
العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

 محاسبة:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D201335039971سعديالحق عبد1

D201335030465شيخالقادر عبد2

D20084013111 منصر العالي عبد3

D20115024084خرشوفنورالهدى4

D20075003531قرزٌزمرٌم5

D20133038375مزداوتنصرالدٌن6

D20054050781حواس الدٌن عز7

D19969010679قدٌريمراد8

D201335030463عثامنٌةالعزٌز عبد9

D201335030428شرقًصفاء10

D20105033562مختاريسمٌرة11

D2002442045حشانًصالح12

D20043094858خنفري اٌمان13

D20075044490لحلوحًسعاد14

D20125013920مرغمًعمر15

D20121526حدكحٌلمرٌم16

D201335030762سنًأمٌرة17

D201335039663ساٌحإٌمان18

D20059038723صالحًالحلٌم عبد19

D201335030225كربعٌاسٌن احمد20

   االســم  و  اللقـب                            االمضــاء

عميــــد الكلية رئــــيـس القــــســـم

 ربٌعة بوسكار

 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

الدٌن عز فؤادمٌلود تومً

بلقاسم دي سعومفٌدة ٌحٌاوي

(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

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

سماعٌن جوامع

(ة) ناجـــح

(ة) ناجـــح

(ة) راسب

(ة) راسب

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



العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

 محاسبة:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D201335030386خٌنشسارة21

D20129047681مساعٌدالرحمان عبد22

D20125006484خرشوشإلهام23

D1992258949بلخادمفاتح24

D20109040410بوراستومٌة25

D201335030614ترٌعةمنال26

D201335030544عٌساويلٌلى27

D1997524901بوحوشفاتح28

D201332030244زاٌديملٌكة29

D20049050357زٌنالزٌن محمد30

D201332068224لشهب بنمحمد31

D201335036167بحريإٌمان32

D20104026152بوكوسرٌما33

D1996477165هالٌلًالغفور عبد34

D20105028329حسانًلمٌاء35

D20099041245 غرنوق السعٌد36

D1999432840العاٌبزهٌة37

D201335030568حمزة بنالصالح محمد38

D201334054231ٌوسفبوزكري39

D20135044364بوخلوففاٌزة40

   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

الدٌن عز فؤادمٌلود تومً

بلقاسم دي سعومفٌدة ٌحٌاوي

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

 ربٌعة بوسكارسماعٌن جوامع

 صورٌة زاويالكرٌم عبد شناي

(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

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

(ة) راسب

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 
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قرار اللجنة



العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

 محاسبة:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D20109040652بوتلًمبروك41

D20125053548حلٌمهشام42

D201334003662لكوعنوال43

D201333053204حموشرمزي44

D20122023003بلخٌريالدٌن سعد محمد45

D20079071895عمر بنحمزة46

D201334001994صحراويأحالم47

D2000935461حوقهعتٌقة48

D20104050398مخالفٌةعفاف49

D2010219021كاهٌةسامٌة50

D20119045503أحمد غدٌرعبدهللا51

D20115027838نحويكوثر52

D20124026302مسعًكلثوم53

D20129047624مٌهالزهرة54

D201339049549باللنصٌرة55

D201370112870فٌاللًالدٌن نصر56

D20124049440مخناشًسعٌد57

D1998821509شاوشمرشد58

D1995343762بكوش مومنٌاسٌن59

D20109041444عدوكةالعٌد60

   االســم  و  اللقـب                            االمضــاء

عميــــد الكلية رئــــيـس القــــســـم

 صورٌة زاويالكرٌم عبد شناي

: أعضاء لجنة التصحيح

االســم  و  اللقـب                                       االمضــاء

الدٌن عز فؤادمٌلود تومً

بلقاسم دي سعومفٌدة ٌ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

03:المفتوحة المناصب عدد

P=30: المقبولة الملفات عدد

:أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(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
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قرار اللجنة



العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

 محاسبة:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D1995207نجٌمًمعمر61

D201339033010التاج بنموسى62

D201334003652 سوٌكًمرٌم63

D20095022163ساٌلالرزاق عبد64

D20109045496 قرٌرة الهادي65

D20124002198بوحالسًمحمد66

D201335047887 دومًاٌمان67

D201334031429قروطسماح68

D20125052516بورٌشالباسط عبد69

D199418757بشهالمجٌد عبد70

D20123036675بوكعٌبةعباس71

D1997446809برٌانًشهٌناز72

D20064053639منصوريفاتن73

D20066002115طاهرالدٌن عالء74

D20129032438بورزٌقالقادر عبد محمد75

D1996351401شقوريالعرب76ً

D20119046987درٌش سهٌلة77

D201334031320عٌادخلود78

D2002476573هاشمًالعمري79

D201334005659متعانسلوى80

   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

الدٌن عز فؤادمٌلود تومً

بلقاسم دي سعومفٌدة ٌحٌاوي

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

 ربٌعة بوسكارسماعٌن جوامع

 صورٌة زاويالكرٌم عبد شناي

(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

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي
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قرار اللجنة



العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : الكلية  

2019/2018 :السنة الجامعية  

 التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم: الميدان 

 ومحاسبية مالية علوم:الشعبة

 محاسبة:  التخصص 

2018أكتوبر : الدورة 

رقم التسجيلاالسم اللقبالترتيب

D20115043719االمٌن محمدالقل81ً

D20119031574سالمًالسالم عبد82

D201333037225بوكعٌبةحنان83

D199081257حدٌدالصالح محمد84

D20129032390قزيالعزٌز عبد85

D201339031543خوٌلداتاألمٌن محمد86

D200340452360الهاملحمزة87

D20119031206شابهالرحٌم عبد88

D20125009467صراعمحمد89

D1990287352حكارعمار90

D20115058354بودبوزنبٌلة91

D20129032345بوعنانرمٌصاء98

D20105034870عمراويسعٌدة99

D201334000567جرمانسمٌة100

D201334049294حكارعامر101

D20114018996غلوسًأحمد102

D20054033200عاٌدابراهٌم103

   االســم  و  اللقـب                            االمضــاء

عميــــد الكلية رئــــيـس القــــســـم

 رمزي محمد جودينعٌمة زعرور

: أعضاء لجنة التصحيح:أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه

االســم  و  اللقـب                                       االمضــاء

الدٌن عز فؤادمٌلود تومً

بلقاسم دي سعومفٌدة ٌحٌاوي

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

(غائب) مقصى

 ربٌعة بوسكارسماعٌن جوامع

 صورٌة زاويالكرٌم عبد شناي

03:المفتوحة المناصب عدد

P=30: المقبولة الملفات عدد

(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
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قرار اللجنة


