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QW مقابلة مع اللجنةتوضيح الفكرة

121 P0ماس,+ إعالم آ PµZعمر، م PÃللفكرةالفئة الثالثةطارق، بن تر P0ة   الوصف الحا وع  تخرج ماس,+ YZان يكون م P
QÂاليك 

122 P0للفكرةالفئة الثالثةغضبان رميساءماس,+ إعالم آ P0ة   الوصف الحا وع  تخرج ماس,+ YZان يكون م P
QÂاليك 

123 P0وع تخرج ماس,+  للتطويرالفئة الثالثةرحاب رزازقة ماس,+ إعالم آ YZم  P
QWكا T,غ P0الوصف الحا 

 الفئة الثالثةأيمن بومعزةماس,+ علوم انسانية124
مقابلة مع اللجنةمقابلة مع اللجنة لتوضيح الفكرةالفئة الثالثةصفية بورنان بورنان أيةماس,+ علوم المادة125
الفئة الثالثةإبتسام بوقنور ماس,+ علوم األرض والكون126
P̄ محمد عدنان ريزوق سوالفليسانساتصاالت السلكية127 الفئة الثالثةجا
الفئة الرابعةفتحية بريطل ماس,+ علوم فالحية128



Q ومانمو£ يحياويماس,+ آلية129 TUالفئة الرابعةعادل اسماع 
P ليسانسآلية130

+Wالفئة الرابعةمريم رز 
ةبيطام شيماءماس,+ بيولوجيا131 T,فريدةرجمون حلييمة السعديةزيطوط سم T,الفئة الرابعةبن وخ 
ةماس,+ بيولوجيا132 T,سم TRصيد شيماءمجغو رحيمةيح P

QVالفئة الرابعةنا°ي اما 
P̄ نا°لمياء نا°ماس,+ بيولوجيا + علوم المادة133  الفئة الرابعةسال
134 P

ÁVماس,+ تحكم كهربا P
QVالفئة الرابعةغالسة رحما

135 P
ÁVماس,+ تحكم كهرباSmail zernouSmail zernouSmail zernouSmail zernouالفئة الرابعة

136 P
ÁVالفئة الرابعةبن عبة فؤادبن خليف صهيب بن ابراهيم فاتح ليسانستحكم كهربا

137 P
ÁVماس,+ تحكم كهرباsmaila zernouh smaila zernouh smaila zernouhsmaila zernouh الفئة الرابعة méme personne (zernouh ) autre sujet

138 P
ÁVالفئة الرابعةاسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوحاسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوح ماس,+ تحكم كهرباméme personne (zernouh) autre sujet pas de détail

139 P
ÁVالفئة الرابعةاسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوح  اسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوح ماس,+ تحكم كهربا (zernouh )

140 P
ÁVالفئة الرابعةطالب اسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوحطالب اسماعيل زرنوحطالب اسماعيل زرنوحماس,+ تحكم كهربا (zernouh) 

141 P
ÁVالفئة الرابعةاسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوحاسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوح ماس,+ تحكم كهربا (zernouh) 

ةماس,+ علوم اقتصادية142 T,الفئة الرابعةقسمية نص 
وميكانيك143 riad berbech idée 4الفئة الرابعةBerbeche riyadماس,+ الك,+
وميكانيك144 الفئة الرابعةقتال محفوظ زاغز احمد المهدي ماس,+ الك,+
وميكانيك145 Riad berbech idée 5 الفئة الرابعة.Berbeche riyadماس,+ الك,+
وميكانيك146 Riad berbech idée 2الفئة الرابعةرياض برباش ماس,+ الك,+
ونيك147 الفئة الرابعةبوزيناوي عماد الدين الياس حاجيح ماس,+ الك,+
ونيك148 الفئة الرابعةالياس حاجيح ماس,+ الك,+
ونيك149 P ليسانسالك,+

+Wعبد البا P
QVالفئة الرابعةرحمو

ونيك150 الفئة الرابعةال يوجد لحد االن ال يوجد لحد االن ال يوجد لحد االن Remail youcefماس,+ الك,+
ونيك151 الفئة الرابعةالياس حاجيح ماس,+ الك,+
ونيك152 ات طبية دقيقةالفئة الرابعةال يوجدال يوجدال يوجدRemail youcefماس,+ الك,+ Y³يحتاج معلومات ومؤ P

QWكا T,ح غ Y³
ونيك153 P صورية ماس,+ الك,+

QWشنو P
QRالفئة الرابعةعالء الدين زغي

P محمد ماس,+ طاقات متجددة154 �Rعبد النور طي Pالفئة الرابعةعبدال�

Q بمبةماس,+ هندسة الطرائق155 TUالفئة الرابعةزغام
 ، P �µمن الميكروبيولو T,مقابلة مع اللجنة مع خب P

QW توضيح الفكرة
عدم وضوح تقنية الفكرة وتسويقها

مقابلة مع اللجنة

156 P0ماس,+ إعالم آ Pمقابلة مع اللجنةتوضيح الفكرةالفئة الرابعةنبيلة ش�
157 P0عقبة ماس,+ إعالم آ T,الفئة الرابعةبن الم
158 P0ماس,+ الفئة الرابعةعبد الحق ،هروشة ماس,+ إعالم آ  PFE وع تخرج YZدقيق  ليكون م T,الوصف غ 
Q رحابليسانسعلوم المادة159 TUللتوضيحالفئة الرابعةمحمد ام P

QVفكرة مبهمة الحد االد
P فريالماس,+ علوم المادة160

QWريان رفرا P �µة روابح مسعودة درا T,الفئة الرابعةمن¿ أم
P نورةماس,+ علوم المادة161 �Vللتوضيحالفئة الرابعةلعر P

QVفكرة مبهمة الحد االد
الفكرة غ,T واضحةالفئة الرابعةانا طالب اسماعيل زرنوح انا طالب اسماعيل زرنوحانا طالب اسماعيل زرنوح انا طالب اسماعيل زرنوح ماس,+ اتصاالت السلكية162
مؤجلفرفاد إيمان ماس,+ آلية163
164 P

QRماس,+ كروتق P
QVمؤجلغالسة رحما

165 P
QRماس,+ كروتقImad eddine athmaniAtik fatehمؤجل

166 P
QRالدينماس,+ كروتق P

+Âحاتم لع¶ اسحاق ت P
+Vالدين ايمن سما P

+Âت P
+Vمؤجلكويرة انيسزنا

167 P
QRالدينماس,+ كروتق P

+Âالدين لع¶ إسحاق ت P
+Âأيمن ت P

+Vرضوانزنا P
+W Y³مؤجلمدوري خالد

168 P0ماس,+ إعالم آBenabdallah sara  Mouadaa Maroua مؤجل
مكرر/تمشباش منالماس,+ علوم فالحية169
P كليةماس,+ هندسة الطرائق170 �Vمريم زا P �Vمريم زا P �Vمكرر/مريم زا
مكرر/سلسبيل، بوغزالة ماس,+ هندسة صناعية171
172 P0ماس,+ إعالم آTebbani fatima zohra /مكرر
مكرر/حمالوي محمد وليد ماس,+ علوم اقتصادية173
مكرر/مصطQÂ بن عمارةماس,+ هندسة الطرائق174
مكرر/بلعباس وليد ليسانسهندسة الطرائق175



P ايمان جالب ناريمان  ماس,+ بيولوجيا176
YLمكرر/بوزقاق خولة جيجخ ا³اء  بوعي

مكرر/Khaoula saci Imene sid mebroukماس,+ بيولوجيا177
ة ي¼P شيماء صيدرحيمة مجغو، ماس,+ بيولوجيا178 T,نا°ي سم P

QVمكرر/اما
179 P

ÁVمكرر/اسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوحاسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوحماس,+ تحكم كهربا
180 P

ÁVمكرر/اسماعيل زرنوحاسماعيل زرنوحاسماعيل زرنوحاسماعيل زرنوح  ماس,+ تحكم كهربا
181 P

ÁVمكرر/اسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوحاسماعيل زرنوحاسماعيل زرنوح ماس,+ تحكم كهربا
182 P

ÁVمكرر/ اسماعيل زرنوح  اسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوح  اسماعيل زرنوح ماس,+ تحكم كهربا
183 P

ÁVمكرر/اسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوح  اسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوح ماس,+ تحكم كهربا
184 P

ÁVماس,+ تحكم كهرباSmail zernouhSmail zernouhSmail zernouhSmail zernouh/مكرر
185 P

ÁVمكرر/اسماعيل زرنوحاسماعيل زرنوحاسماعيل زرنوح اسماعيل زرنوحماس,+ تحكم كهربا
ونيك186 مكرر/ال يوجد لحد االنال يوجد لحد االنال يوجد لحد االنRemail youcefماس,+ الك,+
مكرر/عبد الرؤوف سليمان فارس طوارفماس,+ طاقات متجددة187
Q بمية ماس,+ هندسة الطرائق188 TUمكرر/زعام
189 P0مكرر/ بن براهيم ريانبن حمزة مروة ماس,+ إعالم آ
190 P0ماس,+ إعالم آ Q TUحن P̄ مكرر/كزار 
P احمد ليسانساتصاالت السلكية191

QVمكرر/حوحو صابر ابودقة نور رحمو
اوي ماس,+ علوم فالحية192 Q¿مكرر/إكرام خ


