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

  
  

  قسم اإلعالم اآللي
  

  "S.Iتخصص " –شعبة "اإلعالم اآللي"  –: ميدان "رياضيات وإعالم آلي" السنة الثالثة ليسانس

  النقائص  المالحظة  االسم واللقب

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

  ملف ناقص  قايد مليكة
عدم شھادة  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  االنتساب غير مؤشر عليھا.

  ملف ناقص  بن عليوة نشيدة
كشف النقاط  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  التأديبيعدم المثول أمام المجلس شھادة  –األصلي للبكالوريا 

  ملف ناقص  بلعيد بن عامر
عدم شھادة  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  13/09/2020عن الدراسة تخلي  –االنتساب غير مؤشر عليھا 

  من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي   ملف ناقص  عامر مداح

  ملف ناقص  دحماني نصيرة
كشف تصحيح  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  2000/2001لسنة الثالثة لالنقاط 

  ملف ناقص  خالدي محمد أمين
األصلي الترخيص  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  ة المستخدمةللھيئ

  ملف ناقص  بن يمينة الحاج
األصلي الترخيص  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  ة المستخدمةللھيئ

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

  التسجيلحقوق  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي   ملف ناقص  لبوخي زھرة

    ملف كامل  مفتاح محمد

  ملف ناقص  غريسي محمد سعيد
األصلي الترخيص  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –لب خطي ط

  شمسيةصور  – ة المستخدمةللھيئ

  ملف ناقص  زقدو خليفة
كشف تصحيح  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –لب خطي ط

عدم االنتساب غير مؤشر شھادة  – 2000/2001لسنة الثالثة لالنقاط 
  غير صادر عن الھيئة المستخدمةالترخيص  –عليھا 
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  قسم اإلعالم اآللي
  

  

  شعبة "اإلعالم اآللي" –: ميدان "رياضيات وإعالم آلي" ماستر الثانيةالسنة 

  النقائص  المالحظة  االسم واللقب

  ملف ناقص  SIC    غوث نور الدين
الھيئة ترخيص  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  أشھر) 03المستخدمة (

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

  االنتساب

  ملف ناقص  SIC        لعلى أمينة  
الھيئة ترخيص  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  أشھر) 03المستخدمة (

  من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي   ملف ناقص  RISR  رحموني مريم 

  من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي  ملف ناقص  RISR    بھلول أحمد  

  ملف ناقص MICR    لطرش نصيرة
عدم شھادة  – من ب.ت.ونسخة  –ميالد شھادة  –طلب خطي 

  الھيئة المستخدمةترخيص  –االنتساب غير مؤشر عليھا 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


