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    جامعة أمحمد بوقرة بومرداس                                   

   ة التجارية وعلوم التسييريكلية العلوم االقتصاد

   بالطلبةنيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة 

      
  

    الناجحين   DEUAقائمة مترشحي   

        

 االسم واللقب  الرقم 
نطام 

 الدراسة 
   التخصص الموجه اليه  DEUAالتخصص في  الجامعة االصلية 

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA قداش ارزقي  1

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA بوزطين فضيلة  2

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA العماري ابراهيم  3

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA حمدون فوزية  4

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة الشلف  DEUA طلحة عبد هللا  5

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA سهام  بوظهر 6

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA عباس رندة  7

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA بن بارة ساجية  8

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA طالحي نعيمة  9

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA بن سليمان نادية  10

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة الجزائر  DEUA دبوسي ياسمينة  11

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA مرابط توفيق  12

   ادارة اعمال  إعالم الي للتسيير  جامعة الجزائر  DEUA كعوان كريم 13

1 
 إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA كبير صبيحة 

 

 مقاوالتية 
 

  

   مقاوالتية  إعالم الي للتسيير  جامعة تيزي وزو DEUA طوطاح صفيان  2

   مقاوالتية  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA بن بوراش امينة  3

   مقاوالتية  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA قريشي نبيلة  4

   مقاوالتية  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA وادفل جمال  5

   مقاوالتية  االعالم االلي للتسيير جامعة بومرداس DEUA دهينة سميرة  6

7 
 شيباني طيب 

 
DEUA  مقاوالتية  إعالم الي للتسيير  جامعة الجزائر   

   مقاوالتية  إعالم الي للتسيير  جامعة بومرداس DEUA بوعياد مريم  8

1 
 تجارة دولية  جامعة بومرداس DEUA رحيم صافية 

 

  تجارة دولية وامداد 

  



 تجارة دولية  جامعة بومرداس DEUA اوعلوان حسيبة  2
 تجارة دولية وامداد 

  

1 
 تجارة دو لية  جامعة بومرداس DEUA نعيمة  ترزوت

 

 تسويق 
 

  

   تسويق  تجارة دولية  جامعة الجزائر DEUA نايت لعمارة زوينة 2

3 
   تسويق  تجارة دولية  جامعة بومرداس DEUA شريفي نسيمة 

4 
   تسويق  تجارة دولية  جامعة بومرداس DEUA غوالم رزيقة 

5 
   تسويق  تجارة دولية  بومرداسجامعة  DEUA شريف موسى 

6 
   تسويق  تجارة دولية  جامعة بومرداس DEUA شناق سيهام 

7 
   تسويق  تجارة دولية  جامعة بومرداس DEUA حمدون الياس

8 
   تسويق  تجارة دولية  جامعة بومرداس DEUA أكسيل كاهنة 

9 

ايت اومغار عبد 

 النور 
DEUA تسويق  تجارة دولية  جامعة بومرداس   

10 
   تسويق  تجارة دولية  جامعة بومرداس DEUA حليش سميرة 

11 
   تسويق  تجارة دولية  جامعة الجزائر DEUA طايبي نادية 

12 
   تسويق  تجارة دو لية  جامعة بومرداس DEUA غزال صادق 

13 
   تسويق  تجارة دولية  جامعة بومرداس DEUA زياني زهية 

14 
   تسويق  تجارة دولية  جامعة بومرداس DEUA زوبيدة بن تارزي 

15 
   تسويق  تجارة دولية  جامعة بومرداس DEUA موحوش امين 

16 
   تسويق  تجارة دولية  جامعة بومرداس DEUA تقزيرت سميرة

1 
 محاسبة وجباية  جامعة الجزائر  DEUA بوطيح سيهام 

 

 محاسبة وجباية 
 

  

   محاسبة وجباية  محاسبة وجباية  جامعة الجزائر  DEUA تبان زوليخة  2

1 
 محاسبة وجباية  جامعة الجزائر DEUA لدادة زوبيدة 

 

  محاسبة ومالية 

  

 محاسبة وضرائب  جامعة الجزائر DEUA موسى فاهمة  2
 محاسبة ومالية 

  

        

        

 


