أمال3638873

مقبول10/12/2019تأجيلحقوقزهير20/03/1992كسكاس املأمون36394094



مقبولحقوقعبد القادر19/04/1998كسير صباح طاوس36403525

مقبولعلوم إقتصاديةعبد النور27/10/1997كشاط رميسة36412388

مقبولحقوقإبراهيم12/04/1994كشباط روفية36423954

نقص الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضعلوم إقتصاديةعبد العزيز21/10/1987كشكاش محمد رضوان3643480

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم إقتصاديةمحمد02/04/1989كشيدة أمال أسماء36442564

مقبولمعفىعلوم التسييرعامر15/06/1992كشيدة عبد النور حكيم36452625

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض10/01/2019تأجيلحقوقمحمد19/03/1993كعباش علي فارس36461798

مقبولمعفىحقوقعياش26/03/1992كعبوش سهيل36472853

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم تجاريةالهاشمي21/11/1991كعبوش عبد الرحمان36482722

مقبولحقوقبوبكر08/12/1990كعرار حنيفة36492137

 سنة30السن يتعدى مرفوضحقوقإبراهيم21/01/1989كعوان رشيدة36504182

مقبولحقوقعبد الكريم05/07/1992كماش إيمان36513733

مقبول15/12/2019تأجيلحقوقمزيان15/06/1993كمال فوزي36521478

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقمسعود30/03/1994كمال محمد36531953

مقبولحقوقالهادي08/07/1993كمر حميدة36544242

مقبولمعفىحقوقنور الدين24/05/1993كموش نذير3655330

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةبخوش15/08/1989كمونجي مسعود36564229

مقبولحقوقسعيد28/06/1993كنان سعاد36573037

مقبولعلوم التسييرعمر07/12/1989كناي سميحة36583446

مقبول24/12/2019تأجيلعلوم التسييرسعد26/05/1995كناي مراد36593873

مقبولحقوقعمار31/05/1991كنزاري دنيا36602370

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرمحمد20/06/1991كنوش عبد الرحمان36612509

مقبولحقوقمزيان05/03/1991كنوش نجية36622249

مقبولعلوم التسييرأمحمد25/04/1989كواريش إيمان36633761

مقبولحقوقجمعة14/01/1991كواش أحالم3664198

مقبول15/12/2019تأجيلحقوقجمعة30/10/1993كواش وليد36651871

مقبولعلوم إقتصاديةمحي الدين08/08/1989كواشخية نوال3666899

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةبلقاسم18/08/1994كوجة عبد الحفيظ3667905

مقبولعلوم التسييرالعيد13/06/1996كوجيل كوثر36683972

مقبولعلوم التسييرمحمد13/07/1992كوديل فلة36691703



مقبول11/03/2019إستدعاءعلوم إقتصاديةزواوي13/03/1993كورداس ي أحمد36702128

مقبولحقوقميلود16/09/1992كوري راضية36711006

مقبولعلوم التسييرعبد الرحمان01/09/1995كوريبة إيمان36721088

مقبول03/07/2019تأجيلعلوم إقتصاديةالوناس09/07/1993كوالل زهير3673848

مقبولعلوم التسييرميلود19/05/1994كويس ي دنيا36744191

مقبول2019تأجيلحقوقعبد السالم31/10/1995كيال عبد الرحمان36753493

مقبولمعفىعلوم التسييرعلي07/02/1997كيحل سليم36762753

بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصالحيةمرفوضمعفىعلوم التسييرالفاطمي26/02/1990كيحل هاني36773035

الشهادة غير مطلوبةمرفوضمعفىعلوم سياسيةمحمد26/08/1991كيحول معمر36782441

مقبولحقوقعز الدين16/04/1993كيروان سلمى36793147

مقبولحقوقمسعود23/06/1992كيموش أسماء36804404

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرأعمر20/06/1990كيهال رشيد3681402

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسييرالحاج23/01/1994البري رفيق36822808

مقبولحقوقرمضان14/09/1993الصب ليدية36832998

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الباقي27/12/1994لباد نسرين36841968

مقبولحقوقعبد املليك22/12/1990لباد وفاء36852197

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد25/10/1995لباز نوارة3686378

مقبولمعفىحقوقنور الدين26/06/1991لبري شمس الدين36871751

مقبولمعفىعلوم تجاريةمحمد06/01/1992لبشيري عمر3688414

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقحسين03/03/1989لبصير نبيل3689719

مقبولمعفىحقوقفضيل16/10/1992لبعيلي عبد املؤمن36903376

مقبولعلوم التسييرعبد املجيد18/07/1991لبيض سارة36913213

مقبولحقوقزوبير17/02/1996لةناس ي بشرى3692782

مقبولمعفىعلوم التسييرأحمد23/12/1992لجنف نبيل36932138

مقبول06/05/2019تأجيلحقوقالشريف27/02/1992لحباري شوقي3694663

مقبولحقوقمحمد28/08/1989لحرش كريمة36952828

مقبول10/12/2019تأجيلحقوقجمال09/05/1997لحلب شعبان36963667

مقبولعلوم إقتصاديةكمال18/10/1995لحلو لبنى3697443

مقبول31/12/2019تأجيلحقوقحاج08/05/1992لحمر خالد36981192

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقزيان23/12/1994لحوالي محمد36993709



مقبول10/12/2019تأجيلحقوقزبير25/03/1995لحول رضا37004154

مقبولمعفىحقوقبغداد08/08/1996لحول مراد3701678

مقبولحقوقعمار03/12/1989لحولة عفاف3702553

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد11/07/1993لحياني مريم3703602

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرجمال17/11/1992لخضاري زين الدين37043825

مقبول18/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةالعربي30/09/1994لخضاري محمد ألامين37054387

مقبول20/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمخلوف23/09/1994لخضري خليل37061920

مقبولحقوقناصر02/02/1994لخلف صبرينة37073563

مقبولحقوقعبد القادر31/07/1990لخمس رقية37083911

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعبد الحميد08/10/1993لدغم شيكوش بشير37093956

مقبولحقوقرابح05/10/1994لريك أسية37102900

نقص كشوف النقاط للسداس ي الثالث و الرابعمرفوضعلوم مالية و محاسبيةبشير22/11/1994لزار رميسة37111525

مقبولحقوقبراهيم11/03/1992لزرق إيمان شهرزاد3712792

مقبولحقوقناصر30/06/1996لزرق زينة37134395

مقبولحقوقبشير15/05/1991لزرق سارة3714237

مقبولعلوم إقتصاديةالعربي18/10/1993لزعر عبير37152232

مرفوضعيس ى12/09/1988لزعر فاطمة الزهراء37163837
+ كشوف النقاط + نقص شهادة ليسانس +  سنة 30السن أكثر من 

شهادة الباكالوريا
مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةأحمد27/05/1992لزغب شعيب37171024

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد07/07/1989لزغد أسماء37181238

موظف مرسممقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةحامد10/05/1985لشطب وليد37192596

الشهادة غير مطلوبةمرفوضأنهى الخدمةعلوم سياسيةمحمد05/02/1990لشقر إسالم37202160

تخصص غير موافقمرفوضعلوم إجتماعيةمنصور25/02/1992لشلح زهرة37214310

مقبولحقوقالنواري21/05/1995لشهب إيمان37221342

مقبول22/12/2019تأجيلحقوقمحمد23/07/1994لشهب بن علي37232013

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوض03/12/2019تأجيلحقوقالسعيد09/12/1995لشهب حمزة37244442

مقبولحقوقمحمد19/11/1990لصاق يمينة372571

مقبول29/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر03/07/1994لصفر عبد الفتاح37264327

مقبولعلوم التسييرمحمد01/08/1992لطاب إيمان37271060

مقبولحقوقصالح12/10/1995لطرش عبلة37282074

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةاملبخوت09/06/1994لطرش عثمان3729453



مقبولعلوم إقتصاديةعبد املالك19/03/1992لطرش كوثر37303637

مقبولحقوقأحمد15/06/1990لعباس ي سميرة37313737

مقبولمعفىحقوقبوبكر22/02/1994لعبيدي حكيم37324489

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةالربيع22/12/1992لعبيدي حمزة37332555

مقبولعلوم إقتصاديةعبد هللا27/12/1994لعبيدي لطيفة37341925

مقبولعلوم التسييرإبراهيم30/11/1989لعجال حدة37353401

مقبولعلوم التسييرعبد هللا18/09/1990لعجال كوثر37361241

مقبولمعفىحقوقعلي01/04/1991لعجال محمد373783

 سنة3السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندعلوم التسييرأحسن02/09/1988لعجيمي محمد الصالح37383264

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم تجاريةسليمان09/08/1995لعدادرة فوزي37393366

مقبولحقوقصالح24/02/1993لعدايسية نور الهدى37404103

مقبولعلوم تجاريةنور الدين06/10/1991لعرابة فايزة37414332

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةعمر16/11/1993لعرابة ياسين37421039

مقبولعلوم تجاريةمحمد06/09/1990لعرابي أمال3743597

مقبولمعفىحقوقأحمد22/07/1991لعرابي بوعبد هللا37441186

مقبولحقوقبوعالم21/06/1992لعرابي كميليا ليلى374590

مقبولعلوم تجارية25/12/1989لعراجي ياسمينة37462535

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعمرو27/08/1991لعراش ي مولود37473677

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأعمر14/09/1996لعربي باشا يوسف3748225

مقبولعلوم مالية و محاسبيةفريد30/05/1996لعريبي حنان3749137

مقبولحقوقالهادي06/08/1990لعريبي سعاد37501986

مقبول2019ديسمبر تأجيلحقوقأحمد16/06/1994لعريبي عبد الرؤوف37511960

مقبولحقوقمعيزة30/03/1993لعريبي فايزة37521514

كشف النقاط السنة ألاولى غير واضحمرفوضعلوم إقتصاديةأحمد27/05/1990لعريبي يسرى37532291

مقبولحقوقمحمد ملين09/02/1994لعريط سامية37543538

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقجمال16/04/1988لعرين حسان37554371

مقبول02/04/2019إرجاءعلوم التسيير11/09/1992لعريني حمزة375613

مقبولحقوقمحمد اليمين16/02/1992لعزازقة نور37571882

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةسليمان19/12/1992لعزازي أسامة37584003



(موظفة)مقبولعلوم تجاريةمحمد17/01/1986لعزالي فضيلة3759291

مقبول20/05/2019تأجيلحقوقدراجي26/06/1991لعفيفي عبد املنعم37601347

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم تجاريةعبد القادر02/03/1988لعقاب راضية37611676

مقبول30/04/2019تأجيلعلوم تجاريةالحواس18/09/1993لعقون عبد الرؤوف37621086

مقبولحقوقيوسف07/09/1992لعالم سلوى37632149

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعومار25/01/1997لعاليمية مريم37641708

مقبول08/04/2019إستدعاءحقوقبوخاتم11/07/1992لعلوش ي عادل37651833

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقعلي07/05/1994لعلى محمد املهدي37661835

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض06/01/2019تأجيلحقوقعمر01/05/1991لعمارة صالح الدين37672663

مقبولمعفىحقوقبوعالم08/02/1990لعمالش ي يوسف37683151

مقبولعلوم التسييرمحمد12/10/1993لعمامري سهام37694281

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةالسعيد30/07/1990لعمش عماد الدين3770903

مقبولعلوم تجاريةصالح09/01/1997لعمش فاطمة الزهرة37711121

مقبولعلوم التسييربوزيان26/06/1992لعمش فضية37722629

مقبولحقوقالسعيد05/12/1995لعمش نسرين3773900

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم التسييررابح25/10/1996لعموري ربيحة37741558

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأحمد13/03/1996لعموري سلمى3775843

مقبولمعفىحقوقسليمان10/03/1993لعموري عبد الكريم37762334

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضمعفىحقوقأحمد19/05/1995لعناني زكرياء3777256

مقبولحقوقأحمد23/10/1992لعناني شيماء3778261

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد العربي17/01/1993لعواد عبد الفتاح37793217

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعيس ى07/03/1992لعوج وسيم3780987

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةسليمان17/09/1990لعوجان فتحي37814299

نقص كشف النقاط السداس ي ألاول والثاني والثالثمرفوض20/12/2019تأجيلحقوقمراد05/12/1995لعور عبد املالك37824067

مقبولمعفىحقوقمحمد لعيد20/01/1993لعيادي عبد الرحمان37833908

مقبولمؤهل ال يجندعلوم مالية و محاسبيةلخضر26/04/1993لعيد سيف الدين3784359

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةبن شرقي08/08/1989لعيسوب مراد37852508

مقبولعلوم التسييرمراد07/12/1994لعيش ي نسرين378695

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقبشير01/03/1992لقاط عماد37873931

مقبولعلوم التسييرمحمد20/04/1991لقام فتيحة3788832



مقبولحقوقعز الدين21/08/1995لقام ليلية37891106

مقبول03/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمفتاح27/02/1995لقرب ملقدم37904413

مقبول29/05/2019تأجيلحقوقمنور01/09/1990لقريد سمير37911946

مقبولحقوقملبارك28/01/1990لقليب عائشة37923719

مقبولحقوقحسان09/04/1991لقوق سهام37932976

مقبولعلوم التسييرعبد املجيد17/11/1993لقوي بسمة37943123

مقبولعلوم تجاريةأمحمد15/01/1990لكال شهرزاد37953296

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةمحمود25/12/1990لكحل أمحمد37961294

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةمحمد23/11/1990لكحل طارق3797355

مقبولمعفىحقوقأحسن12/08/1991لكحل عادل3798713

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةأحمد02/08/1989لكحل عبد القادر ياسين37994291

مقبولحقوقعبد الحميد28/12/1996لكحل منال38003801

مقبولحقوقصادق25/03/1993ملباركية منال38012473

مقبولحقوقأحسن09/01/1996ملخينق فهيمة3802966

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعمار01/04/1993ملزاودة سعاد38031454

مقبولأنهى الخدمةحقوقالطيب26/02/1990ملعاوي أحمد38042216

مقبولعلوم التسييرالصادق05/04/1993ملغزي فاطمة38054282

مقبولعلوم التسييررشيد09/01/1992لنجريط سلمة38061686

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالعربي18/12/1992لوبار إبراهيم38071045

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقالبشير08/02/1985لوبازيد النذير38081385

مقبولعلوم إقتصاديةبلقاسم15/07/1994لوجاني بسمة38094245

مقبولعلوم إقتصاديةبلقاسم13/07/1993لوجاني صبرينة38102552

مقبولحقوقبناجي27/09/1992لوداد ضاوية38114140

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالوناس09/10/1992لورديني فتح هللا38123135

إنتهاء صالحية التأجيل إتجاه الخدمةمرفوض31/10/2018تأجيلحقوقعلي15/10/1989لوشان صالح38134470

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد19/12/1997لوصايق سارة3814157

مقبولحقوقمحمود13/10/1991لوصيف أمال38154023

مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةحسين14/04/1991لوصيف أمين38161003

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمد30/11/1990لوصيف رامي3817705

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضمعفىعلوم تجاريةاملحفوظ02/07/1992لوصيف مراد38182612



مقبول14/09/2019تأجيلحقوقلخضر22/10/1994لوطاني عبد الهادي38192990

مقبولمعفىحقوقالعيد19/02/1995لوعيل وليد38201680

مقبولعلوم إقتصاديةعز الدين28/07/1995لوقاف ثناء38212260

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةحمودي23/08/1993لوقاف ساعد38223628

مقبولحقوقعبد املجيد13/07/1993لوقاني حنان38234490

مقبولحقوقبكاي02/09/1996لوكيلي هناء38241353

مقبولعلوم تجاريةعبد الحميد21/12/1992لونيس صارة38253797

مقبولحقوقرشيد29/04/1995لونيس فايزة38263704

مقبولأنهى الخدمةحقوقحنافي11/03/1990لونيس محمد38272513

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرمحفوظ03/09/1988لونيس ي نسيمة38283528

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر02/02/1994لويز فاطمة الزهراء38292025

مقبولمعفىعلوم التسييرمسعود06/06/1990لياس آدم38302218

مقبولمؤهل ال يجندحقوقخميس ي19/04/1990لياني خالد38311431

مقبولحقوقصالح12/07/1990ليتيم سارة38322518

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد الصالح20/03/1994ليتيم سليمة38333230

مقبولعلوم التسييرمحمد الصالح17/05/1989ليتيم صليحة38343229

مقبولعلوم مالية و محاسبيةرشيد31/01/1997ليعالوي يسرى38351442

مقبولعلوم التسييررشيد01/06/1993ليول أميرة38363368

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم التسييرعثمان18/04/1984ماجور سمية38374382

مقبولمعفىعلوم التسييرأمحمد13/03/1997ماحي نصر الدين38381682

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد13/07/1993ماسة نرجس38393676

مقبولعلوم التسييرمحمد19/10/1996ماسيني أحالم38403188

مقبولعلوم التسييرمختار18/07/1994ماضوي أنيسة38412192

مقبولحقوقخليفة27/05/1993ماضوي حنان38422140

مقبولعلوم التسييرهاللي16/08/1994ماضوي نور38432763

مقبول25/03/2019تأجيلعلوم التسييرمخلف16/05/1993ماض ي محمود38442867

مقبولأنهى الخدمةحقوقبلعيد09/10/1990مالك فؤاد38451517

مقبولعلوم مالية و محاسبيةأحمد24/08/1991مالك مونة3846790

مقبولعلوم التسييرأحمد23/12/1992مالكي إيمان38473169

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعمر27/02/1995مالكي حنان38481904



مقبولحقوقعبد القادر24/03/1997مالكي سلمى38491828

مقبولعلوم مالية و محاسبيةبراهيم02/05/1995مامش عقيلة3850151

مقبولحقوقعلي08/02/1993مامشة سماح38513788

مقبولعلوم تجاريةالطاهر06/05/1995ماموني سمية3852175

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمود26/08/1994ماموني عواطف38532532

مقبولحقوقزياد12/03/1990مانع إيمان38541507

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض30/10/2016تأجيلحقوقنور الدين24/01/1992مانع عالء الدين38553567

مقبولحقوقنور الدين07/11/1994مانع مونية38563566

مقبولحقوقالعيد17/12/1997ماني كريمة38574354

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/12/2018تأجيلعلوم تجاريةعبد هللا05/03/1994ماينو عثمان38583181

مقبولمعفىحقوقمحمد13/12/1990مباركي العالمي38592082

مقبولحقوقمحمد الشريف27/11/1993مباركي حدة3860740

مقبولحقوقلخضر07/01/1994مباركي دالل38613775

مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةسليمان17/04/1990مباركي عبد الغني38621004

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمراد11/12/1996مباركي فاطمة الزهراء38631673

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضمعفىعامر05/05/1989مباركية حمزة38641605

مقبولمعفىحقوقمحمد04/09/1989مباركية فؤاد38652644

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقمحمد23/07/1984مباركية معمر3866976

مقبولحقوقلخضر03/04/1992مبدوعة مهى3867466

مقبولمعفىعلوم تجاريةنور الدين05/08/1992مبرك أمين38682478

مقبولمعفىحقوقمحمد19/10/1991مبرك أيوب38691043

مقبولمعفىحقوقعمار08/07/1992مبروك بالل3870743

نقص كشوف النقاط للسداس ي ألاول و الثانيمرفوضحقوقسهيل01/08/1992مبروك سامية38711790

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقلخضر12/11/1995مبيروك عزيز38722805

مقبولعلوم مالية و محاسبيةكمال05/08/1992متعان سلوى3873893

مقبولحقوقكمال10/10/1995متالين رحمة38743076

مقبولعلوم تجاريةأحمد27/03/1997متير كريمة3875216

مقبول20/12/2019تأجيلحقوقمحمد01/01/1994متيش البشير38763577

مقبول19/12/2019تأجيلحقوقمحمد20/07/1994مجاج بنعمر38771875

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةجياللي08/08/1992مجاهد أمين38782727



مقبولحقوقالطاهر30/07/1994مجاهدي لويزة38793502

مقبولعلوم مالية و محاسبيةاملجدوب31/03/1991مجاهري سعدية38803223

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الكريم29/12/1996مجاوري سارة38811530

مقبول30/05/2019إستدعاءعلوم التسييرالبختاوي14/10/1991مجاوري لعموري38823153

مقبولعلوم التسييرعز الدين12/12/1992مجدوب إيمان38832879

مقبولحقوقعز الدين15/10/1995مجدول زهور فراح38841014

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةحميد19/01/1996مجدول محمد نجيب38853063

مقبولعلوم إقتصاديةقويدر26/11/1990مجرود كريمة38862781

مقبولحقوققويدر20/02/1993مجرود مليكة38871924

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد العالي21/01/1990مجوج محمد38881754

نقص كشف النقاط للسداس ي الخامس و السادسمرفوضحقوقحسين23/04/1992مجيد فاطمة الزهراء38892553

مقبول07/03/2019إستدعاءعلوم إقتصاديةالسعيد24/05/1994مجيدي صهيب3890472

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوضعلوم تجاريةعلي27/07/1989محالي زاكية38913282

مقبولحقوقمحفوظ01/03/1993محب الدين أسيا38922002

نقص كشف النقاط للسداس ي ألاول و الثانيمرفوض10/12/2019تأجيلحقوقعمار28/07/1994محجوبي محمد ملين38933714

مقبولعلوم التسييرأمحمد23/05/1996محجيبة نسرين38942319

مقبولحقوقجياللي01/09/1994محدادة أسماء3895447

مقبول22/12/2019تأجيلحقوقحمادي03/11/1994محرز محمد38964089

مقبولعلوم تجاريةعومر31/07/1989محرزي مارية38972020

مقبولحقوقرشيد18/01/1993محروق ديهية38984456

مقبولمعفىعلوم التسييريونس06/09/1995محروق شرف الدين38992135

نقص نسخة من كشف نقاط السداس ي السادسمرفوضحقوقجمال26/05/1994محصر سارة39004292

مقبولعلوم إقتصاديةعالوة09/09/1994محفوظ بشرى3901993

مقبولحقوقمحمد04/08/1994محفوظ لويزة39021868

مقبولحقوقرشيد21/07/1995محفوظي ابتسام39034259

(ماستر من املدرسة التحضيرية)شهادة غير مطابقة مرفوضعلوم تجاريةحكيم09/06/1992محماح سعيد3904120

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرالشيخ23/05/1993محمد بلبشير عبد القادر39053844

مقبولحقوقنصر الدين01/09/1989محمد بلحاج إيمان39064078

مقبولعلوم التسييربن يوسف04/08/1997محمد بلكبير نور الهدى39073219

مقبولمعفىحقوقبلحاج14/10/1992محمد بوزيان محمد وسيم39084201



مقبولعلوم التسييرلخضر30/03/1990محمد دحمان مريم39091504

مقبولمعفىعلوم تجاريةعبد هللا16/08/1992محمد زروخي محمد39101394

مقبولحقوقشعبان15/03/1996محمد زهيدة39112188

مقبولمعفىعلوم تجاريةالحاج08/01/1993محمد شريف فؤاد39121041

مقبول06/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعبد القادر25/10/1994محمدي بوزينة أحمد39133901

مقبولحقوقموس ى13/03/1994محمدي عقيلة39141945

مقبولمعفىحقوقمصطفى18/03/1991محمدي محمد رفيق39153764

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضرشيد20/02/1993محمل العين منال39164370

مقبولمعفىعلوم تجاريةعبد العزيز02/01/1992محمود شعبان3917525

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض04/03/2019إستدعاءحقوقأعمر04/05/1993محمودي أنيس39183029

مقبول12/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعمر19/11/1994محمودي حيدر39193208

مقبولحقوقبلقاسم11/01/1997محمودي سارة39204049

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقعبد القادر18/10/1995محمودي عبد العزيز3921465

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمسعود28/03/1993محمودي لياس39223263

مقبولحقوقصالح30/05/1993محمودي نوال39232461

مقبولحقوقإبراهيم23/02/1992محمودي هناء39241548

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأرزقي08/11/1989محنوش نبيل39253491

مقبولعلوم تجاريةتوفيق27/02/1992محنون آمنة39261377

قدم عقد كفالةمقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةغريس ي05/08/1988محور عبد النور3927584

مقبول09/12/2019تأجيلحقوقعبد القادر15/10/1995محي الدين سيف الدين3928732

نقص بطاقة التعريف الوطنية+  سنة 30السن يتعدى مرفوضمعفىعلوم تجاريةبن شرفي12/01/1988محيجيبة العربي39294304

مقبولحقوقعبد القادر06/12/1990محيقن صراح39304339

مقبولعلوم التسييرفرحات12/02/1991محيوس سهام39312103

مقبول29/07/2019تأجيلحقوقبن يوسف02/05/1993مخاتي سيد أحمد39323406

مقبولعلوم إقتصاديةحمودي25/04/1995مخالفي مروة39333571

مقبول15/03/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد الوهاب14/01/1997مخالفية أحمد3934805

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةمحمد الطاهر12/10/1994مختار سعد3935964

مقبولعلوم التسييرمحمد الهادي19/10/1991مختاري سارة39362604

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعمار30/01/1990مختاري سميرة39373973

مقبولمعفىعلوم التسييرعلي14/04/1992مختاري عبد هللا39381278



الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض13/02/2019تأجيلحقوقيحي26/07/1991مختاري محمد إرشاد الدين39392704

أنهى الخدمةمقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةحسني19/03/1988مخطاري البشير39403475

مقبولمؤهل ال يجندحقوقجياللي19/06/1993مخفي محمد ألامين39411573

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضعلوم التسييرعز الدين14/07/1989مخلوف إيمان3942490

مقبولمعفىحقوقلخضر06/08/1993مخلوف خالد39431509

مقبولعلوم التسييرأحمد17/09/1993مخلوف شهيناز39441474

مقبول24/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد07/02/1995مخلوف صالح الدين39452600

مقبول2019ديسمبر تأجيلحقوقكمال19/05/1998مخلوف ضياء الدين39461057

مقبول15/12/2019تأجيلحقوقرابح28/12/1993مخلوف عمر39472100

مقبول25/12/2019تأجيلحقوقعلي31/12/1995مخلوف عمرودياب39481709

مقبول18/12/2019تأجيلعلوم التسييرالعيد02/07/1997مخلوفي بدر الدين عبد اللطيف39491674

مقبولعلوم التسييرغزالي02/05/1993مخلوفي ريمة39502516

مقبولمعفىحقوقمسعود06/08/1991مخناش عبد اللطيف39514484

مقبولحقوقعبد الحفيظ06/02/1990مخناش ي زينة39522064

مقبولعلوم مالية و محاسبيةلحسن23/07/1996مخيس ي عالية39531802

مقبولحقوقلحسن01/08/1993مخيس ي وفاء39541801

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد15/03/1991مدات سيدعلي39553458

نقص نسخة من كشف النقاط للسداس ي ألاولمرفوضحقوقعابد28/03/1993مداح جميلة39562634

مقبولمعفىعلوم التسييرالسعيد11/03/1993مداح زكرياء395775

مقبولعلوم إقتصاديةيوسف21/06/1994مداح سارة39583002

مقبولحقوقلحسن30/07/1994مداح نسرين كريمة3959734

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقإبراهيم29/03/1988مداحي صبرينة39602979

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحمد29/07/1991مدان إسالم39613923

مقبول14/05/2019تأجيلعلوم إقتصاديةرابح01/12/1992مداني عبد الرحمان39624093

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد16/12/1997مداني كوثر3963170

مقبولحقوقأكلي27/03/1992مداني وفاء39642470

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةرابح24/08/1991مداوي سليم39651995

موظفةمقبولعلوم تجاريةالساس ي15/03/1987مدبحي ملياء39664101

مقبولعلوم إقتصاديةعلي10/05/1998مدروس أسماء3967186

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرعبد الحكيم11/04/1990مدور إسحاق39683069



مقبولمعفىحقوقمحمد الصغير10/09/1993مدور عامر39691396

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمداني06/02/1990مدور نبيل3970102

وضعية اتجاه الخدمية الوطنية غير قانونية+  سنة 30السن أكثر من مرفوض31/10/2018تأجيلعلوم اقتصاديةيزيد06/01/1989مدور نوري39714285

نقص في كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضعلوم إقتصاديةعمر17/05/1994مدوري صارة39722371

مقبولعلوم إقتصاديةمخلوف24/02/1993مدياني أحالم39731988

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد30/04/1998مرابط أحالم39743170

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض30/11/2018تأجيلحقوقموس ى23/07/1990مرابط حمزة39751623

مقبولمؤهل ال يجندحقوقرابح28/07/1989مرابط عالء الدين3976879

مقبولحقوقلزهر15/03/1991مرابط نوال39773082

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد الشريف17/04/1993مرابطن نبيلة39782826

مقبولمعفىحقوقعبد العزيز13/04/1997مراح أحمد3979144

مقبولحقوقمحمد29/10/1991مراح حميدة39802287

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحمد الشريف03/08/1990مراحي شهاب الدين39812242

مقبولعلوم مالية و محاسبيةبولنوار18/11/1991مراد فاطنة39822466

نقص كشف النقاط السداسين الثالث و الرابعمرفوضعلوم التسييرأحمد04/08/1991مراد فتيحة3983566

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييررابح20/03/1994مرادي أنيس3984625

مقبولعلوم تجاريةنور الدين31/07/1993مرازي أميرة39853675

مقبول15/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةبن عيس ى21/07/1994مراكش عبد الرحيم39863520

مقبولعلوم التسييرمحمور19/06/1994مراكش ي نسيبة39873178

مقبول21/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةالصادق10/04/1994مراكش ي يوسف3988869

مقبولمعفىحقوقحسين29/04/1991مرايني محمد3989672

مقبولعلوم التسييرمحفوظ13/11/1994مرباح صبرينة3990385

مقبولحقوقجمال20/05/1992مربوح صفية39914149

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضمعفىجمال الدين21/07/1990مرداس ي لطفي جليل39921029

مقبولمعفىعلوم التسييرس ي حسين06/11/1990مرزوق حميدة39931749

مقبولحقوقمحفوظ09/12/1997مرزوق دنيا زاد39942957

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةالحفناوي04/01/1992مرزوق زكرياء39951495

مقبولعلوم التسييرمحمد العيد03/07/1995مرزوق عائشة فاطمة الزهراء39963876

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض30/10/2018تأجيلحقوقعبد الغاني18/07/1994مرزوق عبد الرحمن39974222

مقبولعلوم مالية و محاسبيةلونيس05/08/1994مرزوق كاهنة3998951



مقبولعلوم تجاريةأسعيد12/12/1990مرزوقي فريدة39993283

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد24/03/1994مرسالي سارة40002549

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم التسييرعبد هللا01/12/1995مرساوي أمين40013590

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعمار17/11/1992مرغاد عبد القادر40023739

مقبولحقوقعمار27/10/1995مرمول مسعودة40031132

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضحقوق06/05/1995مرمون إسالم40043630

مقبولعلوم التسييرميلود16/01/1995مرمي آمنة40053055

مقبولحقوقبلقاسم05/09/1989مرمي هند40063814

مقبولحقوقشريف07/11/1990مرنيز سبيمة40071324

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةصادق02/09/1994مرنيز موس ى40081352

تخصص غير مطلوبمرفوض07/12/2019تأجيلعلوم إجتماعيةإسماعيل06/09/1990مرهون وليد40092255

مقبولحقوقعبد القادر13/07/1992مروان زليخة40103432

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد القادر31/10/1993مروان محمد40111874

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم تجاريةمحمد كمال18/07/1988مرواني أمال401227

مقبولحقوقالسعيد22/08/1992مرواني سارة40132667

مقبولحقوقالسعيد14/07/1992مروش فريال40141678

مقبولعلوم التسييرعبد الوهاب06/04/1992مروك نجاة40154214

مقبولمعفىحقوقإبراهيم19/03/1992مري ياسين40162395

مقبولمعفىحقوقلخمس ي27/04/1989مرير بالل40171462

مقبولعلوم إقتصاديةعمر07/04/1993مريس ي الخالدية40181286

الوضعية إزاء الخدمة الطنية غير قانونيةمرفوض31/10/2015تأجيلحقوقعلي28/01/1990مريمش عبد الصمد4019513

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمراد10/05/1993مريني إلياس40201985

مقبولحقوقأمحمد13/07/1991مزاري عائشة40212922

مقبولعلوم مالية و محاسبيةرشيد06/11/1995مزاري المية4022382

مقبولحقوقسعيد05/12/1995مزالي سيلية4023607

مقبولحقوقحسين16/12/1994مزجري أميرة40244065

مرفوضجياللي29/01/1987مزرار عبد القادر4025138
+ نقص وثيقة إلاثبات إتجاه الخدمة الوطنية +  سنة 30السن أكثر من 

نقص نسخة من شهادة البكالوريا
مقبولعلوم التسييرمحمد25/08/1997مزرزي أحالم40263840

مقبولحقوقكمال02/02/1991مزري أميرة40271661

مقبولعلوم ماليةمحمد09/06/1992مزغاش إيمان40284203



مقبولحقوقمحمد السعيد01/06/1997مزوزي غزالن4029850

الشهادة غير مطلوبةمرفوضمؤهل ال يجندعلوم إنسانيةعبد الحميد03/02/1990مزيان أحمد40303641

مقبولعلوم تجاريةفرود18/02/1994مزياني ريمة40311471

مقبول05/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةلخضر09/01/1995مزيتي إبراهيم40323440

مرفوضحقوقأحمد28/04/1994مزيتي مفيدة40333289
نقص نسخة من بطاقة + نقص في كشوف النقاط للمسار الدراس

التعريف الوطنية
مقبول26/12/2019تأجيلحقوقأعمر10/10/1995مزيل إسالم40342162

مقبولعلوم التسييررابح25/03/1991مزيلي مريم40352350

مقبولحقوقجودي21/02/1990مساحلي دليلة40361657

 سنة30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندعلوم التسييركمال03/03/1985مسادي عبد الرؤوف40372686

مقبولحقوقكمال16/06/1992مسادي كنزة40382379

مقبولعلوم التسييرمالك18/11/1995مساعدي أنوار40393215

مقبولحقوقعمار02/09/1995مساعدية جميلة40402755

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقناصر الدين14/09/1993مسايلي لحسن40412769

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمصطفى02/12/1991مسعد حمزة4042906

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةميلود30/12/1995مسعد خالد4043907

مقبول26/12/2019تأجيلحقوقكريم18/08/1993مسعودان مسينيس4044189

مقبولحقوقعلي09/09/1994مسعودان نوال40453457

مقبولحقوقعبد القادر25/05/1995مسعودي الزهرة40462531

مقبولحقوقأحمد08/06/1995مسعودي صبرينة40473364

مقبولمعفىعلوم التسييرمحمود08/09/1989مسعودي عبد هللا4048398

مقبول06/12/2019تأجيلحقوقعبد القادر23/07/1995مسعودي عبد الوهاب4049760

مقبول19/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةبلقاسم16/01/1997مسعودي عماد الدين4050204

نقص نسخة من شهادة البكالوريا+  سنة 30السن أكثر من مرفوضعلوم تجاريةحسين23/10/1987مسعودي نادية40511435

مقبولعلوم التسييرحسان13/01/1996مسعودي نوال40523660

 سنة3السن أكثر من مرفوضحقوقالسعيد25/12/1987مسعي رفيقة40533331

مقبولحقوقعلي31/05/1994مسعي كريمة4054995

مقبولأنهى الخدمةحقوقسعد22/10/1992مسقم رضا4055531

مقبولعلوم التسييرإسماعين24/08/1997مسلم رانية40561443

نقص شهادة ليسانسمرفوضإسماعيل07/06/1994مسلم عبير40573500

مقبول21/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةالعربي25/09/1992مسلم مراد4058756



مقبول14/05/2019تأجيلعلوم التسييرالبشير28/04/1990مسلمي عبد القادر40592947

مقبولمعفىعلوم التسييرسعيد17/01/1993مسمن ميلود40601581

مقبولأنهى الخدمةحقوقالسبتي17/10/1990مسنادي أحمد40614097

مقبول20/12/2019تأجيلحقوقالعلواني01/01/1993مسنادي جمال الدين40621537

مقبولحقوقأحمد04/01/1994مسوس ي روزة40634044

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد04/01/1993مسيلي سمية40641206

مقبولمعفىحقوقأبو سالمة08/02/1993مشالي محمد راسم40653008

مقبول09/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعالل14/11/1994مشاني حكيم40662997

مقبولحقوقبلقاسم16/06/1989مشدو ليندة40673477

مقبولأنهى الخدمةحقوقموس ى05/11/1990مشري بالل40681761

مقبول20/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةسعيد25/03/1992مشري محمد40692434

مقبولأنهى الخدمةحقوقبن قدور11/05/1990مشري معمر4070551

مقبولحقوقمبروك18/09/1994مشقق لبنى40711436

مقبول23/04/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأحمد28/11/1993مشنقل محمد أمين40721656

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةبلقاسم08/02/1995مشهود ندير40731257

مقبولحقوقعلو05/01/1995مشوار إيمان40742069

مقبولحقوقبوفارس01/02/1992مصابيح كريمة40752526

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقالسعيد12/04/1995مصايد عمر40763545

مقبول03/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةبشير27/02/1992مصباح خير الدين40774100

مقبولحقوقمحمد15/08/1992مصطفاوي رفيقة40783532

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد الجليل17/10/1993مصطفاوي محمد هشام40793803

مقبولحقوقعمر16/01/1991مصطفاي إيمان40802491

مقبولعلوم إقتصاديةعبد القادر20/10/1995مصطفاي حنان4081929

مقبولعلوم تجاريةمصطفى27/01/1992مصطفى إكرام40823022

مقبولعلوم التسييرالحاج20/01/1991مصطفى سارة40833211

مقبولحقوقإبراهيم06/04/1995مصمادة سعيدة4084366

مقبولعلوم تجاريةطاهر05/01/1990مصنوعة أسماء40851948

مقبولحقوقمحمد الصالح13/08/1991مصوبر ناهد40862737

مقبولعلوم تجاريةالجياللي19/01/1993مصور حياة4087556

مقبولعلوم إقتصاديةعلي15/12/1992مصيد شهرزاد40881866



نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضحقوقأعمر07/04/1994مصيد مريم40892080

مرفوضحقوقنور الدين30/07/1997مطراني وليد4090510
نقص وثيقة إثبات الوضعة إزاء + شهادة الليسانس منتهية الصالحية 

الخدمة الوطنية
مقبولحقوقامليسوم03/03/1996مطمورة فاطمة سمية40911843

مقبولحقوقالشابي17/02/1995مطياف هناء40924030

مقبولحقوقرابح08/03/1993معاتقي مريم40934040

مقبولحقوقعزوز18/02/1995معارشة مروة40941373

مقبولعلوم التسييرمعمر12/09/1992معارف زهير40952554

 سنة30السن أكثر من مرفوضأنهى الخدمةحقوقالطيب06/03/1988معاش أمين40962645

مقبولعلوم إقتصاديةالجموعي04/03/1993معاش إيمان40972700

مقبول28/04/2019تأجيلعلوم التسييرالعيد22/04/1993معاش عبد الرزاق40981266

مقبولحقوقعبيد30/04/1994معاش نسرين40993879

مقبولحقوقجمال14/10/1994معافي هند41002507

مقبول04/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد28/03/1994معامري عبد القادر41011404

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم إقتصاديةلحسن22/11/1988معامير نسرين41023110

مقبول04/12/2019تأجيلحقوقحمة30/07/1994معبد يحي41033526

مقبولعلوم إقتصاديةإيدير26/08/1989معتوب ليندة4104567

مقبول17/12/2019تأجيلحقوقمصطفى30/01/1990معتوق إسحاق4105694

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييريوسف04/02/1984معرف نذير41062390

مقبولحقوقالزين19/04/1992معروف جهاد41072299

مقبولعلوم إقتصاديةرزاق26/11/1991معروف جهاد41084207

مقبول07/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةميلود28/09/1990معروف سيد أحمد41094449

مقبولحقوقعبد القادر25/09/1991معروف ليلى4110779

نقص شهادة ليسانسمرفوضمحمد10/04/1994معروفي نعيمة41114072

مقبولحقوقسعيد12/07/1995معريش خولة أمينة41122019

مقبولمؤهل ال يجندحقوقأحمد12/12/1989معزوز عبد الحق41132313

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةأحمد11/11/1990معزوزي عبد القادر41143979

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسيير29/04/1993معزوزي عيس ى41154317

نقص نسخة من شهادة البكالوريامرفوضعلوم إقتصاديةعبد القادر18/01/1990معشوش ي حورية41161606

مقبول27/04/2019تأجيلعلوم التسييرعبد القادر11/05/1994معطاوي أحمد4117368

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوض28/04/2019تأجيلحقوقجياللي25/08/1991معطوش نور الدين41182932



مقبول21/12/2019تأجيلحقوقمحمود25/01/1995معطي أسامة41192622

مقبولأنهى الخدمةحقوقأعمر13/07/1989معقاس ي لياس4120612

مقبولعلوم التسييرالعربي23/12/1997معالوي نور الهدى41211190

مقبول13/12/2019تأجيلحقوقعيس ى09/05/1992معلم توفيق41223387

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض05/03/2019تأجيلحقوقجمال26/11/1993معلم حمزة4123155

مقبولحقوقيونس26/09/1997معلم نورهان نسرين412494

مقبولمعفىحقوقسيد أحمد13/02/1994معمر عبد الجليل412586

مقبول05/12/2019تأجيلحقوقعواد08/10/1993معمر عدة41264064

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد15/02/1994معمر قوادري41274443

مقبولحقوقمحمد24/02/1993معمر قوادري عائشة41281649

مقبولعلوم مالية و محاسبيةالعياش ي27/06/1994معمري إبتسام4129894

مقبول02/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةمحمد21/08/1994معمري املختار41301918

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعلي06/03/1994معمري مليكة4131150

مقبول16/05/2019تأجيلعلوم إقتصاديةعبد هللا08/01/1991معمرية وليد41322563

مقبولعلوم التسييرمقران03/04/1992معنان صونية4133174

مقبولعلوم إقتصاديةالصادق08/11/1992معنصري أمينة41341897

مقبولعلوم التسييرعبد هللا05/10/1995معوش ريمة41354018

مقبولعلوم إقتصاديةأسعيد15/09/1989معوش شافية41363206

مقبولعلوم مالية و محاسبيةجمال08/09/1995معيزو شهرزاد41371225

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةعبد القادر12/03/1994معيش بالل41382678

مقبولحقوقعباس17/10/1995معيفي حدة41393823

مقبول02/11/2019تأجيلحقوقالطيب07/08/1992معيوف إسماعيل41403084

 سنة3السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقميلود03/04/1989مغراوي محمد41411637

مقبولمعفىحقوقالعيدي24/06/1990مغراوي محمد ليامين41422392

مقبولمعفىحقوقأحمد15/07/1995مغزي حب هللا41432822

مقبولحقوقحسين25/04/1994مغلوط صفاء4144362

مقبول04/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمخطار10/01/1993مغنية سوفيان41454061

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضعمر11/12/1996مفتاح زينب41463417

مقبولمعفىعلوم تجاريةأحمد07/08/1993مفتاح وليد4147469

مقبولحقوقخير الدين1991سنة مقداد رزيقة41481408



مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحمد21/07/1993مقداد سمير41492423

مقبول13/12/2019تأجيلعلوم تجاريةمقدود06/09/1992مقداد ميلود4150430

مقبولعلوم إقتصاديةعلي15/09/1994مقداش ملياء4151240

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحفوظ15/01/1998مقدم أميرة41523468

مقبولحقوقمحمد07/02/1997مقدم سناء4153881

مقبول18/12/2019تأجيلحقوقفتحي26/07/1994مقدم مهدي41542798

مقبولحقوقنور الدين09/09/1996مقدود زبيد أميرة41551554

نقص كشوف النقاط للسنة ألاولى و الثانيةمرفوض14/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةشريف29/01/1996مقران إسماعيل41562856

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوضعلوم مالية و محاسبيةالبحري01/10/1992مقران محمد ملين41571702

مقبولمعفىحقوقحسين28/11/1991مقراني إبراهيم4158920

مقبولمعفىحقوقجعفر19/08/1996مقراني بو بكر41591361

مقبولحقوقعلي03/01/1998مقراني كميليا41602962

مقبولحقوقنسيم17/10/1994مقراني منال41611508

مقبولعلوم إقتصاديةرابح18/11/1991مقراني وفاء41623313

مقبولحقوقفريد01/09/1996مقربي نسرين41632920

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمقراري24/08/1997مقشوش نجية41644270

مقبولحقوقغالم21/12/1990مقطيط فتيحة41651725

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضحقوقأحمد02/05/1989مقيدر حورية41663934

( سنوات3الخبرة أقل من - نقص الخبرة ) سنة 30السن أكثر من مرفوضمؤهل ال يجندحقوقالربيع10/05/1987مقيدش خير الدين4167343

الشهادة غير مطلوبةمرفوض14/12/2019تأجيلعلوم سياسيةعمر20/02/1995مقيرش محمد4168589

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقعلي21/02/1993مكاتي عبد الكريم41692147

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم تجاريةمحمد21/05/1986مكاري نورة41701611

مقبولمؤهل ال يجندحقوقاملانع16/07/1991مكاوي محمد بالل41712241

مقبول14/06/2019تأجيلحقوقمحمد11/09/1994مكاوي وليد4172218

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييرعلي17/09/1988مكاوي وليد41732257

مقبولعلوم التسييرسعيد28/11/1997مكري إيمان لينة4174489

مقبولحقوقإبراهيم22/10/1994مكناس ي ليلى41753774

مقبول22/12/2019تأجيلحقوقالربيع28/03/1996مكي سهيب41764083

مقبولعلوم التسييرأحمد09/09/1994مكي سهيلة41772256

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر27/12/1996مكي فيروز41783419



 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقعبد الرحمان17/03/1989مكي محمد41791372

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةعبد لكريم16/06/1990مكي نبيل41801269

مقبول10/03/2019تأجيلعلوم التسييرمختار27/11/1992مكيد النذير41813351

أنهى الخدمةمقبولأنهى الخدمةحقوقبوعالم13/11/1988مكيد عبد الحي41822658

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعمار14/07/1989مكيرشة سمية41833692

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقأحمد03/03/1986مكيو فائزة41843204

مقبولأنهى الخدمةحقوققويدر25/01/1991مالح حمزة41852937

مقبولمعفىعلوم التسييرمبروك20/12/1991مالح سامي41863111

مقبولحقوقأمحمد20/05/1995مالح فاطيمة الزهرة41874337

مقبولعلوم التسييرمحمد25/02/1992مالحي تسعديت41881570

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةالجياللي15/10/1991مالحي محمد41893812

مقبولأنهى الخدمةعلوم تجاريةمحمد16/11/1989مالحي مراد41902462

مقبولحقوقشعبان19/01/1993مالز نسيمة41913438

مقبول26/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةنور الدين28/01/1996مالك بالل41923098

3098ملف معاد رقم مرفوض26/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةنور الدين28/01/1996مالك بالل41933276

مقبولعلوم ماليةبوزيد27/01/1991مالوي هدى41943400

مقبول15/12/2019تأجيلحقوقبن عودة07/07/1997ملحة نصر الدين زكرياء41954066

مقبولعلوم مالية و محاسبيةحسان08/09/1995ملزي فدوى41962158

مقبولعلوم التسييرحسان05/08/1996ملوح رانية41971990

مقبولحقوقمحمود19/10/1991ملوك إبتسام41981926

تخصص غير مطلوبمرفوض29/12/2019تأجيلعلوم إجتماعيةمحمد الصالح05/09/1991ملوك أنور41994501

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوض29/12/2019تأجيلمختار07/02/1994ملوك حمزة42003081

مقبولمعفىحقوقمحمد09/02/1993ملوك مصطفى4201671

مقبولحقوقعبد العزيز03/04/1992ملوكة غنية4202647

مقبولحقوقعبد العزيز03/04/1992ملوكه غنية42033925

مقبولحقوقعلي19/10/1993ملوكي سارة42041533

مقبولمعفىحقوقجياللي13/05/1991ملياني زهير42052925

مقبولعلوم التسييرأحمد26/04/1992ملياني سعاد42063189

مقبولمعفىحقوقعبد الجليل20/11/1993ملياني شعيب42076

مقبولحقوقرابح02/05/1993مماني نور الهدى42083050



مقبولمعفىعلوم التسييرالبشير17/09/1992ممي إسماعيل42094135

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضمعفىحقوقمحمد25/10/1990مناد الجياللي42103033

مقبولعلوم التسييرعبد القادر24/08/1997مناد أمينة42112688

مقبولحقوقعبد هللا25/11/1991مناس سعدية42122574

مقبول17/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةحمة16/08/1990مناس صابر42132159

مقبولعلوم مالية و محاسبيةرمضان06/02/1995مناصر رشيدة4214952

مقبولحقوقرابح11/04/1993مناصري خولة42151283

مقبولحقوقمحمد25/02/1993مناصري وسيلة42163341

مقبولعلوم التسييرمحمد الصادق11/01/1995مناعة فطيمة42174306

مقبولعلوم إقتصاديةمنصور21/06/1990منال أمينة42182165

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةعلي13/04/1991منان منور4219961

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقبكير06/02/1979مناوي أمينة42202094

مقبولمعفىحقوقعمار27/07/1993منجل نبيل42211303

مقبولحقوقعبد القادر13/06/1994منداس نسرين42221812

مقبولمعفىعلوم التسييرمولود20/07/1992منديل عز الدين42231500

مقبول11/12/2019تأجيلحقوقمعمر21/01/1996منصف عالء الدين خلفي42242861

مقبولحقوقمنور01/10/1995منصور سومية4225727

مقبولمعفىعلوم تجاريةمصطفى10/07/1990منصور مصطفى ملين4226176

نقص إستمارة التسجيلمرفوض31/10/2019تأجيلعلوم تجارية31/08/1993منصور هشام42273620

نقص كشف النقاط السداس ي الخامس و السادسمرفوضمعفىحقوقصالح19/11/1992منصوري الحاج أمحمد422844

مقبولعلوم التسييرالعيد26/10/1992منصوري بسمة42293627

مقبولحقوقحسين20/01/1993منصوري حورية42301863

مرفوضحقوقأحمد23/04/1988منصوري سليمان42314426
نقص الترخيص + نقص وثيقة اثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية 

باملشاركة في املسابقة
مقبولمعفىحقوقمحمد11/08/1992منصوري سمير4232169

مقبولمعفىحقوققويدر22/02/1991منصوري طارق42333850

مقبول24/04/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد09/10/1991منصوري علي4234431

مقبولعلوم مالية و محاسبيةقاسم25/05/1994منصوري فاطمة42351669

مقبول06/07/2019تأجيلحقوقأعمر03/01/1990منصوري فريد42363416

مقبولحقوقمحمد26/05/1994منصوري مريم4237434

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد هللا15/07/1996منصوري نبيلة4238681



مقبولحقوقعمر10/09/1994منقر ياسمين4239323

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم تجاريةمحمد29/01/1989منقلتي صورية42403281

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةأحمد07/03/1991منوار محمد ال مين4241451

مقبولعلوم مالية و محاسبية14/09/1994منوبية صافية42423166

مقبول27/04/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةلخضر14/08/1994منيف عبد هللا42434377

مقبولعلوم التسييرلخضر02/06/1992مهدي أميرة42444024

مقبولعلوم تجاريةالخذير28/03/1991مهدي المية42451

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد16/01/1992مهديد خديجة42463760

مقبولعلوم التسييرحافظ27/03/1996مهديد رتيبة42471529

مقبولمعفىحقوقأحمد29/11/1991مهرة فاتح42482296

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمبروك24/10/1995مهرة مريم42491568

مقبولمعفىحقوقعلي30/09/1994مهناوي مبارك42503356

مقبولعلوم التسييرعامر11/08/1990منهي أمينة42511137

 سنة30السن يتعدى مرفوضمؤهل ال يجندحقوقبوعالم13/07/1987منهي عبد الباسط42524086

مقبولحقوقسعيد12/07/1992مهوبي فاطمة الزهراء42533749

مقبولحقوقعبد القادر05/01/1990مهون سالف42543899

مقبولعلوم تجاريةرضا20/09/1995مهيد إيمان42551398

مقبولعلوم مالية و محاسبيةقويدر19/11/1996مواس ي هاجر42563647

مقبول20/12/2019تأجيلحقوقمحمد26/07/1995مواكني ياسين42574143

مقبولعلوم تجاريةبوجمعة26/09/1991موالدي صارة42583759

وضعية الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض27/02/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد19/11/1992موالفي سيد علي42594448

مقبول07/03/2019تأجيلحقوقالسعيد17/12/1992موالكية صالح الدين4260217

مقبولعلوم تجاريةعبد القادر09/03/1995موايزية حفصة42613715

مقبولعلوم مالية و محاسبيةلخضر11/11/1991موجب فاطمة42622695

مقبول21/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر31/08/1996موزاوي أسامة42632416

مقبولحقوقمحمد04/03/1995موزعيكة فاطمة42643811

مقبولعلوم تجاريةسماعيل14/02/1994موساوي حنان42653109

مقبولأنهى الخدمةعلوم مالية و محاسبيةعبد اللطيف19/09/1991موساوي لقمان4266999

مقبولمعفىحقوقالجياللي20/02/1996موساوي ياسر4267770

مقبولحقوقحمادي02/01/1997موساوي يسمينة426872



نقص في كشوف النقاط+ الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونية مرفوضحقوقلخضر23/06/1992موسلي توفيق42692970

مقبولعلوم تجاريةأحمد04/09/1992موسوس نسيمة42702127

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةحميد20/10/1994موسوني إبراهيم42714451

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم التسييرإسماعيل05/01/1993موسوني أسامة42723636

مقبولحقوقعبد القادر31/10/1995موس ى فضيلة42732544

مقبولعلوم إقتصاديةسليمان08/05/1996موقاري نوال42741480

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد القادر01/09/1991موالهم زبير42753664

مقبولأنهى الخدمةحقوقعيس ى20/08/1993موالي أبو جهاد42761781

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةأعمر17/09/1992موالي بدر الدين42773752

مقبولمعفىحقوقرابح01/03/1992موالي عبد الرؤوف42783024

مقبولمؤهل ال يجندعلوم مالية و محاسبيةبشير29/01/1995مولوال أنيس42793380

مقبولحقوقزوبير25/12/1992مولوجي نوال42803367

مقبولعلوم إقتصاديةرشيد13/02/1996مولودي أماني42811430

مقبولمعفىعلوم التسييربوجمعة24/09/1995مولودي عبد الغاني42821652

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقالجياللي09/04/1988مولى الخلوة عبد العالي42831384

مقبولحقوقإبراهيم10/07/1989مومة فوزية42842784

الشهادة غير مطلوبةمرفوضمؤهل ال يجندعلوم سياسيةمحمد22/07/1991مومن سعيد4285544

نقص كشف النقاط للسداس ي السادسمرفوضأنهى الخدمةعلوم التسييرمحمد23/05/1991موهاب خميستي42861320

مقبولعلوم إقتصاديةبوزيد11/07/1995موهوب شهرزاد4287762

مقبولحقوقحميد21/07/1994موهوبي شهرزاد4288776

الوضعية إزاء الخدمة الطنية غير قانونيةمرفوض31/10/1918تأجيلعلوم إقتصاديةنور الدين05/05/1993موهوبي عبد هللا4289572

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةبوسماحة06/07/1996مويس ي أسامة42903986

مقبولعلوم إقتصاديةميسوم10/12/1995مويس ي حسناء4291301

أنهى الخدمة الوطنيةمقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمختار08/11/1988ميدون  إسحاق42921326

مقبولحقوقأعمر11/10/1990ميدون كاهنة4293934

نقص كشوف النقاط للسداس ي الثانيمرفوضحقوقعزيز24/11/1991ميدون ماجدة42941688

مقبولحقوقعاشور12/11/1989ميدونة سعيدة42952372

الشهادة غير مطلوبةمرفوضعلوم بيولوجيةحسين16/05/1996ميرة دنيا42962400

مقبولأنهى الخدمةحقوقبن سالم24/05/1990ميري عبد املالك42972804

مقبولعلوم إقتصاديةإبراهيم28/12/1991ميسوم سمية4298209



مقبول30/04/2019تأجيلحقوقعمار23/01/1991ميسون فريد4299591

موظف مرسممقبولمعفىعلوم التسييرعثمان25/09/1988ميس ي لخضر43001235

مقبولعلوم تجاريةالبشير13/03/1991ميس ي نهلة43013498

مقبولعلوم مالية و محاسبيةموراد05/06/1997ميالن ميليسة43022498

مقبول04/12/2019تأجيلعلوم تجاريةعبد القادر01/09/1993ميلود شتيح43032886

مقبولعلوم التسييرسعيد29/11/1994ميلودي بشرى43043465

مقبولمعفىحقوقعبد القادر09/02/1994ميلودي رشيد43051616

مقبولأنهى الخدمةحقوقعبد القادر29/05/1991ميلودي زكرياء43062680

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم إقتصاديةميلود18/01/1988ميلودي سعاد43071104

مقبولحقوقميلود04/09/1989ميلودي هاجر43083593

مقبولعلوم التسييرمحمد15/11/1992ميلي حبيبة43092113

مقبولعلوم التسييرمبروك21/01/1991ميموني صبرين43102430

مقبولمعفىعلوم التسييرالصالح06/09/1990ميموني عبد العزيز43112936

مقبول17/12/2019تأجيلحقوقعبد هللا31/08/1994ميهوبي عابد43123569

مقبول18/12/2019تأجيلحقوقمحمد07/01/1996ميهوبي عصام43132654

مقبولعلوم إقتصاديةزين الدين20/06/1991نابتي سمية عتيقة43143456

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضحقوقمحفوظ11/05/1989نابي إيمان4315897

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقعلي15/12/1992ناجم محمد4316128

مرفوضعلوم إقتصاديةرابح14/12/1987ناجوي محمد43172231
نقص الترخيص + نقص وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية 

باملشاركة في ملسابقة
مقبول31/10/2019تأجيلحقوقمحمد14/03/1992ناجي عبد هللا4318231

مقبول30/12/2019تأجيلعلوم التسييرمحمد13/02/1994ناس ي أسامة43191048

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةبعيطيش06/02/1992ناصر صالح الدين43203390

مقبول14/05/2019تأجيلحقوقالطيب24/01/1994ناصرات بدر الدين43214000

مقبولحقوقعلي06/01/1994ناصري إبتسام4322816

مقبولحقوقالسعدي27/01/1993ناصري أميرة43233144

مقبولمعفىحقوقعلي13/05/1991ناصري أمين4324817

مقبولمعفىعلوم التسييرعلي16/01/1991ناصري حكيم432591

مقبولحقوقرشيد04/09/1997ناصري رانية43261273

تخصص غير مطلوبمرفوضمعفىعلوم إلاعالم والاتصالأمحمد07/11/1991ناصري عبد العزيز43273397

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد23/04/1991ناصري محمد السعيد43284011



مقبولعلوم إقتصاديةكمال18/12/1995ناصري نريمان43293746

مقبولحقوقالوناس05/10/1991ناصف أميرة43301967

مقبولحقوقمحمد17/09/1994ناصف راضية43312084

مقبولحقوقعبد القادر03/07/1991ناقل العالية43324151

مقبولعلوم إقتصاديةرابح27/05/1990ناوي مريم43333168

مقبولعلوم مالية و محاسبيةرضا03/09/1994نايت خديجة4334855

مقبولعلوم التسييربوقرة09/08/1995نايلي ابتسام43353961

مقبولعلوم إقتصاديةالشريف26/08/1989نايلي الزهرة43361096

مقبولعلوم مالية و محاسبيةإبراهيم23/08/1995نبيق مناع ريم43371997

مقبولحقوقمحمد23/10/1989نجار سارة4338998

مقبولعلوم التسييرعبد الرحمان20/10/1990نجار سميرة43394493

مقبولحقوقمحمد01/10/1995نجاري فطومة4340833

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر06/12/1997نجماوي نذير43411019

مقبول03/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد الصالح25/11/1995نجوعة محسن43424246

مقبولعلوم إقتصاديةعز الدين03/01/1993نحال أميرة43431665

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعز الدين07/10/1994نحال هيثم43441663

مقبولحقوقعبد العزيز29/11/1992نحاوة أميرة43452556

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرمحمد02/05/1990نحناح نور الدين43463173

مقبولمعفىحقوقعبد الحق16/08/1991نزار عصام4347335

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعالوة10/07/1991نزار منصف43481338

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمخلوف14/03/1993نش الحسين43492772

مقبولحقوقأحمد05/01/1990نصاح حورية43503248

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم تجاريةبويعقوب19/03/1989نصار حسين43511252

موظف مرسممقبولمؤهل ال يجندعلوم مالية و محاسبيةمحمد العيد11/03/1988نصرات محمد الهادي43521786

مقبولعلوم التسييرمحمد04/09/1993نصرون جوهر43534441

مقبول04/10/2019تأجيلحقوقأحمد12/07/1995نصيبي سيف الدين43544369

مقبولعلوم التسييراملختار06/09/1997نضوري منى43553964

مقبولمعفىعلوم تجاريةعثمان02/07/1993نعار سمير43561683

مقبولمعفىحقوقاملهدي15/11/1991نعاس خالد43573900

مقبولحقوقأحمد03/04/1992نعمان أمينة43584504



نقص شهادة ليسانسمرفوضعاشور30/07/1992نعمان صارة43593887

مقبولحقوقحميد27/10/1992نعمان مسعودة43601732

مقبولأنهى الخدمةحقوقرشيد14/06/1990نعمون حسين43611116

مقبولمؤهل ال يجندعلوم تجاريةمحمد24/11/1990نعمون حكيم43623333

مقبولحقوقالسعيد03/07/1992نعيجي شهرزاد43631782

مقبولمعفىعلوم التسييرصالح13/03/1994نعيمي فارس43643657

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم إقتصاديةمحمد لخضر02/05/1985نعيمي هاجر43653071

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد17/10/1992نفادي خولة4366629

مقبولحقوقلحسن08/05/1992نمار سماح43673682

مقبولعلوم إقتصاديةمجيد07/02/1993نمر شريفة43682011

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد الرحمان20/08/1994نمر مريم43694368

مقبولحقوقمحمد20/08/1995نميس ي هاجر43701428

مقبولعلوم التسييرأحمد23/09/1991نناش نصيرة4371637

مقبولعلوم التسييرمحمد الهادي04/03/1994ننصيب سحر43723065

مقبولمعفىعلوم التسييرتومي19/06/1997نهاري خير الدين43732718

مقبولحقوقعبد الحق20/11/1997نواصري كوثر4374974

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد25/10/1992نوال أحالم43753932

مقبولحقوقبن عامر14/01/1996نور فاطمة الزهرة43763912

مقبولعلوم التسييرأحمد29/04/1991نوري تسعديت43771571

مقبولعلوم التسييررابح12/04/1992نوري سماح43782425

 سنة30السن أكثر من مرفوض07/04/2019إستدعاءعلوم التسييرأحمد21/02/1989نوري شعيب43792537

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد القادر02/09/1990نوري فارس43803662

مقبولحقوقالعيد02/08/1994نورين أسماء43813157

مقبول12/12/2019تأجيلعلوم التسييررابح15/10/1991نورين لخضر43821615

شهادة ليسانس غير مطابقةمرفوض20/12/2019مؤجلعلوم سياسيةالطاهر11/01/1994نورين وليد4383115

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم التسييرعيس ى07/01/1989نوني بن هني43843359

مقبول30/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةسعيد14/07/1992نوي صالح43852721

مرفوضلعموري13/05/1993نوي كاميلية43861220
نقص نسخة من بطاقة التعريف + شهادة الليسانس غير مطلوبة 

الوطنية
نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضمعفىقويدر10/12/1991نوي محمد43873112

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم تجاريةأمحمد12/02/1989نوي هشام43883175



مقبول31/12/2019تأجيلحقوقجمال23/01/1990نويوة طارق43893700

مقبول07/07/2019أودع ملف إعفاءعلوم التسييرالوناس11/05/1995نيراك مصطفى439036

الشهادة غير مطلوبةمرفوضكهرباء إلكترونية آليةرشيد25/11/1994نيش زينب4391289

مقبول30/04/2019تأجيلعلوم التسييرأونيس24/05/1993نيقري مصطفى43923706

مقبولمعفىحقوقمهدي01/01/1994هاجو محمد43931562

مقبولحقوقأحمد05/07/1994هادف خديجة43943732

مقبولحقوقمصطفى05/07/1997هادف عائشة43952646

2646ملف معاد رقم مرفوضحقوقمصطفى05/07/1997هادف عائشة43963197

مقبولحقوقعبد الوهاب05/08/1991هادف نزهة43974141

مقبولحقوقعزيز29/09/1992هادفي أميرة43983944

مقبولعلوم إقتصاديةمسعود30/03/1995هارون بهية4399152

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمحمد08/03/1994هارون رشيدة4400148

مقبولحقوقبصادق22/07/1992هاشمي مليكة44014091

مقبولحقوققادة04/02/1993هامل إيمان4402324

مقبولعلوم إقتصاديةمحمد الطاهر26/08/1990هامل فريال44033327

مقبولعلوم تجاريةساعد سعود23/09/1991هبتون كريمة4404973

مقبولمعفىحقوقبن عيس ى14/07/1989هتشان محمد ألامين4405699

مقبولمعفىعلوم تجاريةأحسن29/06/1991هجيس ي عثمان44064234

مقبولحقوقرشيد08/11/1992هرنون أسماء44071084

مقبول24/07/2019تأجيلعلوم التسييرأعمر25/11/1992هرنون حمزة44082817

مقبولحقوقعبد القادر31/01/1992هرواس خديجة44094513

مقبولأنهى الخدمةحقوقعمر12/05/1990هروج لهالل44101636

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةمحجوب04/06/1990هريش محمد4411717

مقبولحقوقالحسن24/07/1994هالل سهام44122636

مقبولحقوقملطيش14/10/1993هالل شهرزاد44133201

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةتوفيق09/06/1994هالل وليد44141293

مقبولعلوم تجاريةالعربي11/12/1991هاللي إيمان44153757

مقبولحقوقمحمد17/07/1990هاللي سامية44162756

مقبولحقوقيحيى03/01/1994هليل ريمة44173459

شهادة الليسانس منتهية الصالحيةمرفوضعلوم مالية و محاسبيةحميد26/04/1996همال أحالم4418808



مقبولعلوم تجاريةمحمد27/05/1993همالي حنان44193421

مقبولعلوم إقتصاديةالشريف08/04/1994هميس ي رميسة44202374

موظف مرسممقبولمعفىحقوقحسان20/01/1988هنني سيف الحق44212223

مقبولعلوم مالية و محاسبيةنور الدين محمد05/03/1993هني حنان نسرين4422828

مقبولمؤهل ال يجندعلوم إقتصاديةمحمد15/04/1989هنيدة بوبكر44233614

مقبول06/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةجاللي05/04/1993هواري إبراهيم44243561

مقبولمعفىحقوق30/10/1993هواري مصير44252028

مقبولعلوم التسييرهواري14/03/1992هواري هاجر44262912

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةبن عامر22/04/1992هواشمي عبد الجليل44273978

مقبولحقوقخميس ي18/02/1995هوام هادية44284114

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةنور الدين02/06/1992هود نفاس ي يعقوب4429272

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةعمار05/01/1994هوش ي صدام44302765

مقبولحقوقنصر الدين01/05/1993هونيل أسماء فاطمة الزهرة4431753

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقعثمان29/03/1989هيبي عبد هللا44322303

مقبول12/12/2019تأجيلعلوم إقتصاديةأحمد05/07/1994هيدور بوحركات4433639

مقبولعلوم التسييربوعالم04/06/1998هيشر فاطمة الزهرة4434163

مقبول04/04/2019ملف إعفاءحقوقعيس ى13/08/1992هيشور مصطفى4435703

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقمحمد21/03/1994هيصام عبد هللا44362966

مقبولأنهى الخدمةحقوقالجياللي25/11/1992هيمون محفوظ4437220

مقبولمعفىعلوم التسييرعمران19/10/1992واحدي نبيل44382213

 سنة30السن أكثر من مرفوضحقوقمولود02/01/1989وادفل حباة44392248

مقبولعلوم مالية و محاسبيةسعودي24/02/1995وادفل سميرة44402072

مقبولحقوقبشير16/07/1991وادفل كهينة44412638

مقبول23/05/2019تأجيلعلوم إقتصاديةأحمد23/05/1992وادفل محمد ألامين44424481

مقبولحقوقعبد هللا11/11/1991واري مريم4443938

مقبولأنهى الخدمةحقوقمحمد مولود25/08/1992واسع موس ى44441797

مقبول16/04/2019إستدعاءحقوقمعمر10/01/1990واضح ثابت محمد4445733

مقبولعلوم مالية و محاسبيةجياللي25/01/1994واضح سليمة44463358

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم إقتصاديةمحمد15/02/1992والي إلياس44471281

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضعلوم تجاريةمحمد29/12/1990واليتسن فايزة44482024



مقبول29/01/2019تأجيلعلوم تجاريةعبد الرحمان24/04/1995وانزة محمد44492935

مقبولمعفىحقوقأحمد04/04/1997وحال مصطفى44502832

نقص وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنيةمرفوضحقوقعمر26/11/1992وحبيب محمد أمين44511489

مقبولأنهى الخدمةحقوقبوعالم23/02/1991ودوع سمير4452141

مقبولحقوقمحمد03/08/1997ورناني نورة44533164

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةمحمد04/09/1997وزاني عبد الجليل4454550

 سنة30السن يتعدى مرفوضمعفىعلوم تجاريةميلود08/01/1989وزير محمد أمين44554323

مقبول09/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةميلود08/11/1992وضحة الحاج44561993

مقبولمعفىعلوم التسييرعبد العزيز10/03/1991وطاي عبيدة44573779

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقعلي16/04/1987وعزان زين العابدين44584388

مقبولحقوقمحمد08/10/1994وعيل أميرة44591962

نقص نسخة من شهادة الليسانسمرفوضمبارك01/08/1991وعيل مريم44603030

مقبولعلوم تجاريةعبد القادر02/03/1990ولد أحمد سهير44613386

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض07/01/2019إستدعاءحقوقأحمد24/12/1993ولد بو خيطين عبد الرحمان44621108

مقبول12/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةالهاشمي08/03/1995ولد دالي عبد الرزاق446323

مقبول29/04/2019تأجيلحقوقعبد هللا15/12/1993ولد طاطة العجال44641310

مقبولحقوقبن عيس ى19/03/1997ولد علي سناء44654396

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةميلود30/03/1996ولد علي منير44663504

مقبولعلوم مالية و محاسبيةبوعالم22/04/1996ولهي عبير44672792

مقبولعلوم التسييررشيد01/07/1995وناس خلود4468535

نقص نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمرفوضحقوقعواص ي29/08/1997وناس خولة44692097

مقبولعلوم إقتصاديةعواص ي21/06/1993وناس شيماء44702098

مقبولحقوقمقداد15/11/1994وناس مريم44713669

مقبولحقوقجمال الدين16/12/1993وناس نسرين44722029

مقبولحقوق12/11/1996ونسة خديجة44731090

مقبولحقوقخالد17/04/1992ونوغي سلمى44742616

مقبولمعفىحقوقعلي25/08/1989وهاب مهدي44752931

مقبولعلوم مالية و محاسبيةجلول22/10/1994وهابي أحالم44761279

مقبولأنهى الخدمةعلوم التسييرعبد الحفيظ26/09/1992وهراني ياسين44772720

نقص كشوف النقاط للمسار الدراس يمرفوضمعفىعلوم التسيير15/02/1990ويس جمال44781445



مقبولمعفىعلوم إقتصاديةعبد القادر19/08/1993ويس محمد ياسر44791446

مقبولعبد هللا01/02/1991ياجل ججيقة44803138

أنهى الخدمة الوطنيةمقبولأنهى الخدمةحقوقبن عودة21/12/1988ياحي أبو بكر صديق44811748

مقبولحقوقملبارك03/02/1994ياحي فريال44821861

مقبولأنهى الخدمةعلوم إقتصاديةرشيد28/03/1990ياحي نصر الدين44831870

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقامليلود21/09/1992ياحي يوسف44842975

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةيحي12/11/1990ياسف علي44851200

مقبولمعفىعلوم إقتصاديةهني ميلود24/02/1996ياسف محمد44863340

مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر03/07/1996ياقوت جهاد44874256

مقبولمعفىحقوقحمزة03/07/1992يبدة نبيل44883435

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقصالح الدين11/12/1988يحي إلياس44893193

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم التسييرصالح الدين26/07/1995يحي ياسر44903610

الشهادة غير مطلوبة+  سنة 30السن أكثر من مرفوضمعفىعلوم إنسانيةنبيل22/04/1988يحياوي أسامة44913253

مقبولمعفىعلوم التسييرالصالح14/06/1992يحياوي تقي الدين4492522

 سنة30السن أكثر من مرفوضمعفىحقوقعلي18/11/1988يحياوي حسام4493499

مقبولأنهى الخدمةحقوقعلي26/08/1991يحياوي حميد44941609

مقبولعلوم مالية و محاسبيةميلود04/06/1995يحياوي حنان44952174

مقبولحقوقعبد الكريم28/05/1997يحياوي سعاد44962923

مقبولعلوم التسييرمحمد أو بلقاسم20/01/1990يحياوي سمية44971170

مقبولمعفىحقوقمحمد صالح29/11/1996يحياوي فريد44981401

 سنة30السن يتعدى مرفوضعلوم التسييرأحمد25/01/1989يحيى زكرياء44994015

 سنة30السن أكثر من مرفوضعلوم اقتصاديةأعمر10/04/1989يحيى كنزة45003957

مقبول18/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةالسعيد09/09/1994يخلف زكرياء45013758

مقبولعلوم إقتصاديةحفيف11/09/1993يخلف سمية45022590

مقبولمعفىعلوم مالية و محاسبيةيوسف26/11/1993يخلف عبد القادر4503526

مقبول27/12/2019تأجيلحقوقفوضيل28/12/1993يخو عبد القادر45041666

مقبول13/12/2019تأجيلحقوققاسم29/08/1994يدو عبد اللطيف45051316

مقبولحقوقأرزقي27/09/1995يدو فتيحة45064298

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/10/2018تأجيلعلوم إقتصاديةخالد02/09/1991يزة منير45072640

مقبولحقوقرمضان21/07/1991يسعد حنان45083547



مقبولعلوم مالية و محاسبيةعبد العزيز08/10/1996يسعد وسام45092246

مقبولأنهى الخدمةحقوقعبد الرزاق25/06/1990يسعد يحي4510521

مقبول31/10/2019تأجيلحقوقلعيد20/01/1994يطو محمد ملين45111836

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرالصالح06/03/1994يعقوبي هشام4512887

مقبولعلوم التسييرعلي30/03/1993يماني إيمان45133599

بطاقة التأجيل غير واضحةمرفوضتأجيلحقوقعبد القادر28/03/1994يماني عدالن45142436

مقبولحقوقعبد القادر19/04/1994يماني فاطمة45152005

مقبولعلوم التسييرحسين18/11/1994يماني ليديا45161816

مقبولحقوقالخير28/10/1994يوريد إلهام45174326

مقبول31/12/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةأمحمد05/05/1995يوس فيصل45181130

مقبول31/10/2019تأجيلعلوم مالية و محاسبيةعبد القادر23/10/1995يوسف إسالم45193439

مقبولمؤهل ال يجندحقوقمحمد18/05/1990يوسف العيد45203765

مقبولمعفىحقوققويدر20/05/1989يوسف زهرة حميد45213701

مقبولمعفىحقوقلحسن15/03/1996يوسف سمير45223489

مقبولمؤهل ال يجندعلوم التسييرخالد22/09/1994يوسف عشيرة نصر الدين45233250

مقبولعلوم إقتصاديةأحمد23/06/1993يوسفي أميرة4524847

موظفمقبولعلوم تجاريةالجمعي09/04/1988يوسفي سميحة45253857

مقبولمعفىحقوقأحمد06/12/1991يوسفي عبد القادر452667

مقبولعلوم مالية و محاسبيةمولود28/03/1992يوسفي نجاة45273139

مقبولمعفىحقوقجمال11/02/1990يونس أكرم45283539

مقبولمعفىعلوم التسييرمولود23/04/1993يونس حليم45291418

مقبول03/05/2019تأجيلحقوقرابح14/06/1994يونس زكرياء4530507

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية غير قانونيةمرفوض31/12/2013تأجيلعلوم إقتصاديةعبد الرحمان21/03/1992يونس سعيد45311742

مقبولأنهى الخدمةحقوقموس ى31/08/1990يونس محمد45322731

مقبول06/12/2019تأجيلحقوقصالح04/05/1993يونس ي إدريس4533990

مقبولعلوم التسييرعاشور28/07/1991يونس ي حنان45341731

مقبولمعفىعلوم تجاريةحسين26/06/1991يونس ي عبد هللا45351065

مقبولمعفىحقوقبلقاسم08/09/1990يونس ي فوزي45364172


