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الجمهوريت التووسيت 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جـووس املىار جـامعت

 إدارة الشؤون ألاكادًميت والشراكت العلميت

 للشؤون البيداغوجيت والحياة الجامعيتف .إ

 مصلحت الشؤون الطالبيت

 

 2016/2017 دراست ملفاث الىقل للسىت الجامعيتاملقاًيس املعتمدة في 

 باملعهد التحضيري للدراساث الهىدسيت باملىار
 

جىت امللاًيس الخاليت 
َّ
بىاء على جدول طاكت إلاسديعاب باملعهد الخحضيري للدراساث الهىدسيت باملىار، اعخمدث الل

: 2017-2016في دراست ملفاث الىلل للسىت الجامعيت 

 املقاًيس الشعبت املستوو 

سىت أولى 

 

ت علميت  مرحلت جحضيًر

اضياث )  اء– ٍر  (فيًز

  هلطت60( ≥)مجموع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفوق   -

مجموع  و2015سىت الباكالورٍا و  14.00( ≥)أو معدل البكالورٍا ٌساوي أو ًفوق   -

   .  هلطت15( ≥ )الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفوق 

ت علميت  مرحلت جحضيًر

اء )   (كيمياء– فيًز

  2015 :سىت الباكالورٍا -

  . هلطت27( ≥)مجموع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفوق و  -

ت جلىيت   2015: سىت الباكالورٍا -مرحلت جحضيًر

  13.40( ≥)معدل البكالورٍا ٌساوي أو ًفوق  و  -

  . هلطت15( ≥)  مجموع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفوق و  -

سىت ثاهيت 

ت علميت  مرحلت جحضيًر

اضياث )  اء– ٍر  (فيًز

 2015: سىت الباكالورٍا -

 ،14.50( ≥)معدل البكالورٍا ٌساوي أو ًفوق و  -

 . هلطت 15( ≥)  مجموع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفوق و  -

ت علميت   مرحلت جحضيًر

اء )  (كيمياء– فيًز

 2015: سىت الباكالورٍا -

  14.50( ≥)معدل البكالورٍا ٌساوي أو ًفوق و  -

 .هلطت 25.50( ≥)  مجموع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفوق و  -

ت جلىيت   2015: سىت الباكالورٍا -مرحلت جحضيًر

 14.20( ≥)معدل البكالورٍا ٌساوي أو ًفوق  و  -

 . هلطت16( ≥)  جموع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفوق و م -
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  2016/2017قائمت الطلبت املقبولين في مىاظرة الىقل الجامعيت لسىت 

 باملعهد التحضيري للدراساث الهىدسيت باملىار

 

 ت علميت سىت أولى  :مرحلت جحضيًر

 ر/ع عدد امللف ب ث و إلاسم واللقب الشعبت املطلوبت التسجيلهوع  قرار اللجىت

اء حسجيل ثان ملبول  اضياث فيًز ت ٍر  1 332 13003013 أميمت   كوادٍر

اء حسجيل أول  ملبول  اضياث فيًز  2 791 15004550 ٌسر  السماوي  ٍر

اء كيمياء حسجيل ثان ملبول   3 1373 07221189 غفران  اللصوري فيًز

اء كيمياء حسجيل ثان ملبول   4 1152 07472174 آمىت بً ضياف فيًز

اء حسجيل ثان ملبول  اضياث فيًز  5 132 11652680 هاجر صولت ٍر

اء حسجيل ثان ملبول  اضياث فيًز  6 226 09198311 سليم املاوس ي ٍر

اء حسجيل ثان ملبول  اضياث فيًز  7 1838 07220220 أحمد بيرم البجاوي  ٍر

 

 ت جقىيت سىت أولى  :مرحلت جحضيًر

 ر/ع عدد امللف ب ث و إلاسم واللقب التسجيلهوع  قرار اللجىت

 1 712 07218837 محمد ميري  حسجيل ثان ملبول 

 2 25 14258108 اًمً الطعملي حسجيل أول  ملبول 

 3 158 11396679 محمد دلهوم حسجيل أول  ملبول 

 4 2008 14237180 حاام حفوا  حسجيل ثان ملبول 

 5 1520 07215703 ربيع اللوماوي حسجيل ثان ملبول 

 

 ت علميت سىت ثاهيت  :مرحلت جحضيًر

 ر/ع عدد امللف ب ث و  واللقبالاسم الشعبت املطلوبت هوع التسجيل قرار اللجىت

اء حسجيل أول  ملبول  اضياث فيًز  1 948 09627398 محمد أمين  الركيم ٍر

اء كيمياء حسجيل أول  ملبول   2 1557 14763867 مها بوببري  فيًز

اء حسجيل أول  ملبول  اضياث فيًز  3 758 07219289 أمير ٌعلوبي ٍر

اء حسجيل أول  ملبول  اضياث فيًز  4 920 13010292 عالء الدًً حبيمي ٍر

اء حسجيل أول  ملبول  اضياث فيًز  5 654 07478887 محمد  اللواري  ٍر
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 ت جقىيت سىت ثاهيت  :مرحلت جحضيًر

 ر/ع عدد امللف ب ث و إلاسم واللقب التسجيلهوع  قرار اللجىت

يب محجوبي حسجيل أول  ملبول   1 671 07220311 ٍا

 2 1065 14254453 حسان الىفلي  حسجيل أول  ملبول 

 3 214 07218492 أحمد الفطىاس ي حسجيل أول  ملبول 

 4 839 07982973 رضوان رااًليت حسجيل أول  ملبول 

 5 816 07219369 أسامت اللمرلي حسجيل أول  ملبول 

 6 1086 09198805 ااياب العياري  حسجيل أول  ملبول 

 7 1024 13628650 حملة الورجاوي حسجيل أول  ملبول 

 8 1284 11653494 عماد اللرام حسجيل أول  ملبول 

 9 168 11395554 أشرف بً شعبان حسجيل أول  ملبول 

 10 736 11652803 مععز عياري  حسجيل أول  ملبول 

 11 924 09628604 هاجر شيخت حسجيل أول  ملبول 

 

 


