
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

    جامعــة احمد دراية أدرار 

      التجارية وعلوم التسيير الاقتصادية،كلية العلوم 

 22/90/2922: أدرار في                 

 باملئة 29النتائج ألاولية للدخول للسنة ألاولى ماستر فئة 

 شعبة العلوم الاقتصادية                                                                       تخصص اقتصاد نقدي وبنكي

  :املحدد في املرسوم كما يلينتائج معالجة امللفات كانت حسب الفئات 
 ال يوجد جامعة أدرار  خارج من 2922-2921جديد موسم حامل شهادة ليسانس ل م د .1

 الجامعة خارجحامل ليسانس ل م د قديم من . 2

 حامل ليسانس ل م د قديم من داخل الجامعة. 3

 

 أدرار وداخل جامعة خارجمن ( 4+ بكالوريا )حامل شهادة ليسانس نظام كالسيكي . 3

 

 

 الرقم اللقب ألاسم رقم التسجيل تاريخ امليالد معدل التكوين معدل الترتيب (السبب)القرار 

 91 بلحاش ي هاجر 8054913 1990-07-17 15.2683333 15.2683333 (خارج التخصص)مرفوض 

 92 لزغد دمحم 3040236 1991-06-27 12.1716667 12.1716667 مقبول 

 الرقم اللقب ألاسم رقم التسجيل  تاريخ امليالد  معدل التكوين معدل الترتيب (السبب)القرار 

 91 حمو عبدو عائشة 7006894 1985-11-02 11.88833333 11.8883333 مقبول 

 92 بوخشبة  صليحة 7001033 1990-11-11 11.79833333 11.7983333 مقبول 

 93 بوخيرة وردة 37004411 1996-07-27 11.63166667 11.6316667 مقبول 

 94 اوالد جعفري  خوله 31002578 1996-04-22 11.74333333 11.6259 مقبول 

 90 بوشنتوف  فاطيمة  37007655 1994-08-18 11.24 11.1276 مقبول 

 90 سباع ليلي 7001096 1991-08-28 11.08 11.08 مقبول 

 90 بيحي فتيحة 37006662 1995-08-19 11.25 10.575 مقبول 

 90 منصوري  فاطيمة  361413 1972-10-11 10.72 10.5056 مقبول 

 90 طبق وليد 37003422 1996-08-15 10 9.2 (ملف ناقص) مرفوض 

 الرقم اللقب ألاسم رقم التسجيل  تاريخ امليالد  معدل التكوين معدل الترتيب (السبب)القرار 

 91 زكري  سلطانة 7001459 1986-05-24 12.43 12.43 مقبول 

 92 رقاني الناجم  7000930 1986-07-10 11.785 11.66715 مرفوض خارج التخصص

 93 العايب سناء 9049331 1989-01-31 11.125 11.125 مقبول 

 94 محفوض عبد الرحمان 703181 1981-12-31 11.1725 11.06078 مقبول 

 90 يدا الشيخ 9075339 1987-10-09 10.8925 10.78358 (ملف ناقص)مرفوض 

 90 الطيبي عبد العالي 704198 1981-10-10 10.7275 10.7275 مقبول 

 90 باحمد علي 27411 1973-11-24 10.6875 10.6875 مقبول 

 90 اسالفي  كريمة 7004015 1984-12-15 10.68 10.68 مقبول 

 90 لخريف عبد القادر 7004925 1985-03-04 10.6825 10.57568 مقبول 

 19 بن الزاوي  أدمحم 7005012 1983-07-24 10.575 10.575 مقبول 

 11 لبعير  عبد الرحمن  7005487 1984-04-25 10.8625 10.428 (ملف ناقص) مرفوض 

 12 بوداعة أسية 7068806 1987-12-05 10.3225 10.11605 مقبول 

 13 مغيلي عمر 7005692 1988-02-06 10.25 9.43 (معدل الترتيب )رفوض م


