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 إعادة اإلدماج محضر 

 2020ديسمبر  20 المؤرخ في  2120_ 2020/  23  المحضر رقم:  

 

 

، تّم 14:30، وعلى الساعة و عشرينمبر سنة ألفين من شهر ديسعشرون  األحدفي يوم         

وذلك  ،التكنولوجياقسم علوم لشعب المسئولي  و رئيس القسم بقسم علوم التكنولوجيا، اجتماع

، وذلك بحضور األساتذة ن في إعادة اإلدماجيللطلبة الراغب اإلدماجيةمن أجل دراسة الوضعية 

 : التالية أسمائهم

 أ. عرباوي الياس       رئيس القسم

 مسؤول شعبة فريق التكوين إلكترونيكأ. بشير بويجرة بشير      

 فريق التكوين إلكترو تقنيمسؤول شعبة              قنفود محمد  أ.    

     أ. موالي عمر حسان     مسؤول شعبة فريق التكوين الهندسة المدنية

 

القائمة المرفقة والتبريرات المقدمة من طرف الطلبة، خلصت اللجنة إلى  دراسة الملفات وبعد   

 .بهذا المحضر

 

    رئيس القسم

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
MINISTERE DE L’ENSIEGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 أدرار أحمـــــــد دراية جـــــــامعــــــة

  والتكنــــــولوجياكلية العلوم 
 علـــــــوم التكنــــولوجياقسم 
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 2020/2021للسنة الجامعية  ة للطلبةيقائمة الوضعية اإلدماج

 

 المستوى مالحظات
 الوضعية

 اإلدماجية
 الرقم واللقب االسم

 01 بوتدارة نصر الدين مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

 02 سنوسي محمد أمين مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

 03 حنطاوي عبد الفتاح مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

 04 فراوة  اكرام مقبول وتكنولوجيااألولى علوم  /

 05 بوسن ليلى مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

 06 شيباني يوسف مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

 07 رحماني عيد هللا مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

 08 حاجي عبد الناصر مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

 09 بريكي نور الدين مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

 10 عزوزي سليمة مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

 11 بولغيتي عبد القادر مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

 12 ايدر عبد المالك مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

 13 جبابري أيوب مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

 14 بلخير بوفلجة مقبول األولى علوم وتكنولوجيا /

كالثانية إلكتروني /  15 تويريك أحمد  مقبول 

كالثانية إلكتروني /  16 لعرج علي مقبول 

كالثانية إلكتروني /  17 عبد هللا عبد القادر مقبول 

كالثانية إلكتروني /  18 لحباب محمد مقبول 

كالثانية إلكتروني /  19 الدهبي زين الدين  مقبول 
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إلكتروتقنيالثانية  /  20 عيشاوي امحمد مقبول 

 21 كبير يعقوب مقبول هندسة مدنية  الثانية /

 22 مدور ياسين مقبول هندسة مدنية  الثانية /

كة إلكترونيلثالثا /  23 ضامري ابراهيم مقبول 

 24 مسعودي فاطمة الزهراء مقبول هندسة مدنية ة لثالثا /

 25 محمدسالمي  مقبول هندسة مدنية ة لثالثا /

 26 بوالل حسنة مقبول هندسة مدنية ة لثالثا /

 27 سليم محمد مقبول هندسة مدنية ة لثالثا /

 28 زحي هشام محمد نجيب مقبول إلكتروتقنيماستر  األولى /

 29 دوفار اسية مقبول إلكتروتقنيماستر  األولى /

 30 لكبير عبد الرزاق مقبول إلكتروتقنيماستر  األولى /

 31 حامدي عزيزة مقبول ماستر هياكل األولى /

 32  لعريبي نورة مقبول ماستر جيوتقني األولى /

 

 

 

 


