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2014/2017 

مه المفزوض أن يكىن هذا التزتيت هى وفسه المعتمذ في ورقخ االوتخبة 

 صىف أ صىف ب
 (ISIMS)ضهمى انجمىضً  .1
 (ENET Com)محمذ ضهٍم انمصمىدي  .2
   (ENIS)وادر انهذار .3
 (ISGI)أوٍص بىدبىش  .4
   (FSS) نطعذ انعٍادي .5
 (ENIS)محمذ بىعسٌس  .6
 (FSS)مصباح انجمانً  .7
 (Droit)عبذ انرؤوف انهىمً  .8
 (FSEG)نطعذ مخهىف  .9

 (ISAMS)وسار شقرون  .10
 (ISAMS)وحٍذ انهجمً  .11
 (ISIMS)محمذ انترٌكً  .12
  (IPEIS) محمذ انمصمىدي .13

 (FLSH)رضا عبذ مىالي  .1
  (ENIS)فؤاد انحهىاوً .2
  (ENETCom)أحمذ انفخفاخ .3
   (IPEIS)حاتم انكطٍبً .4
  (FSEG)رفٍك بىعسٌس .5
   (FSS)ٌىوص عبٍذ .6
  (FLSH)محمذ بىعتىر .7
   (ENIS)أحمذ به حمٍذة .8
    (FM) حاتم بهعج .9

 (ENIS)نطفً كمىن  .10
  (ENIS) طارق دمك .11
 (FLSH)عبذ انحمٍذ انبركاوي  .12
    (FM) وجم انذٌه انهىتاتً .13
 (ENIS)وبٍم انكشى  .14
 (FSS)انشارنً عباش  .15
 (ENIS)كمال انسواري  .16
 (ENIS)زبٍر بىعسٌس .17

 

قزاءح في تقسيم المتزشحيه حست القىائم أوالتزشحبد الفزديخ  

 مزشحي صىف أ

 1قبئمخ 

   1 + 2 +  3 + 4 + 9  

 (FLSH)رضا عبذ مىالي  .1

  (ENIS)فؤاد انحهىاوً .2

  (ENETCom)أحمذ انفخفاخ .3

   (IPEIS)حاتم انكطٍبً .4

 ) FM ) حاتم بهعج .5

 

 



 

  2قبئمخ 

5 + 6 + 7 + 10 + 13  

 

  (FSEG)رفٍك بىعسٌس .1

   (FSS)ٌىوص عبٍذ .2

  (FLSH)محمذ بىعتىر .3

 ENIS)نطفً كمىن  .4

    (FM) وجم انذٌه انهىتاتً .5

 

  3قبئمخ 

12 + 15+ 16  

 (FLSH)عبذ انحمٍذ انبركاوي  .1

 (FSS)انشارنً عباش  .2

 (ENIS)كمال انسواري  .3

 

تزشحبد فزديخ  

8   11     14    17    

  (ENIS) وبٍم انكشى (ENIS)    طارق دمك (ENIS)أحمذ به حمٍذة

 (ENIS)زبٍر بىعسٌس

 مزشحي صىف ة 

  لصىف أ في دعم مزشح معيه لخطخ رئيس الجبمعخ 1ال تخفي ارتجبطهب ثبلقبئمخ   : 1قبئمخ 

6 + 8 + 13  

 (ENIS)محمذ بىعسٌس 

 (Droit)عبذ انرؤوف انهىمً 

 (IPEIS) محمذ انمصمىدي



  لصىف أ   في دعم مزشح معيه لخطخ رئيس الجبمعخ 2تذعي ارتجبطهب ثبلقبئمخ  : 2قبئمخ 

7 + 9 + 11 + 12  

 (FSS)مصباح انجمانً  .1

 (FSEG)نطعذ مخهىف  .2

 (ISAMS)وحٍذ انهجمً  .3

 (ISIMS)محمذ انترٌكً  .4

 

مستقلخ  عه قىائم صىف أ  و تعتجز وفسهب معىيخ ثبلذرجخ األولى ثتمثيل سمالئهم مه وفس  : 3قبئمخ 

الصىف و ال تذعم مزشح ثعيىه لزئبسخ الجبمعخ وتتزك األمز للتشبور فيمب ثيه أعضبئهب وثيه مه 

 اوتخجىهم  ثعذ ثزوس المزشحيه   

1 +2 + 3 + 4 + 5 

 (ISIMS)ضهمى انجمىضً  .1

 (ENET Com)محمذ ضهٍم انمصمىدي  .2

   (ENIS)وادر انهذار .3

 (ISGI)أوٍص بىدبىش  .4

   (FSS) نطعذ انعٍادي .5

متزشح مستقل  

10 

 

 (ISAMS)                                   وسار شقرون 

 

 

 

 


