
  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  السالم بنعبد ميسم :)ة(للطالب

 االعالمية :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04946352:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 اإلعالمية تكنولوجيات في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  الناقوسي بثينة :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2015: سنة

  04941641:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  رجب صابرين :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04945511:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  الماضي سيرين :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04946311:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  الجمل مراد :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04945230:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  مسعود بن سنية :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04941729:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  بنعون رحاب :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04946261:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  العوفي عواطف :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04941713:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  بنلطيف هاجر :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04941839:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  بوعجيلة إشراق :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04948093:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  بنمسعود هناء :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04943117:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  شمام درصاف :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04948242:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :العام للدراسات التكنولوجيةالمدير  يأذن

  كعاب نهى :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04942457:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  بنعلي ياسين :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04945217:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :العام للدراسات التكنولوجيةالمدير  يأذن

  محفوظ خلود :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04948049:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  بنحامد رفيق :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04948533:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :العام للدراسات التكنولوجيةالمدير  يأذن

  بنعون دريد :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04944363:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  بالناصر عالء :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04944528:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  العربي جهاد :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04945445:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  بنعثمان ناجية :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04943210:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  الطويبي يسرى :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04945584:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  الصليعي منصور :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04944291:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  الخليل أسامه :)ة(للطالب

 وتصرف اقتصاد :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04945298:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األعمال إدارة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  عنيزة منصور :)ة(للطالب

 التقنية العلوم :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04947261:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 الميكانيكية الهندسة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :العام للدراسات التكنولوجيةالمدير  يأذن

  التومي الدين عالء :)ة(للطالب

 التقنية العلوم :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04946460:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 الميكانيكية الهندسة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  عبيد درة :)ة(للطالب

 التقنية العلوم :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04941493:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 الكهربائية الهندسة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :العام للدراسات التكنولوجيةالمدير  يأذن

  النوري بلقاسم :)ة(للطالب

 التقنية العلوم :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04940274:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 الكهربائية الهندسة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  صميدة نورهان :)ة(للطالب

 التقنية العلوم :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04943106:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 الكهربائية الهندسة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  الرحمان بنعبد مهى :)ة(للطالب

 التجريبية العلوم :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2016: سنة

  04948385:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األساليب هندسة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  بنعماره سمية :)ة(للطالب

 التقنية العلوم :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2014: سنة

  04941809:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األساليب هندسة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      



  

              
               ******  

     إ ع د ت            
  

  إذن بالتسجيل                       
  08/09/2017يفرادس                                                                                                                                               

  

  :المدير العام للدراسات التكنولوجية يأذن

  احميدان بلقاسم :)ة(للطالب

 التقنية العلوم :على شهادة الباكالوريا )ة(المتحصل

 2014: سنة

  04937829:بطاقة التعريف الوطنية رقم) ة(صاحب

  تسجيلبال

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبليب

  أولى سنة: السنة

 األساليب هندسة في التطبيقية اإلجازة: الشعبة

  .2017/2018هذا التسجيل غير صالح إال في مفتتح السنة الجامعية 

 المدير العام للدراسات التكنولوجية                                                 
 
 
  

                         علي غرس اهللا                                                                                      

  


