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

  

  الھندسة المدنية والريقسم 
  

  "ھندسة مدنيةتخصص " –" الھندسة المدنيةشعبة " –" علوم وتكنولوجيا: ميدان "السنة الثالثة ليسانس

  النقائص  المالحظة  االسم واللقب

  ملف ناقص  سكران مجاھد
عدم المثول شھادة  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  كشوف النقاطتصحيح  – أمام المجلس

  ملف ناقص  مسعودي مختارية
عدم المثول شھادة  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  شمسيةصورة  – أمام المجلس

   من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي   ملف ناقص  مقاللي بن صواق

   من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي   ملف ناقص  رباوي كريمة

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

  ملف ناقص  عرباوي صورية
النقاط كشف  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  األصلي للبكالوريا
  
  

  "ريتخصص " –" الريشعبة " –" علوم وتكنولوجيا: ميدان "السنة الثالثة ليسانس

  النقائص  المالحظة  االسم واللقب

  ملف ناقص  ھدان الشيخ
النقاط كشف  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  عدم االنتسابشھادة  – األصلي للبكالوريا

   من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي   ملف ناقص  رحيل فاطمة

  ملف ناقص  حنيفي رضوان
الھيئة ترخيص  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  2004/2005 – 2003/2004النقاط كشوف  – المستخدمة
  
  

  "ھياكلتخصص " –" الھندسة المدنيةشعبة " –" علوم وتكنولوجيا: ميدان "الثانية ماسترالسنة 

  النقائص  المالحظة  االسم واللقب

  ملف ناقص  ھنون عائشة
عدم المثول شھادة  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  أمام المجلس

   من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي   ملف ناقص  عوالي خلف هللا
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  الھندسة المدنية والريقسم 
  
  

  "جيوتقنيتخصص " –" الھندسة المدنيةشعبة " –" علوم وتكنولوجيا: ميدان "الثانية ماسترالسنة 

  النقائص  المالحظة  االسم واللقب

    كاململف   حسيني جلول

  
  

  "ري حضريتخصص " –" الريشعبة " –" علوم وتكنولوجيا: ميدان "الثانية ماسترالسنة 

  النقائص  المالحظة  االسم واللقب

  عدم االنتساب غير مؤشر عليھاشھادة  – طلب خطي  ملف ناقص  قطاف يوسف

   من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي   ملف ناقص  موالي علي مريم

 
 
 

  


