
 

 السنة الثالثة لغة

على الطلبة األتية أسماؤهم إحضار الوثائق  الالزمة في أقرب 

 ممكنل األج

 الوثائق التى يجب تصحيحها وإحضارها اإلسم واللقب الرقم

 شهادة ميالد أصلية حجاج أميرة 01

 شهادة ميالد أصلية بثينةحاجي  02

 شهادة ميالد أصلية قيراطي رميسة  03

 شهادة ميالد أصلية قوادري إكرام 04

 شهادة ميالد أصلية مومد إلهام 05

 شهادة ميالد أصلية برجم لبنى 06

 شهادة ميالد أصلية بنور هدى 07

 شهادة ميالد أصلية سايحي بريزة 08

أصليةشهادة ميالد  عبيدي دنيا  09  

شهادة ميالد أصلية+صورة شمسية+كشف نقاط  معيزي أسماء 10

 2008/2009أصلي 

تصحيح اإلسم على كشف نقاط شهادة البكالوريا  بلخيط إناس 11
 وإحضاروها  إيناس   إناس

تصحيح اللقب على كشف نقاط شهادة البكالوريا  عشاش إيمان 12
 عيشاش    عشاش من       وإحضاروها

تصحيح مكان الميالد على كشف شهادة البكالوريا  فاطيمةكيلة  13
 عين العربي   مدودة    وإحضاروها من 
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 التى يجب تصحيحها وإحضارها الوثائق اإلسم واللقب الرقم

 شهادة ميالد أصلية تريعي صورية 01

 شهادة ميالد أصلية ملوكي مريم  02

 شهادة ميالد أصلية  حمزاوي فلاير 03

 شهادة ميالد أصلية  دبار وئام 04

 شهادة ميالد أصلية  شريط شيماء 05

 شهادة ميالد أصلية  سكفالي كهينة  06

 شهادة ميالد أصلية  سلمى نبيلة 07

 شهادة ميالد أصلية  جودي نوارة 08

 شهادة ميالد أصلية  جعفر زينب 09

 شهادة ميالد أصلية  ربعي ريمة 10

 شهادة ميالد أصلية  رحامنية شيماء 11

 شهادة ميالد أصلية  بن حميدة لينة 12

 شهادة ميالد أصلية  بن سالم عفاف 13

 شهادة ميالد أصلية  بركوس توفيق 14



 

 شهادة ميالد أصلية  بوساحة اميرة 15

 شهادة ميالد أصلية  بوشامة سعاد 16

 شهادة ميالد أصلية  كرايمية خولة 17

 شهادة ميالد أصلية  لغريب لينة 18

 شهادة ميالد أصلية +صورة شمسية بن شيخ صباح 19

+مقرر تحويل 2016/2017مبررسنةشهادة ميالد أصلية+  نزايدي جيها 20

 أصلي

شهادة ميالد أصلية+ كشف نقاط  شهادة  ديلمى أية 21

 +مقرر تحويل أصلي2016/2017البكالوريا+مبرر

 إحضار كشف نقاط شهادة البكالوريا رزق هللا بشرى 22

شهادة البكالوريا  على كشف نقاط اإلسم تصحيح  بوقنون محمد عبد الرحمن 23

     عبد الرحمان    عبد الرحمنوإحضاروها من   

 +مقرر العطلة األكاديمية2016/2017تبرير السنة  سالمي شيماء 24

شهادة ميالد أصلية+صورة  شمسية +نسخة من كشف   بخاخشة عفاف 25

 2016/2017نقاط البكالوريا+مبرر سنة

كشف نقاط شهادة البكالوريا و  توحيد مكان الميالد على بصيود عواطف  26

 شهادة الميالد

تصحيح اللقب على كشف نقاط شهادة البكالوريا  عشاش أحالم 27

 عشاش      وإحضاروها من       عيشاش  
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