
الجـمهوريــة الجزائــريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

نتائج التحويالت للسنة الجامعية 2019‐2020

القبول المعدل الشعبة المطلوبة الشعبة األصلية شعبة البكالوريا تاريخ و مكان االزدياد االسم و اللقب رقم التسجيل البكالوريا الرقم
مقبول 13,77 رياضيات و اعالم آلي علوم المادة ‐ باب الزوار العلوم التجيريبية جيجل ‐ 28/03/2000 العيساوي شيماء 33035576 2018 1
مقبول 10,35 علوم اقتصادية العلوم االقتصادية‐ خنشلة تقني رياضي خنشلة‐ 24/02/2001 بخوش زآريا 34059677 2018 2
مقبول 10,68 علوم اقتصادية قسنطينة 1 علوم المادة ‐ تقني رياضي الشيقارة ‐ ميلة 05/09/1999 برآات بلقيس 34073661 2017 3

وزارة  الـتـعـلـيـم  الـعـالـي والـبـحـث الـعــلـمــي
جامـعـــة محمد الصديق بن يحيى جــيـــجــل

نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول و الثاني 
والتكوين المتواصل و الشهادات و التكوين 

العالي في التدرج

بو , ي وم ي وم ي ري ي / / ي ب بر
مقبول 11,19 حقوق جغرافية و تهيئة االقليم‐ قسنطينة 1 الرياضيات الميلية ‐ جيجل 03/04/2000 بهلول  مروة 33041367 2018 4
مقبول 12,88 علوم اقتصادية هندسة بحرية ‐ وهران تقني رياضي جيجل ‐ 16/07/1998 بوالعيش أحمد 33040045 2017 5
مقبول 12,5 علوم المادة علوم المادة ‐ باب الزوار الرياضيات الطاهير ‐ جيجل 19/03/1998 بوالفول فريال 33038955 2018 6
مقبول 12,53 رياضيات و اعالم آلي علوم المادة ‐ باب الزوار العلوم التجيريبية الطاهير ‐جيجل 07/09/2000  بوخزر عبد الرحمن 33042405 2018 7
مقبول 10,52 علوم اقتصادية (س 2) العلوم االقتصادية‐ الجزائر 3 (س 2) التسيير و االقتصاد القبة ‐ الجزائر 06‐11‐1999 بوزربة أمال 31092733 2018 8
مقبول 11,37 علوم اقتصادية (س2) علوم اقتصادية ‐ غرداية (س2) العلوم التجيريبية تمنراست ‐ 07/04/1997 بوزيد حجيرة 36065119 2017 9
مقبول 11,84 علوم اقتصادية علوم مالية ‐ تيزي وزو التسيير و االقتصاد قسنطينة ‐ 01/07/1997 بوسطوح مخلوف 33037192 2018 10
مقبول 11,17 علوم اجتماعية علوم سياسية ‐قسنطينة 3 آداب و فلسفة جيجل‐21/05/1998 بوعبد اهللا صبرينة 33034702 2018 11
مقبول 10,79 أدب عربي لغة اسبانية ‐ مستغانم لغات أجنبية الطاهير ‐جيجل 06/12/1996  بوعريوة إيمان 33039660 2018 12
مقبول 11,42 علوم اقتصادية جغرافية و تهيئة االقليم‐ قسنطينة 1 العلوم التجيريبية الطاهير ‐ جيجل 02/08/2000 بوعنيقة أنيسة 33038294 2018 13
مقبول 10,58 علوم اقتصادية العلوم االقتصادية ‐ خنشلة العلوم التجيريبية ششار‐ خنشلة ‐ 06/04/1999 بوفنشوش محمد أمين 34063588 2017 14
مقبول 11,64 علوم اقتصادية (س3) علوم اقتصادية ‐غليزان (س 3) العلوم التجيريبية جيجل ‐ 20/09/1999 بوآرع صفاء 37076367 2017 15
مقبول 13,39 لغة انجليزية علوم انسانية ‐آثار‐ الجزائر 2 آداب و فلسفة قسنطينة ‐ 31/12/2000 بولخماير مدينة 33039605 2018 16
مقبول 10,35 علوم اقتصادية علوم اقتصادية ‐ورقلة التسيير و االقتصاد ميلة‐ 27/12/1998 بولقرون وسيم 39045026 2018 17
مقبول 10,12 حقوق علوم اسالمية ‐ باتنة1 لغات أجنبية الطاهير ‐جيجل 03/09/2000 حاجي ياسر 33037887 2018 18
مقبول 10,82 لغة انجليزية  لغة انجليزية ‐ سكيكدة لغات أجنبية تمالوس‐ سكيكدة 08/09/2000 حجاب سحر نادين 36006748 2018 19
مقبول 13,28 علوم و تكنولوجيا رياضيات تطبيقية ‐ بجاية العلوم التجيريبية قسنطينة ‐ 07/12/2000 حجي محمد وسيم 33036626 2018 20



مقبول 10,64 علوم و تكنولوجيا ‐(س2) علوم و تكنولوجيا ‐ خنشلة (س2) تقني رياضي خنشلة ‐ 01/01/2001 حيمر أنيس 34056868 2018 21
مقبول 15,26 لغة انجليزية علوم دقيقة م ع األساتذة ‐القبة ‐ الجزائر الرياضيات الطاهير ‐جيجل 26/03/1999 خاللفة أمينة 33048783 2018 22
مقبول علوم و تكنولوجيا ‐الكتروتقني (س10,982 علوم و تكنولوجيا ‐ قسنطينة (س2) العلوم التجيريبية جيجل‐ 12/04/1990 خن رابح 33053114 2017 23
مقبول 14,13 علوم اقتصادية هندسة معمارية ‐ قسنطينة 3 العلوم التجيريبية الطاهير ‐ جيجل 11/11/1999 دبيش سلمى 33047904 2017 24
مقبول 14,19 علوم و تكنولوجيا جغرافية و تهيئة االقليم‐ قسنطينة 1  الرياضيات الميلية‐ جيجل 19/03/2000 رآيمة فاطمة الزهراء 33041363 2018 25
مقبول 12,18 علوم و تكنولوجيا تعدين ‐ عنابة العلوم التجيريبية جيجل ‐ 22/10/1999 زعيمي طارق 33035601 2018 26
مقبول 10,31 حقوق علوم اقتصادية ‐الجزائر 3 التسيير و االقتصاد الطاهير ‐جيجل 08/01/1999 سالم محمد منصف 31087201 2018 27
مقبول 10,94 علوم اقتصادية علوم مالية ومحاسبة ‐ تيزي وزو التسيير و االقتصاد الطاهير‐جيجل 18/10/2000 شتوان يوسف 33042332 2018 28
مقبول 10,43 حقوق(س3) حقوق ‐ خنشلة (س3) آداب و فلسفة خنشلة‐ 28/03/1997 شرقي مروة 34059731 2017 29
مقبول 11,62 جيولوجيا جغرافية و تهيئة االقليم‐ قسنطينة 1  العلوم التجيريبية الطاهير ‐جيجل 21/08/2000 صوفان أمين 33038279 2018 30
مقبول 13,95 رياضيات و اعالم آلي  رياضيات و اعالم آلي ‐ باب الزوار الرياضيات قسنطينة ‐ 29/08/1999 طيبوش رميساء 33038938 2018 31
مقبول 11,32 علوم الطبيعة و الحياة  علوم الطبيعة و الحياة ‐ ميلة العلوم التجيريبية فرجيوة‐ ميلة 06/08/2000 عمورة هديل 34069648 2018 32
مقبول 10,6 علوم اقتصادية علوم و تكنولوجيا ‐ البليدة العلوم التجيريبية سوق اإلثنين ‐ بجاية 25/07/1997 عياش هنية 32026819 2018 33
مقبول 11,12 علوم اقتصادية علوم انسانية ‐ الجزائر 2 العلوم التجيريبية الطاهير‐جيجل 26/11/2000 غويلة شيماء 31045645 2018 34
مقبول 10,2 علوم اقتصادية علوم اسالمية‐ أدرار العلوم التجيريبية قاوس ‐جيجل 23/07/2000 غيبور حمامة 37000269 2018 35
مقبول 12 37 الحياة و الطبيعة علوم 1 قسنطينة التغذية علوم التجيريبية العلوم 15/08/2000 جيجل الميلية حواء لبصير 33040916 2018 مقبول36 12,37 علوم الطبيعة و الحياة  1 قسنطينة ‐ التغذية علوم التجيريبية العلوم ‐جيجل 15/08/2000 الميلية حواء لبصير 33040916 2018 36
مقبول 10,64 محاسبة و جباية  (س3) محاسبة و جباية ‐ الجلفة (س3) التسيير و االقتصاد الطاهير ‐جيجل 04/07/1998 لبيض أيمن زياد 39041671 2017 37
مقبول 14,69 علوم اقتصادية اعالم آلي ‐ قسنطينة 2 العلوم التجيريبية الميلية‐ جيجل 10/11/2000 لبيض هاجر 33041303 2018 38
مقبول 11,15 علوم اقتصادية جغرافية و تهيئة االقليم‐ قسنطينة 1 العلوم التجيريبية بني فتح ‐جيجل 21/07/1998 لهنادة عصام 33044018 2018 39
مقبول 13,58 حقوق رياضيات و اعالم آلي ‐ تيارت تقني رياضي فرندة ‐تيارت 07/02/1993 مفتاح مرسلي 38024038 2018 40
مقبول 12,78 علوم و تكنولوجيا‐ ه مدنية‐عين تموشنت (سعلوم و تكنولوجيا‐ ه مدنية(س2) تقني رياضي العامرية‐ عين تموشنت‐ 27/01/2000 مكاوي دنيا وفاء 37066396 2018 41
مقبول 11,51 حقوق علوم المادة ‐ قسنطينة 1 العلوم التجيريبية الميلية ‐جيجل 17/12/1997 هارون شيماء 33046244 2017 42


