
دورةنتائج اإلختبارات

اإلسم  و  اللقب

مناظرة البیولوجیا والجیولوجیا

رتبة القبولالنتیجة

2021

المعرف

: المعھد العالي للدراسات التحضیریة في البیولوجیا و الجیولوجیا بسكرةالمؤسسة  األصلیة
مجموع القبولر ب ت و/ ر ج س

57 مقبول 0404,50ھند الرطیب113002262
2 مقبول 0545,53عبیر بن عبدالغفار113003640

31 مقبول 0431,12ھیبة هللا السحیلي113004761
154 مقبول 0346,21خلیفي قصي113005367
87 مقبول 0379,54أمیرة حمداني113006412
83 مقبول 0382,41امنة القنفودي113007511
269 مقبول 0306,76خلود العلوي113008411
160 مقبول 0344,13ایة الطرابلسي113009782
74 مقبول 0387,26محّمد جواد الغریسي113010471
46 مقبول 0411,62مالك سعودي113011049
368 مرفوض 0131,84أیوب الزیادي113012826
91 مقبول 0377,64سیرین بنقاجي113013047
213 مقبول 0322,84ھناء الحرباوي113014363
66 مقبول 0395,60سوار الحبیبي113015663
15 مقبول 0452,04ندى قصوري113016600
70 مقبول 0392,58نزار مالك113017933
388 مرفوضة 0120,18اماني زارعي113018534
248 مقبول 0312,49جیھان عویدات113019522
123 مقبول 0362,68محمد الحبیب التونسي113020803
99 مقبول 0370,86حمدي عمار114001739
43 مقبول 0415,96مالك عمار114002243
37 مقبول 0425,26مریم عبید114003515
143 مقبول 0351,00نبیل بن بلقاسم114004671
65 مقبول 0397,31سارة بسرور114005744
138 مقبول 0355,42سلمى بسرور114006745
205 مقبول 0325,68مرام حمیده114007748
239 مقبول 0315,20مي السالمي114008004
106 مقبول 0368,88امل بن حمید114009126
198 مقبول 0327,49اریج الطرابلسي السعدي114010086
293 مقبول 0296,35یلدز زھیوة114011233
386 مرفوضة 0121,05تسنیم الراجحي114012432
64 مقبول 0398,31ریان محرز خلیل114013711
23 مقبول 0438,96محمد العربي نصر هللا114014123
12 مقبول 0458,00أمیرة النابلي114015212
75 مقبول 0387,21سارة كرموس114016290
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58 مقبول 0403,86ندى معالوي114017613
61 مقبول 0402,62منار دریدي114018872
107 مقبول 0368,56رحاب العیاري114019723
59 مقبول 0403,53محمد أمین فرحات114020136
98 مقبول 0371,02سارة بنسالم115001697
264 مقبول 0307,28إكرام الكالبي115002521
206 مقبول 0324,82سیرین الدرقاش115003633
44 مقبول 0415,95زینب بنت نورالدین بالحاج115004632
116 مقبول 0364,92حدادي غادة115005464
354 مرفوضة 0141,17نورس قیزاني115006228
39 مقبول 0420,89فوز شعابي115007873
134 مقبول 0358,30فاطمة قاسمي115008184
147 مقبول 0348,16نعیمة عباسي115009217
89 مقبول 0379,11حیاة میدوني115010847
379 مرفوض 0125,01رحیمي عالء الدین115011583
25 مقبول 0436,25یسر الزرلي115012842
250 مقبول 0312,29زینب الزواري115013835
49 مقبول 0410,49یاسمین السماتي115014596
137 مقبول 0355,83ھبة هللا الھمامي115015087
122 مقبول 0362,92نادین الدریدي115016444
170 مقبول 0338,72فادي بن یعلى115017509

9 مقبول 0460,97تسنیم السعیدي115018240
389 مرفوضة 0119,97أریج الرزقي115019611
36 مقبول 0427,48غربي بالل115020773
197 مقبول 0327,98كریم النعیري116001448
27 مقبول 0435,86سیرین البحري116002472
152 مقبول 0347,02فاطمة سھیل116003649
21 مقبول 0446,95محمد حوسین مدیني116004140
221 مقبول 0319,72حنان العمراني116005987
180 مقبول 0333,80بلقیس ماكني116006057
84 مقبول 0380,08روند الجبوزي116007003
54 مقبول 0405,54ھالة الكوكي116008245
199 مقبول 0326,96رؤى السعیدي116009683
162 مقبول 0343,28لیندا الكثیري116010200
135 مقبول 0357,60رشیدة بوشیبة116011309
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163 مقبول 0343,18زینب صویلح116012333
29 مقبول 0434,47ایالف عبید116013443
72 مقبول 0388,26محمد عزیز سالمي116014000
18 مقبول 0448,40اسماء بن عطیة116015170
308 مقبول 0291,57أحمد العمدوني116016357

مرفوضة (*)فاتن الكضاعي116017986

173 مقبول 0336,56ھیام بن احمد116018075
28 مقبول 0435,11خولة النقاطي116019422
71 مقبول 0389,61لسعداني ھدیل116020264
157 مقبول 0344,93دارین البكوشي117001880
105 مقبول 0369,41قدس بن مراد117002072
166 مقبول 0339,58فاتن أحمد117003686
32 مقبول 0430,73ایة جبري117004187
16 مقبول 0451,87محمد امین الصلعاني117005350
127 مقبول 0360,03محمد عزیز مجاھد117006074
271 مقبول 0305,83دعاء بن مبارك117007993
86 مقبول 0379,58نور لموشي117008580
96 مقبول 0373,74عمر السنوسي117009499

مرفوضة (*)ملكة مرادع117010960

7 مقبول 0470,26مریم بن صالح117011457
17 مقبول 0450,46سیرین الزراعي117012494
285 مقبول 0298,36خولة ساسي117013325
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