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   2021-2020  اجلامعي  موس لل  يف طور املاسرتملقبولني  للمرتحشني ا  الأوليةالنتاجئ  

 س ياس ية  ال علوم  ال شعبة    : 2020  دفعة   خرجيي اللكية من  املقبولني  ني  املرتحش قامئة  

   ختصص عالقات دولية    : املرتحشني املقبولني ة  قامئ /  01

 رقم الترتيب  معدل الترتيب التوجيه  تخصص الليسانس االسم اللقب رقم التسجيل 
 1 15.70 عالقات دولية عالقات ريمة جلول  161635068936

 2 15.68 عالقات دولية عالقات شكري  فرحات  19072100283

 3 14.00 دولية عالقات عالقات عامر  مهني 171735069474

 4 12.76 عالقات دولية عالقات أسامة بلعديس  171739085025

 5 12.69 عالقات دولية عالقات كتيبة  حايف 171735069028

 6 11.85 عالقات دولية عالقات إسالم  ساري  17123506086

 7 11.13 عالقات دولية عالقات يونس بسباس  171735070468

 8 10.30 عالقات دولية قاتالع سيلية  لعريبي 171733013267

 9 9.90 عالقات دولية عالقات العيد  شيبان  1907215073



دارية  ختصص    : قامئة املرتحشني املقبولني   / 20      تنظاميت س ياس ية وا 

 

 رقم الترتيب  معدل الترتيب  التوجيه  تخصص الليسانس  االسم اللقب  رقم التسجيل 
 1 15.05 محليةإدارة  تنظيمات سيلية  عبد العظيم 171733010106

 2 13.58 إدارة محلية تنظيمات مروة بن عاشور 171733063535

 3 13.48 إدارة محلية تنظيمات فاطمة الزهراء  ذيب  171735061298

 4 13.07 إدارة محلية تنظيمات يرسى بورحل   161733062357

 5 13.07 إدارة محلية تنظيمات زكريا  عزازقة  171735069365

 6 13.05 إدارة محلية تنظيمات سماعيل بوحدوزة 171735069374

 7 12.95 إدارة محلية تنظيمات بدرالدين عزازقة  171735069451

 8 12.60 إدارة محلية تنظيمات ايناس معوش  161733067328

 9 11.62 إدارة محلية تنظيمات توفيق طباخ 171739084801

 10 11.44 إدارة محلية تنظيمات يرسى محلب  171733062272

 11 11.32 إدارة محلية تنظيمات نهلة زوقار 161633009288

171735055663   
 12 10.93 إدارة محلية تنظيمات نور اإلسالم  حركات 

 13 10.62 إدارة محلية تنظيمات أحمد أمي    غضبان  171735059832

 14 10.25 إدارة محلية تنظيمات رمزي بقرار 1907215016

 15 9.71 إدارة محلية تنظيمات اية ختيم   161635056728

 16 9.04 إدارة محلية تنظيمات حمزة  كشيدة 1907215231

 17 8.11 إدارة محلية تنظيمات فلة  بن لبصي   1907215029

 18 7.60 إدارة محلية تنظيمات كريم بوزرعة 1907213007
 


