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معدل   الجامعة المسجل فیھا حالیا  القسم المراد التحویل الیھ   الوثائق المطلوبة  المالحظة
  رقم   اللقب و االسم  سنة الباكلوریا  شعبة البكالوریا  الباكلوریا

 الطلبة المقبولین 
 1 عبدالرحمان موسى 2016 علوم تجریبیة 11,9  2جامعة وھران   األولى جذع مشترك   حسن السیرة والسلوك السنة األولى 

ولى السنة األ  2 مسعودي عصمان 2017 تسییر واقتصاد 10,07  جامعة مولود معمري بتیزي وزو األولى جذع مشترك    
 3 دباغ توفیق 2017 علوم تجریبیة 10,82  اڨ اخموك تمنراست األولى جذع مشترك    السنة األولى 
 4 كریمي مروان 2018 تسییر واقتصاد 10,24  جامعة غردایة  األولى جذع مشترك    السنة األولى 

 5 قبقوب یاسین 2018 علوم تجریبیة 12,98  جامعة محمد خیضر بسكرة  األولى جذع مشترك  حسن السیرة والسلوك  السنة األولى 
 6 حفصي محمد السعید 2020 تسییر واقتصاد 9,81  2محمد بن احمد وھران  األولى جذع مشترك    السنة األولى 
 7 بوعش ھاجر 2020 تسییر واقتصاد 9,19  غردایة ترك األولى جذع مش   السنة األولى 
 8 مباركة یوسفي  2020 تسییر واقتصاد 14,11  جامعة ورقلة قاصدي مرباح  األولى جذع مشترك    السنة األولى 

 9  مدني بشرى 2019  علوم تجریبیة 10.97  البیض  یةاقتصاد  .قسم ع    الثالثة اقتصاد 
 10  معاوي ولید  2016  علوم تجریبیة 10.30  برج بوعریریج  یة اقتصاد .قسم ع    الثالثة اقتصاد

 11  ركیك یسرى 2019  تسییر واقتصاد 11.28  سطیف   یةاقتصاد  .قسم ع   الثانیة علوم اقتصادیة 
 12 لعروسي زینب 2020 تسییر واقتصاد 10,25  جامعة الجیاللي الیابس سیدي بلعباس  یةاقتصاد  .قسم ع   الثانیة علوم اقتصادیة 
 13 بن جالل  رشید 2020 تسییر واقتصاد 9  المركز الجامعي نور البشیر  البیض قسم علوم التسییر   الثانیة علوم التسییر

 14 عیساوي رومیسة 2019  -تقني ریاضي  10,95  محمد بشار علوم لتسییرقسم    الثالثة تسییر ادارة مالیة
 15 ابن مبارك سلیمان  2020 تسییر واقتصاد 10,82  وھران  2حمد بن احمد م قسم علوم التسییر   الثانیة علوم اقتصادیة 
 16 بالوي محمد البشیر 2020 تسییر واقتصاد 11,41  وھران 2جامعة محمد بن احمد  علوم لتسییرقسم    الثانیة علوم اقتصادیة 
 17 ھباش صلیحة لیلى 2016 تسییر واقتصاد 10,29  محمد بن أحمد 2جامعة وھران قسم علوم التسییر   الثانیة علوم اقتصادیة 

 الملفات المرفوضة
 01 باسیدي محمد / / /  2محمد بن أحمد وھران   إدارة االعمال كشف نقاط الباكلوریا ملف غیر موجود

معدل : مرفوض 
 02 زغاد نور اإلیمان 2018 علوم تجریبیة 10,57  جامعة أكلي محند أولحاج البویرة  قسم العلوم االقتصادیة 2022-2021شھادة تسجیل  البكالوریا ال یسمح


