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الجمهوريت التووسيت 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جـووس املىار جـامعت

 إدارة الشؤون ألاكاديميت والشراكت العلميت

 للشؤون البيداغوجيت والحياة الجامعيتف .إ

 مصلحت الشؤون الطالبيت

 

 2016/2017 دراست ملفاث الىقل للسىت الجامعيتاملقاييس املعتمدة في 

 باملعهد العالي لعلوم التمريض بتووس

 

 

جىت امللاًيط الخاليت في دراصت العالي لعلىم الخمٍرض بخىوطبىاء على جدول ظاكت إلاصديعاب باملعهد 
َّ
، اعخمدث الل

: 2017-2016ملفاث الىلل للضىت الجامعيت 

 املقاييس الشعبت املستوو 

صىت أولى 
إلاجازة الخعبيليت في علىم الخمٍرض 

 (إهاث)
  ملف وحيد جّم كبىله -

 صىت ثاهيت
إلاجازة الخعبيليت في علىم الخمٍرض 

 (إهاث)
 ة هلغ15( ≥)مجمىع الىلاط املضىدة للملف ٌضاوي أو ًفىق  -

صىت أولى 
إلاجازة الخعبيليت في علىم الخمٍرض 

 ( ذىر )
 ملف وحيد جّم كبىله -

 ثاهيتصىت 
إلاجازة الخعبيليت في علىم الخمٍرض 

 ( ذىر )
  هلاط 06( ≥)مجمىع الىلاط املضىدة للملف ٌضاوي أو ًفىق  -
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2016/2017قائمت الطلبت املقبولين في الىقل الجامعيت للسىت الجامعيت   

 باملعهد العالي لعلوم التمريض بتووس

 

  سىت أولى (إهاث)إلاجازة التطبيقيت في علوم التمريض: 

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

 1 2411 09341323 رحمت بن شعبان حسجيل اصخثىائي مليىل 

 

  سىت ثاهيت (إهاث)إلاجازة التطبيقيت في علوم التمريض: 

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

 1 311 09841967 عسة الجمل حسجيل أول  ملبىل 

هي حسجيل أول  ملبىل   2 1190 13007034 ضحى صٍى

م  الىصالحي حسجيل أول  ملبىل   3 4 09518323 مٍر

 4 933 09520002 إًىاش املاجري  حسجيل أول  ملبىل 

ن جباري  حسجيل أول  ملبىل   5 202 13629253 صسًي

 6 1543 07976796 اميمت خسري حسجيل أول  ملبىل 

 7 1517 07984814 هىرش ذىذي حسجيل أول  ملبىل 

م الراٌط حسجيل أول  ملبىل   8 1352 11374536 مٍر

  

  سىت أولى ( كور )إلاجازة التطبيقيت في علوم التمريض: 

 ر/ع عدد امللف ب ث و الاصم والللب هىع الدسجيل كرار اللجىت

 1 2062 11381689 مالك  بن حليمت حسجيل ثان ملبىل 

 

  سىت ثاهيت ( كور )إلاجازة التطبيقيت في علوم التمريض: 

 ر/ع عدد امللف ب ث و الاصم والللب هىع الدسجيل كرار اللجىت

 1 893 07213846 حمسة املرابغ حسجيل أول  ملبىل 

 2 1 09198313 محمد ألاكحل حسجيل أول  مؤجل

 3 1531 13629251 رؤوف الىعيمي حسجيل أول  ملبىل 

 4 740 11653623 صابر شابي حسجيل أول  ملبىل 

ني حسجيل أول  ملبىل   5 149 07219003 أصامت الجٍى

 6 174 09518472 بالل الحبيبي حسجيل أول  ملبىل 

 7 694 07218482 إلياش بالضيافي حسجيل أول  ملبىل 

 8 877 13005957 ًىصف العاًدي حسجيل أول  ملبىل 
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 9 853 09858668 جهاد  بن صليمان حسجيل أول  ملبىل 

 10 2072 07969384 شرف رحىي أمحمد  حسجيل أول  ملبىل 

 11 1297 07220038 أهيط حمدي حسجيل أول  مؤجل

 

 


