
العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

 محاسبي تدقيق:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D20129047959عواديالقادر عبد01

D20125036005مراويرشيدة02

D20125030287فريحيمحسن03

D20075045587بوروٌسزٌنب04

D20115026864كثٌريكنزي محمد05

D201335087418حمومةرزٌقة06

D20075044564سقايزهرة07

D20085038102عطارصباح08

D20135036024علٌةكرٌمة09

D20125011791عبوبوكنزي10

D20085038749جرٌويزهرة11

D20085043324قمٌدةأسٌا12

D20075043086بوعٌشةجهاد13

D20105028328لكحللطف14ً

D20064015061راسو باٌعحنان15

D20085041045رقٌمحٌزٌة16

D20129057982بلجانًالزهراء فاطمة17

D20125030089خلودمجنح18

D199622947بوبٌديمبروك19

D20125030915فرحًرانٌا20

   االســم  و  اللقـب                            االمضــاء

عميــــد الكلية رئــــيـس القــــســـم

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

 ربٌعة بوسكارسماعٌن جوامع

 اصٌلة العمريالكرٌم عبد شناي

 صورٌة زاوي

بشٌر عٌشً بن

سهام كردودي

03:المفتوحة المناصب عدد

P=30: المقبولة الملفات عدد

: أعضاء لجنة التصحيح:أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه

االســم  و  اللقـب                                       االمضــاء

 رضوان  موجاريمٌلود تومً

بلقاسم سعوديمفٌدة ٌحٌاوي

Université Mohamed Khider - Biskra

Faculté : des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de gestion 

Département :  Sciences Commerciales

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

العلوم التجارية: القسم  

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

قرار اللجنة

(ة) ناجـــح

(ة) ناجـــح

(ة) ناجـــح

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب



العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

 محاسبي تدقيق:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D20139046095بلعقونكوثر21

D1998448703مناصرسامٌة22

D20115029937زٌزةإٌمان23

D20113005081عٌسانًسامٌة24

D20115002319هدىعشاري25

D20115002025عٌفةسعٌدة26

D20125031093سلٌمانسمٌة27

D20105007393مصباحسهام28

D20064015976عبٌد بنجهٌدة29

D20095026480حالسةرٌمة30

D20115031954نوٌوةلٌلى31

D20034046379شرقًالزهراء فاطمة32

D20125002101لعمراويزٌنب33

D198643186لبوزنوح34

D1999928279زٌدانٌوسف35

D199513245محمد مسعًالمالك عبد36

D2001478625سالمًالوهاب عبد37

D2000935871قدٌريساعد38

D2000471050فرحاتٌةرضوان39

D19802447داود بنالرزاق عبد40

   االســم  و  اللقـب                            االمضــاء

عميــــد الكلية رئــــيـس القــــســـم

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

 ربٌعة بوسكارسماعٌن جوامع

 اصٌلة العمريالكرٌم عبد شناي

 صورٌة زاوي

بشٌر عٌشً بن

سهام كردودي

03:المفتوحة المناصب عدد

P=30: المقبولة الملفات عدد

: أعضاء لجنة التصحيح:أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه

االســم  و  اللقـب                                       االمضــاء

 رضوان  موجاريمٌلود تومً

بلقاسم سعوديمفٌدة ٌحٌاوي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté : des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de gestion 

العلوم التجارية: القسم  
Département :  Sciences Commerciales

قرار اللجنة

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى



العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

 محاسبي تدقيق:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D1999472139جروٌمٌنة41

D2001435168سعٌديصباح42

D201336029141عمريأحمد43

D201335008018زٌاديمروة44

D20105009134سلٌمةبولتٌاح45

D201336050430بلوطارطارق46

D2013468051جونٌتعادل47

D20125036001معمريخلٌدة48

D20125031322بلعابدالدٌن عصام49

D2012333714ناصردنٌا50

D20105028310بوستةفافا51

D1999442151خلٌفةفٌصل52

D20085034521منصوريالزهراء فاطمة53

D1992460787منصورالحلٌم عبد54

D20109113بولٌفةنورالهدى55

D20119120طاقٌةالطٌب56

D20034084328ٌحً بنزكرٌا محمد57

D201335073496شبٌكةوردي58

D20079070559حفصًمبروكة59

D1997455883جعٌجعجمال60

   االســم  و  اللقـب                            االمضــاء

عميــــد الكلية رئــــيـس القــــســـم

03:المفتوحة المناصب عدد

P=30: المقبولة الملفات عدد

: أعضاء لجنة التصحيح:أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه

االســم  و  اللقـب                                       االمضــاء

 رضوان  موجاريمٌلود تومً

بلقاسم سعوديمفٌدة ٌحٌاوي

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

 ربٌعة بوسكارسماعٌن جوامع

 اصٌلة العمريالكرٌم عبد شناي

 صورٌة زاوي

بشٌر عٌشً بن

سهام كردودي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté : des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de gestion 

العلوم التجارية: القسم  
Département :  Sciences Commerciales

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

قرار اللجنة

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى



العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

 محاسبي تدقيق:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D20079068565قتامبلقٌس61

D1997800689بوعزةعٌسى62

D1997601954زبٌرمحمد63

D20064015435جدٌانًولٌد64

D2001936186ناصر بنسفٌان65

D20125014239تٌمٌزارشعبان66

D20089052928البشٌر محمدسعدان67ً

D199550243لزهررقٌق68

D20125068225كردوحإدرٌس69

D20129053566سرهودبشٌر70

D20129044895عباس محمدمسغون71ً

D20079074219لعلمًفاٌزة72

D20119044574حمزةصالح73ً

D20115026701عكازيسارة74

D20069037514بوقفةالهادي عبد75

D201335060500جربوعجهٌنة76

D201336018545بشٌريالحمٌد عبد77

D20125064767السالم عبدولٌد78

D20104048335جافٌةكنزة79

   االســم  و  اللقـب                            االمضــاء

عميــــد الكلية رئــــيـس القــــســـم

 اصٌلة العمريالكرٌم عبد شناي

 صورٌة زاوي

بشٌر عٌشً بن

سهام كردودي

: أعضاء لجنة التصحيح

االســم  و  اللقـب                                       االمضــاء

 رضوان  موجاريمٌلود تومً

بلقاسم سعوديمفٌدة ٌحٌاوي

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

 ربٌعة بوسكارسماعٌن جوامع

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté : des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de gestion 

العلوم التجارية: القسم  
Département :  Sciences Commerciales

قرار اللجنة

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

03:المفتوحة المناصب عدد

P=30: المقبولة الملفات عدد

:أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه



العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

 محاسبي تدقيق:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D1995333482حماديصورٌة80

D20115002066مالخسوالدٌن شمس81

D20095022174مٌلوديعبٌر82

D20075058691بعوجبلقاسم83

D20109047039عمرانًكامٌلٌا84

D20115026914شابًهنٌة85

D20095028596هللا خرفراسم محمد86

D20125052792شرٌف مزٌانالطٌب87

D20115046650تٌسسفٌان88

D20115012016لوامًوسام89

D1992211733الحفٌظ عبدالغانً عبد90

   االســم  و  اللقـب                            االمضــاء

عميــــد الكلية رئــــيـس القــــســـم

 ربٌعة بوسكارسماعٌن جوامع

 اصٌلة العمريالكرٌم عبد شناي

 صورٌة زاوي

بشٌر عٌشً بن

سهام كردودي

: أعضاء لجنة التصحيح:أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه

االســم  و  اللقـب                                       االمضــاء

 رضوان  موجاريمٌلود تومً

بلقاسم سعوديمفٌدة ٌحٌاوي

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

03:المفتوحة المناصب عدد

P=30: المقبولة الملفات عدد

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté : des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de gestion 

العلوم التجارية: القسم  
Département :  Sciences Commerciales

قرار اللجنة

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى


