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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 للتكىولوجياث الطبيت بتووس

 

جىت امللاًِس الخالُت في العالي للخكىولوجُاث الطبُت بخووسبىاء على جدول طاكت إلاسدُعاب باملعهد 
َّ
، اعخمدث الل

: 2017-2016دراست ملفاث الىلل للسىت الجامعُت 

 املقاييس الشعبت املستوو 

سىت أولى 

 
ت   بُولوجُا جُولوجُامرخلت جدضيًر

  هلطت20( ≥)مجموع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفوق   -

  12.00( ≥)معدل البكالورٍا ٌساوي أو ًفوق  و -

ت سىت ثاهُت   هلطت 15( ≥)مجموع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفوق  - بُولوجُا جُولوجُامرخلت جدضيًر

سىت أولى 

 
 إلاجازة الخطبُلُت في الهىدست البُوطبُت

 جطابم البرامج  -

 و مجموع الىلاط املسىدة للملف  -

 حسجُال 2017-2016و أن ال ًكون الدسجُل بعىوان السىت الجامعُت  -

 اسخثىائُا إلجخُاز إلامخداهاث 

 إلاجازة الخطبُلُت في الهىدست البُوطبُتسىت ثاهُت 
  هلطت40( ≥)مجموع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفوق  -

 12.00( ≥)معدل البكالورٍا ٌساوي أو ًفوق  وأ -
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2016/2017قائمت الطلبت املقبولين في الىقل الجامعيت للسىت الجامعيت   

 باملعهد العالي للتكىولوجياث الطبيت بتووس

 

 مرحلت جحضيريت بيولوجيا جيولوجيا سىت أولى: 

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

 1 1575 13465436 جاسر بىمفخاح حسجُل ثان ملبول 

ش ي حسجُل ثان ملبول   2 1682 07212941 امل بيذ جوفُم عكَر

 

 مرحلت جحضيريت بيولوجيا جيولوجيا سىت ثاهيت: 

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

 1 219 09629029 مدمد بً صالح حسجُل أول  ملبول 

ملبول 

 

 2 1224 06587715 أمُمت  الفاروقي حسجُل أول 

 

  إلاجازة الطبيقيت في الهىدست البيوطبيت سىت ثاهيت: 

ر/ع عدد امللف ب ث و  والللبالاسم هوع الدسجُل كرار اللجىت  

 حسجُل أول  ملبول 

Haut du 

formulaire 

Bas du 

formulaire 

Bas du 

formulaire 

Haut du 

formulaire 

 

 1 1567 09623274 ثراء روافي

Haut du 

formulai

re 

Bas du 

formulai

re 

Bas du 

formulai

re 

Haut du 

formulai

re 

 

 حسجُل أول  ملبول 

Bas du 

formulaire 

 

 2 1948 12674975 وئاا عرراوي 

Bas du 

formulai

re 

 

 

 

 


