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 ملاحظة
قرار

عهد ال

قرار

ية دي ال
ب طل ستوى التخصص ال يا ال الور م رقم الب  اللقب الإ

كهروتقن ه نو ال مقبول تو مقبول اتصالات 38064331 سنة ثانية ليسان فاطنة  ب طالب

ية دات التعل مقبول تعيد  الو مقبول ياضيات وإعلام أ ر سنة أو ليسان 38054633 دية سلاف ي  خ

دات  يةتعيد  الو التعل مقبول  مقبول ك) ذع مشت ياضيات وإعلام آ ( ر 38081396 سنة ثانية ليسان عذرة  شنافة

واد الغي مكتسبة سابقا مقبول تعيد ال مقبول ك) ذع مشت ياة ( م الطبيعة وا عل سنة أو ليسان 38065028 هراء فاطمة ال  نوار

ية دات التعل مقبول يعيد  الو مقبول م ك)عل ذع مشت ياة ( الطبيعة وا سنة أو ليسان 3804202 عبد الباسط  قطيب

يا الور 2021ب فوض م ك) ذع مشت ياة ( م الطبيعة وا عل سنة أو ليسان 38074891 د ل فة   ب ك

ية دات التعل مقبول تعيد  الو مقبول م بيولوجية عل سنة أو ليسان 38063610 ام ري  فر

يةيعيد دات التعل مقبول  الو مقبول ك) ذع مشت م وتكنولوجيا ( عل سنة أو ليسان 38065146 د العر ح غم  ل

ية دات التعل مقبول تعيد  الو مقبول ك) ذع مشت م وتكنولوجيا ( عل سنة أو ليسان 38065770 عبي دة  ب 

ية دات التعل مقبول تعيد  الو مقبول م ك)عل ذع مشت وتكنولوجيا ( سنة أو ليسان 38070149 يناس يفة إ ر  مبار

ية دات التعل مقبول تعيد  الو مقبول ك) ذع مشت م وتكنولوجيا ( 38070062 سنة أو ليسان عل يناس  بوقطيب إ

يل سابق فوض مستفيد من اعادة ادماج و تو م مقبول ك) ذع مشت م وتكنولوجيا ( 38075957 ليسانسنة أو عل ي ك ي يي عبد ال  م

مقبول معاد للسنة الأو ليسان مقبول ية انيكية / طاقو 8062570  سنة ثانية ليسان هندسة مي د يدة أ  ب 



مقبول معاد للسنة الأو ليسان مقبول ية انيكية / طاقو 38072492  سنة ثانية ليسان هندسة مي  ب عياد أسامة

عدل  اق ال إلت الأد غي مسموح ل

ب طل  بالتخصص ال
فوض ية مقبول م انيكية / طاقو د 37005236 سنة ثالثة ليسان  هندسة مي سن  ح  ب 

اق  إلت عدل الأد غي مسموح ل ال

ب طل  بالتخصص ال
فوض ك) م ذع مشت م وتكنولوجيا ( جيد 38065100  سنة ثانية ليسان  عل  منصوري  عبد ا

يةيعيد   دات التعل الو ك) مقبول  ذع مشت م وتكنولوجيا (   عل
م وتكنولوجيا عل

ك) ذع مشت )  
 عل راشد  فيصل 8068108

مقبول معاد للسنة الأو ليسان مقبول ية انيكية / طاقو 38053690  سنة ثانية ليسان هندسة مي هو أسامة  

عدل الأد غي مسموح  اقال الت  ل

ب طل  بالتخصص ال
فوض يةهندسة  م انيكية / طاقو د ربيع  38057412 سنة ثانية ليسان  مي  ب ني  ح

 


