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 ها  فيالتي تم البت  ملفات الطلبة

 دماج إلعادة التسجيل واإل 

 الداخلي والخارجي  والتحويل 

 

 إعادة التسجيل

 الرقم االسم  اللقب  الطلب  القرار التعليل 
السنة الجامعية  

ال  2019-2020

 الرسوب تحسب في 

إعادة التسجيل    مقبول 
 في السنة الثانية 

 01 عمار  بن عياش 

السنة الجامعية  
ال  2019-2020

 تحسب في الرسوب 

إعادة التسجيل    مقبول 
 في السنة الثالثة

 02 ايمان   زروالي 

السنة الجامعية  
ال  2019-2020

 تحسب في الرسوب 

إعادة التسجيل    مقبول 
 في السنة الثانية 

 03 عبد السالم سعداوي

إعادة التسجيل    مقبول  حل عطلة أكاديمية 
في السنة  

 األولى ماستر 

 04 وردة   سعدون

السنة الجامعية  
ال  2019-2020

 تحسب في الرسوب 

إعادة التسجيل    مقبول 
في السنة الثانية  

 ماستر 

 05 خولة  بادي

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 1باتنة –جامعة

 كـلية العلوم اإلسـالمية 
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 إعادة اإلدماج  

 

 الرقم االسم  اللقب  الطلب  القرار التعليل 
إعادة اإلدماج في السنة   مقبول  

 األولى علوم إسالمية 
 01 صابر ليتيم 

إعادة اإلدماج في السنة   مقبول  
 األولى علوم إسالمية 

 02 عميرة   صدام

إعادة اإلدماج في السنة   مقبول  
 األولى علوم إسالمية 

 03 عيساوي   المية 

إعادة اإلدماج في السنة   مقبول  
 األولى علوم إسالمية 

 04 أحمد مهشي 

إعادة اإلدماج في السنة   مقبول  
  علوم إسالمية الثانية

 شريعة 

 05 عماد منصورية 

إعادة اإلدماج في السنة   مقبول  
  علوم إسالمية الثانية

 شريعة 

 06 ميمونة  بن مزيان 

السنة  إعادة اإلدماج في  مقبول  
 األولى علوم إسالمية 

يحي عبد   جنينة 
 المجيب  

07 

إعادة اإلدماج في السنة   مقبول  
 علوم إسالمية  الثالثة

 08 فرحاني  مليكة 

إعادة اإلدماج في السنة   مقبول  
 األولى علوم إسالمية 

 09 الصديق توايتية 

إعادة اإلدماج في السنة   مقبول  
 األولى علوم إسالمية 

 10 طارق  زغدود 

إعادة اإلدماج في السنة   مقبول  
 علوم إسالمية  الثانية

 11 ريمة   بلعريبي 

إعادة اإلدماج في السنة   مقبول  
   ر ت األولى ماس

 12 بوبكر الصديق  خالدي 

زوال التخصص  
وطول مدة  

 االنقطاع

إعادة اإلدماج في السنة   مرفوض 
 الثانية ماستر 

 13 بدر الدين  دومي 

إعادة اإلدماج في السنة   مقبول  
   األولى ماستر 

 14 محمد لمين   معاوي

زوال التخصص  
وطول مدة  

 االنقطاع

إعادة اإلدماج في السنة   مرفوض 
 الثانية ماستر 

 15 حميدات  ياسين

طلب االدماج  
 للمرة الثانية 

إعادة اإلدماج في السنة   مرفوض 
 علوم إسالمية  الثانية

 16 بوتبينة  عبد المالك

االدماج  طلب 
 للمرة الثانية 

إعادة اإلدماج في السنة   مرفوض 
 علوم إسالمية  الثانية

 17 جمال   دزيري 

غياب كشوف  
 النقاط 

إعادة اإلدماج في السنة   مرفوض 
 علوم إسالمية  الثانية

 18 حسيبة  قرقط 



 التحويل الداخلي 

 

 

 

 التحويل الخارجي 

 

 نائب العميد للبيداغوحيا 

 الرقم االسم  اللقب   الطلب  القرار التعليل 
غياب شهادة  

التسجيل  إعادة 
 والكشوف 

التحويل   مرفوض 
السنة األولى  

علوم 
 إسالمية 

علم 
 االجتماع

 01 بسمة  عطالوي

غياب شهادة  
إعادة التسجيل  

 والكشوف 

التحويل   مرفوض 
السنة األولى  

علوم 
 إسالمية 

 02 بلقيس  بوزيدة  حقوق 

التحويل   مقبول  
السنة األولى  

علوم 
 إسالمية 

 03 سعداوي يسرى  علوم المادة

المؤسسة   الطلب  القرار التعليل 
 األصلية

 الرقم االسم  اللقب 

غياب شهادة  
إعادة التسجيل  

 والكشوف 

التحويل السنة   مرفوض 
 الثالثة

جامعة  
 األمير 

 01 مريم   بوخلوف 

غياب شهادة  
إعادة التسجيل  

 والكشوف 

التحويل السنة   مرفوض 
األولى علوم  

 إسالمية 

 02 رمزي فرحاتي  2باتنة 

غياب شهادة  
إعادة التسجيل  

 والكشوف 

التحويل السنة   مرفوض 
 الثالثة

جامعة  
 األمير 

 03 هدى بن عيسى 

غياب شهادة  
إعادة التسجيل  

 والكشوف 

التحويل السنة   مرفوض 
األولى علوم  

 إسالمية 

 04 نورة  غالية ؟

التحويل السنة   مقبول  
األولى علوم  

 إسالمية 

 05 الغني عبد  كيج 2باتنة 

التحويل السنة   مقبول  
األولى علوم  

 إسالمية 

 06 عمار   خليفة  منتوري 


