
العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

وتدقيق محاسبة:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D201335013713فارسصحراوي1

D201335030436 صليحةمبروك2

D20064054197صابرشراد3

D20075049991هناءرمان4ً

D19911371الحمٌد عبدصكاك5

D20085034958شرٌفةحاج6ً

D201335037986الجلٌل عبدزٌطوط7

D201335001232كوربانهارون8

D201335030330حنانرحول9

D201335030645هاجربكٌري10

D1992921779علًناصر11

D20105038999هشامبلقاسم12ً

D20044087018صافٌةجودر13

D20085019339حسام بوعقاقن14

D1994372107صبحًنخلة بن15

D201335013033لوٌزةزروال16ً

D2002441586الدٌن جمالٌحً بن17

D2013455168صباحسعٌدي18

D201336001224زكٌةقارة بن19

D201335000921الدٌن حسامجالل20

   االســم  و  اللقـب                            االمضــاء

عميــــد الكلية رئــــيـس القــــســـم

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

 ربٌعة بوسكارسماعٌن جوامع

 صورٌة زاويالكرٌم عبد شناي

03:المفتوحة المناصب عدد

P=30: المقبولة الملفات عدد

:أعضاء لجنة التصحيح          :أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه

االســم  و  اللقـب                                       االمضــاء

نجالء نوبلًمٌلود تومً

بلقاسم دي سعومفٌدة ٌحٌاوي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

العلوم التجارية:القسم  

Université Mohamed Khider - Biskra

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

Département :  Sciences  Commerciales

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

(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

وتدقيق محاسبة:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D2000420190نجاةالرحمان عبد بن21

D20125001930إسالمبخوش22

D19956287زرٌبًقندوز23

D20036014024مكٌةعالٌة24

D20125002196طارقخرباش25

D201335032908اٌمانساكر26

D201335004651ٌسمٌنةبرٌنٌس27

D201332029871نورةرحمان28ً

D201335013045نوارةمزاش29

D201334007391هشاممروان30ً

D20085004561 أمٌن محمدرحمون31ً

D2004434838عالءكحلول32

D201339034105منٌرغداري33

D201335004468سلمىبراكنة34

D20125006403نسمة تواتٌت35

D201335013052وهٌبةمصدر36

D201335019826وسامحمزة بن37

D201335048277خالدصلعودة38

D20125038791إٌمانموساوي39

D20059049919سارةصدٌق40ً

   االســم  و  اللقـب                            االمضــاء

عميــــد الكلية رئــــيـس القــــســـم

قرار اللجنة

03:المفتوحة المناصب عدد

P=30: المقبولة الملفات عدد

:أعضاء لجنة التصحيح          :أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه

االســم  و  اللقـب                                       االمضــاء

نجالء نوبلًمٌلود تومً

بلقاسم دي سعومفٌدة ٌحٌاوي

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

سماعٌن جوامع

 صورٌة زاويالكرٌم عبد شناي

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

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(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

 ربٌعة بوسكار



العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

وتدقيق محاسبة:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D20139050360أنٌسهزلة41

D20044118016رٌمةضافري42

D201335006356سهامبالخ43

D20075010627العٌدوناللطٌف عبد44

D20049056046هندةسعادة45

D20069050360هزلةأنٌس46

D20046073526عاٌدةلٌاس47

D20125007809فاطمةنوٌس48

D20134005447نذٌرةجباٌل49ً

D20125007832نهادمٌدون50

D20126000910دنٌا امالشبل51

D20054023073فاروقعاب52ً

D201334015749الٌامنة نصري53

D20126000949امالدكال54ً

D201336048892امٌرةورتان55ً

D1998459027رشٌد عمادمٌمون56

D201335007981عبدالقادرمبارك57ً

D201335014756سعادبوزناق58

D201335030662ٌسمٌنةلزرق59

D20125018351سامٌةزعٌم60

   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

نجالء نوبلًمٌلود تومً

بلقاسم دي سعومفٌدة ٌحٌاوي

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

 ربٌعة بوسكارسماعٌن جوامع

 صورٌة زاويالكرٌم عبد شناي

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

(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



العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

وتدقيق محاسبة:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D20125018625هشامراجع61ً

D20064046683مختاربوسطة62

D20115002040سمسمسالم63ً

D201336003162لبنىعزٌزة بن64

D20125012768مرٌمكركوري65

D20123224كروش بنعائشة66

D20059037790خالدبونعمة67

D201335035193خالدطواقة68

D2001478416عمرجعٌجع69

D20083070766نصٌرعطاوة70

D201334003556بثٌنةلكبٌر71

D2000469803رشدي محمدبوقرة72

D201334053766عبٌرةعماري73

D201335002108الحكٌم عبدبلمرداس74ً

D201335012007ابوبكرفٌالل75ً

D20125011782فاروقبوهناف76

D201335010864إلهامأونٌس77

D201339065382 سفٌان فقٌر78

D201335008033نضٌرةغانم79

D20115058351عمــــــــــادمـــــــــناوٌل80

   االســم  و  اللقـب                            االمضــاء

عميــــد الكلية رئــــيـس القــــســـم

 صورٌة زاويالكرٌم عبد شناي

:أعضاء لجنة التصحيح          

االســم  و  اللقـب                                       االمضــاء

نجالء نوبلًمٌلود تومً

بلقاسم دي سعومفٌدة ٌحٌاوي

نعٌمة زعرور

 ربٌعة بوسكارسماعٌن جوامع

 رمزي محمد جودي

(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

(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

وتدقيق محاسبة:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D201335014637مٌسونزموري81

D201333039569رابحكوٌان82

D201336005249نعٌمةشطاح83

D20119040643عامرمحٌرٌق84

D20069069062حسانسالمة85

D20125050074هالةسعٌدي86

D1999481246مالكشخاب87

D201336001066أسماء فٌدال88ً

D2000446291خالدعمري89

D20105028395الهدى نورالعلوان90ً

D20129046692باديالجبارٌة91

D20125048481خدٌجة شمل92ً

D201239000ذٌابصدام محمد93

D201335050365المٌةمدن94ً

D201336001355آمنة بوزناد95

D20129052380سالمالدٌن نصر96

D20105033645إلٌاس محمدبرمضان97ً

   االســم  و  اللقـب                            االمضــاء

عميــــد الكلية رئــــيـس القــــســـم

:أعضاء لجنة التصحيح           :أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه

03:المفتوحة المناصب عدد

P=30: المقبولة الملفات عدد

(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

 صورٌة زاويالكرٌم عبد شناي

االســم  و  اللقـب                                       االمضــاء

نجالء نوبلًمٌلود تومً

بلقاسم دي سعومفٌدة ٌحٌاوي

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

 ربٌعة بوسكارسماعٌن جوامع


