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  حاملي شھادات النظام الكالسيكي المقبولين لإلدماج في نظام ل.م.د  قائمة المرشحين
  2020/2021بعنوان السنة الجامعية 

  

  اإللكترونيكقسم 
  

  "إلكترونيكتخصص " –" اإللكترونيكشعبة " –" علوم وتكنولوجيا: ميدان "السنة الثالثة ليسانس

  النقائص  المالحظة  االسم واللقب

  ملف ناقص  عباس جلول
النقاط كشف  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  األصلي للبكالوريا

  ملف ناقص  داودي عبد الكريم
غير  الترخيص – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  صادر عن الھيئة المستخدمة

  من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي   ملف ناقص  لعباني محمد

  ملف ناقص  خثير منور
غير  الترخيص – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  صادر عن الھيئة المستخدمة

  االسمتصحيح  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي   ملف ناقص  سليماني فطة

  

  "اتصاالتتخصص " –" االتصاالتشعبة " –" علوم وتكنولوجيا: ميدان "السنة الثالثة ليسانس

  النقائص  المالحظة  االسم واللقب

  ملف ناقص  مغربي رحال
عدم المثول شھادة  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  عدم االنتسابشھادة  – التأديبيأمام المجلس 

  ملف ناقص  بن ديمية عبد القادر
عدم المثول شھادة  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  عدم االنتساب غير مؤشر عليھاشھادة  – التأديبيأمام المجلس 

  

  "أذاتيةتخصص " –"  اإللكترونيك شعبة " –" علوم وتكنولوجيا: ميدان "ماستر الثانيةالسنة 

  النقائص  المالحظة  االسم واللقب

  ملف ناقص  عيمر أحمد رضا
الھيئة ترخيص  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  المستخدمة

  ملف ناقص  بلعربي عمر
عدم شھادة  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  االنتساب غير مؤشر عليھا

  ملف ناقص  كساير عبد الكريم
عدم شھادة  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  االنتساب غير مؤشر عليھا
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  اإللكترونيكقسم 
  

  "اتصاالتوأنظمة تخصص " –" االتصاالت شعبة " –" علوم وتكنولوجيا: ميدان "ماستر الثانيةالسنة 

  النقائص  المالحظة  االسم واللقب

  ملف ناقص  حمالت يوسف
الھيئة ترخيص  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  المستخدمة

  ملف ناقص  مغربي فاطمي نور الدين
عدم المثول شھادة  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  أمام المجلس

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


