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الجمهوريت الخووسيت 

     وزارة الخعليم 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 املعخمدة في 

 الخاصت باملراحل الخحضيريت للدراساث الهىدسيت

  بكليت العلوم للرياضياث والفيزياء والطبيعياث بخووس
 

اضياث بىاء على حدول طاكت إلاسديعاب  ت للدراساث الهىدسيت بكليت العلىم للٍز الخاص باملزاحل الخحضيًر

اء والطبيعياث بخىوس جىت امللاًيس الخاليت في دراست ملفاث الىلل للسىت الجامعيت والفيًز
َّ
-2016، اعخمدث الل

2017 :

 املقاييس الشعبت املسخوو 

سىت أولى 

 

ت علميت  مزحلت جحضيًر

اضياث ) اء– ٍر  (فيًز

  هلطت15( ≥)مجمىع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفىق   -

 

ت علميت  مزحلت جحضيًر

اء )  (كيمياء– فيًز

  مطلب وحيد جّم كبىله- 

ت  بيىلىحيا مزحلت جحضيًر

 حيىلىحيا

  هلطت 20( ≥)  مجمىع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفىق  -

 

سىت ثاهيت 

ت علميت  مزحلت جحضيًر

اضياث ) اء– ٍر  (فيًز

  هلطت 15( ≥)  مجمىع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفىق   -

 13.00( ≥)معدل البكالىرٍا ٌساوي أو ًفىق أو  -

ت علميت  مزحلت جحضيًر

اء )  (كيمياء– فيًز

 .هلطت 20.00( ≥)  مجمىع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفىق  -

ت  بيىلىحيا مزحلت جحضيًر

 حيىلىحيا

  هلطت 15( ≥)  مجمىع الىلاط املسىدة للملف ٌساوي أو ًفىق  -

 14.00( ≥)معدل البكالىرٍا ٌساوي أو ًفىق أو  -
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2016/2017قائمت الطلبت املقبولين في الىقل الجامعيت للسىت الجامعيت   

 باملراحل الخحضيريت للدراساث الهىدسيت

  بكليت العلوم للرياضياث والفيزياء والطبيعياث بخووس

 

 مرحلت جحضيريت فيزياء كيمياء سىت أولى: 

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

 حسجيل أوو  مقبوو 

 

 1 18 07220119 أحمد زيخون 

 

 مرحلت جحضيريت رياضياث فيزياء سىت أولى: 

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

 1 306 11652454 خليل  والي حسجيل ثان ملبىل 

 2 20 09513441 عالء املاحدي حسجيل أول  ملبىل 

م  الىصيف حسجيل أول  ملبىل   3 1040 09199337 مٍز

 4 2141 13629250 هادًً بىحزاث حسجيل ثان ملبىل 

 

  أولىمرحلت جحضيريت بيولوجيا جيولوجيا سىت: 

 ر/ع عدد امللف ب ث و  واللقبالاسم هوع الدسجيل قرار اللجىت

 1 2290 09860416 حذامي الضاوش كزكاد حسجيل أول  ملبىل 

 2 1303 07212713 أميمت الهمامي حسجيل أول  ملبىل 

ىي  حسجيل أول  ملبىل   3 571 09798354 ٌسزي الفٍز

 4 1846 13010647 حمال الدًً بىجىرٍت حسجيل أول  ملبىل 

 5 1687 07478800 خليل غضباوي حسجيل أول  ملبىل 

 

 مرحلت جحضيريت فيزياء كيمياء سىت ثاهيت: 

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

 1 1774 09198419 ضياء السعدي حسجيل أول  ملبىل 

 2 1524 10008900 أسماء   بً ميالد حسجيل أول  ملبىل 

 3 2111 10006064 صمس سليمي حسجيل ثان ملبىل 

 4 1737 09516016 إيهاب الزاححي حسجيل ثان مؤحل

ً  بىدكت حسجيل أول  ملبىل   5 417 07220437 صبًر
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 مرحلت جحضيريت رياضياث فيزياء سىت ثاهيت: 

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

 1 1042 07462980 عارمت أفضال حسجيل ثان ملبىل 

 2 111 13626477 أسامت ميهىبي حسجيل أول  مؤحل

ىت الحاج علي حسجيل ثان ملبىل   3 1900 14761584 ٍس

ي العميري  حسجيل أول  ملبىل   4 1207 11394911 اٍر

 5 1442 10820404 هىر الهدي بىكاري  حسجيل أول  ملبىل 

 6 189 07203933 أحمد  الىرصفاوي حسجيل أول  ملبىل 

 7 1770 14763598 وفاء بىمسعىد حسجيل أول  ملبىل 

 8 2402 11935360 صابز لىاحي حسجيل أول  ملبىل 

 9 748 07220019 محمد حسين الىجاحي حسجيل أول  ملبىل 

يب الضافعي حسجيل أول  مؤحل  10 956 13468808 ٍس

ش بلخير حسجيل أول  ملبىل   11 1062 09619151 عٍش

 

 مرحلت جحضيريت بيولوجيا جيولوجيا سىت ثاهيت: 

 ر/ع عدد امللف ب ث و إلاسم واللقب الدسجيلهوع  قرار اللجىت
 1 303 13009746 أميرة  بلغيث حسجيل أول  مقبول
 2 1018 07220726 اًمان بىصميلت حسجيل أول  مقبول
ً  الىىالي حسجيل أول  مقبول  3 383 14761428 صبًر
 4 1722 09812416 آًت السىىس ى حسجيل أول  مقبول
ً  غىام حسجيل أول  مقبول  5 1447 10009605 سيًر
 6 1950 09843566 راهيت بً عمارة حسجيل ثان مؤجل
 7 2121 12655757 مزوي  سعبي حسجيل ثان مقبول
 8 1404 11381649 سارة الجىدي حسجيل أول  مقبول
 9 601 09199546 ممى   سميري  حسجيل أول  مقبول
 10 531 07985594 أميمت عبيدي حسجيل أول  مقبول

 


