
                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   1027السداسي الثاني -1027/1028/لعماميةاإل تكنولوجيات للسنة األولى قائمة المرسمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.اإلسم من قائمة المرسمينالرجاء إستكمال وثائق الترسيم حتى اليقع شطب : مماحظة   

-  

  

ر/ع اإلسم واللقب الوثائق المنقوصة  
شهادة عمل+نسخ من بطاقة األعداد 2  1  شفيع المحمودي 

نسخ من بطاقة األعداد  2  2 معاذ مصدق 

نسخ من بطاقة األعداد 2  3 ماهر بنعباس 
شهادة عمل+نسخ من بطاقة األعداد 2  4 محمد بن علي 
شهادة عمل+نسخ من بطاقة األعداد 2  5 نبيلة سالطيني 

نسخ من بطاقة األعداد 2  6 أيوب بن عمر 
عملشهادة +نسخ بكالوريا2+نسخ من بطاقة األعداد 2  7 وسيم بن بلقاسم 

نسخ من بطاقة األعداد 2  8 توفيق بن علي 
نسخ من بطاقة األعداد 2  9 محمد األسود 

شهادة عمل+ نسخ من بطاقة األعداد 2  10 أيمن بنناجي 
 11 أميرة العامري شهادة عمل

نسخ من بطاقة األعداد 2  12 خلود بنعون 
نسخ من بطاقة األعداد 2  13 راشد بالناصر 

شهادة عمل+نسخ من بطاقة األعداد 2  14 آمنة الكافي 
نسخ من بطاقة األعداد 2  15 سنية بنعلي 

شهادة عمل+نسخ من بطاقة األعداد 2  16 سهير بن عامر 
ظرفان+صور+شهادة عمل+نسخ من بطاقة األعداد 2  17 إقبال بنحمد 

نسخ من بطاقة األعداد 2  81 نوال الحداد 
نسخ من بطاقة األعداد 2  81 حنان بالطاهر 
نسخ من بطاقة األعداد 2  22 لبنه بنرمضان 

شهادة عمل+نسخ من بطاقة األعداد 2  28 ألفة رحومة 
 22 آمنة بوقنة مكتمل

شهادة عمل+نسخ من بطاقة األعداد +نسخ من البكلوريا طبق األصل  2  22 تقوى عون 

شهادة عمل+نسخ من بطاقة األعداد 2  24 عالء الدين التومي 
نسخ من بطاقة األعداد 2  22 سامي حويتة 

ظرفان+صور2+نسخ من بطاقة األعداد 2  26 حكيم الغريسي 
ظرفان+صور+شهادة عمل+نسخ من بطاقة األعداد 2  22 الصالحة سمية حامد 

صور+ شهادة عمل  21 وداد الدباك 
 21 عائشة الحرابي شهادة عمل
 22 مفيدة التقاز شهادة عمل
تريكيماهر  شهادة عمل  31 

 22 نعيمة بوبكر جميع الوثائق
 22 يوسف بن عبد الجواد مكتمل

صور+شهادة عمل +نسخة من البكلوريا  34 أنيس البليداوي 
 35 إيمان بالتومي جميع الوثائق
 36 شعالء حمودة شهادة عمل


