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 وعلوم التسييرالتجارية و كلية العلوم االقتصادية 

 نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة 

 طالب(       05 ) تخصص: محاسبة وتدقيقق ائمة الطلبة الناجحين  

 MCالمعدل  نظام التعلين التخصص في الليسانس واالسناللقب  الترتيب

 15,5100 والطيه ِذاطبت ػيبيخ ٌيٕذة 1

 13,2909 والطيه ِذاطبت ٌعزباوي ادريض 2

 12,7875 والطيه ِذاطبت خطابي جىهز 3

 DEUA 12,4560 ِذاطبت إيذيز سويت 4

 12,3050 ي.َ.د ِاٌيت و ِذاطبت خؼيٓ ِذّذ 5
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 طالب(05ق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: محاسبة وجباية معمقة )

 MCالمعدل  نظام التعلين التخصص في الليسانس واالسناللقب  الترتيب

 DEUA 12,2220 ِذاطبت رويجاٌي 1

 12,1350 والطيه ِذاطبت حبيب ػهيزة 2

 12,0569 والطيه ِذاطبت اٌعّىري اطّاء 3

 12,0425 والطيه ِذاطبت بٓ عبذ اٌزساق فيصً 4

 12,0150 والطيه ِذاطبت ساوي ِذّذ اِيٓ 5
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 طالب( 05  ق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: مالية وبنوك ) 

 MCالمعدل  نظام التعلين التخصص في الليسانس واالسناللقب  الترتيب

 13,4100 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن ِزػيؼي ٔاديت 1

 13,0050 والطيه ِاٌيت بىعٍىط دىيّت 2

 12,7925 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن بىػالغُ ٌيٕذة 3

 12,7025 والطيه وبٕىن   ٔمىد ِاٌيت طىيً فخيذت 4

 12,6550 والطيه ِاٌيت جاسيت جّعاحٓ 5
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 طالب( 10ق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: إدارة أعمال )

 MCالمعدل  نظام التعلين التخصص في الليسانس واالسناللقب  الترتيب

 13,6424 والطيه ادارة االعّاي سيبأي دّيذة 1

 DEUA 13,4680 ادارة االعّاي طيفي طاِيت 2

 12,7200 والطيه االعّاي ادارة ِمذود طعاد 3

 12,6850 والطيه ادارة االعّاي عٍياْ اٌظعذي 4

 12,6100 والطيه ادارة االعّاي ؤىغي فضيٍت 5

 12,2985 والطيه ادارة االعّاي ِذاح اٌياِيٓ 6

 DEUA 12,0640 حجارة دوٌيت عبذ اٌالوي يىطف 7

 DEUA 11,6100 ادارة االعّاي لهار ٔعيّت 8

 11,6000 والطيه ادارة االعّاي رػيذة اخشروْ 9

 10,6576 والطيه حظىيك بىدذي طعيذ 10
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 طالب(14  ) التأمين اقتصادياتق ائمة الطلبة الناجحين تخصص:  

 MCالمعدل  نظام التعلين التخصص في الليسانس واالسناللقب  الترتيب

 11,4975 والطيه ِاٌيت اٌعىز ريُ 1

 11,4925 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن اوػاعى واهيٕت 2

 11,4850 والطيه عٍىَ اٌّاٌيت غشٔاوط وّاي 3

 11,4475 والطيه ِاٌيت ِذظاص ريّت 4

 11,4175 والطيه ِاٌيت بىعؼٍغ ٔىرة 5

 11,4150 والطيه ِاٌيت والّٔز وٌيذ 6

 11,4100 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن سلاي ِذّذ 7

 11,4078 والطيه وبٕىنٔمىد ِاٌيت  اٌىزيت ِذّذ 8

 11,3900 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن بٓ باطت ادّذ 9

 11,3625 والطيه ِاٌيت جالي صبزيٕت 11

 11,3325 والطيه ِاٌيت ِزسولي ادالَ 11

 11,3275 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن ٔماد ٔاديت 12

 11,2875 والطيه ِاٌيت ػاوع صفياْ 13

 11,2800 والطيه وبٕىنٔمىد ِاٌيت  فاحخ لّىَ 14

 11,2300 والطيه ِاٌيت دواجي ِذّذ 15

 11,2124 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن بطاَ ِٕيز 16

 11,1811 والطيه ِاٌيت بٓ ليٕت ِذّذ 17

 11,0839 والطيه ِاٌيت لظىَ طيٍي 18

 11,0750 والطيه ِاٌيت بٓ لاطّي ٔىارة 19

 11,0400 والطيه ِاٌيت دّيطىع وزيّت 21

21 

 

 

 

 

 

 

 11,0200 والطيه ِاٌيت حبت ِذّذ اِيٓ هللا
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 طالب(24)   التأمين اقتصادياتق ائمة الطلبة الناجحين تخصص:  

 

 MCالمعدل  نظام التعلين التخصص في الليسانس واالسناللقب  الترتيب

22 

 

 

 11,0175 والطيه اٌّاٌيت ايج اٌطاهز عبذ اٌّجيذ

 11,0000 والطيه ِاٌيت طّاحي وزيُ 23

 10,9575 والطيه ِاٌيت الزور ٔظيّت 24
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طالب(09)  الخدمي التسويقق ائمة الطلبة الناجحين تخصص:    

 MCالمعدل  نظام التعلين التخصص في الليسانس اللقب واإلسن الترتيب

 11,6117 والطيه الخصاد وحظييز اٌّؤطظت بىسبيذ رابخ 1

 11,5125 والطيه اٌّؤطظتالخصاد وحظييز  دّشة ِزيُ 2

 11,4519 والطيه حظىيك وذاد ادالَ 3

 11,4481 والطيه اٌّاٌيت عبذ االوي ػزيف 4

 11,4280 والطيه الخصاد وحظييز اٌّؤطظت صّأي غٕيت 5

 11,3762  حظىيك ِزطذي دفيصت 6

 11,3684 والطيه الخصاد وحظييز اٌّؤطظت بىدجار ٔشيهت 7

 11,3075 والطيه وحظييز اٌّؤطظتالخصاد  درِىع ايّاْ 8

 11,2175 والطيه حظىيك ايج عبذاٌظالَ واحيت 9
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 طالب(  80) الفندقي و السياحي التسويقق ائمة الطلبة الناجحين تخصص:  

 

 MCالمعدل  نظام التعلين التخصص في الليسانس اللقب واإلسن الترتيب

 11,1887 والطيه الخصاد وحظييز اٌّؤطظت ػىيز يّيٕت 1

 11,1379 والطيه حظىيك بىرابعت رليت 2

 10,9250 والطيه حظىيك دابً روسة 3

 10,7989 والطيه الخصاد وحظييز اٌّؤطظت بىػالىر روضت 4

 10,7311 والطيه حظىيك دّشاوي ٔبيٍت 5

 10,7056 ل.م.د  حظييز اٌّؤطظٍج ػبؼب طهيٍت 6

 10,6662 والطيه حظييز اغيً ليطىْ ِذّذ 7

 10,6549 والطيه حظييز عؼىق دىريت   8
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 طالب(19)دولية   وتجارة ماليةق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: 

 MCالمعدل  نظام التعلين التخصص في الليسانس اللقب واإلسن الترتيب

 12,5425 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن دٕيٓ ِذّذ 1

 12,3483 والطيه ِاٌيت وىبي طهيٍت 2

 12,3120 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن ػذيّت ربيعت 3

 12,2700 والطيه الخصاد وِاٌيت عىىع رػيذ 4

 12,2600 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن بٍفىضيً ياطيٓ 5

 12,0375 والطيه ِاٌيت لارة طٕاء 6

 12,0058 والطيه ِاٌيت بىعٍىاع ابزاهيُ 7

 11,9325 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن وػفىْ دّشة 8

 11,9025 والطيه ِاٌيت رػيذة دّاري 9

 11,8075 والطيه ِاٌيت عٍىع هؼاَ 10

 11,7875 والطيه ِاٌيت بىطاغُ وفاء 11

 11,7800 والطيه ِاٌيت ِٕاعي طفياْ 12

 11,7150 والطيه ِاٌيت الذور دّيذوع 13

 11,6950 والطيه الخصاد وِاٌيت عالي صبيذت 14

 11,5425 والطيه ِاٌيت بىلزِىح دىريت 15

 DEUA 11,5171 حجارة دوٌيت باديض ٔظيّت 16

 10,6967 ل.م.د وِاٌيتاطبت ِذ ِزابظ ِىٌىد 17

 10,5995 والطيه ِاٌيت طٕىطي ٌخضز 18

 10,5850 والطيه ِاٌيت بٓ طاٌُ فؤاد 19
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 طالب(06   )كمي   اقتصادق ائمة الطلبة الناجحين تخصص:  

 

 MCالمعدل  نظام التعلين الليسانسالتخصص في  اللقب واإلسن الترتيب

 11,2249 والطيه الخصاد حطبيمي خٍيفي ِذّذ 1

 10,8584 والطيه الخصاد حطبيمي لزٔاْ صغيز 2

 10,8250 والطيه الخصاد حطبيمي دّادوع دّاِت 3

 10,6565 والطيه الخصاد حطبيمي رافض فخيذت 4

 10,2800 والطيه الخصاد حطبيمي بىطيظ خيز اٌذيٓ 5

 10,1595 والطيه الخصاد حطبيمي طاٌخ فاطّت 6
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 طالب(06وتأمينات )    ق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: مالية

 

 MCالمعدل  نظام التعلين التخصص في الليسانس واالسناللقب  الترتيب

 11,1144 ل.م.د ِاٌيت وِذاطبت ردّأي ٔزيّاْ 1

 11,1116 ل.م.د ِاٌيت سيخىْ ٔصز اٌذيٓ 2

 11,0958 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن لىرِيظ ِباروت 3

 10,9325 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن ِىٌىدي صبيذت 4

 10,9025 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن دّىدي ارطالْ 5

 10,8486 ل.م.د ِذاطب وجبايت ٔاجي ابزهيُ 6
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 
 

 

 1028 -1027الماستر بعنوان السنة الجامعية    مسابقةمداوالت  
 

[Texte] 

 امضاء لجنة المداوالت

 اإلمضاء الصفة األستاذ اإلمضاء الصفة األستاذ
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 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

 بومرداس-جـامـعة امحمد بوقرة 
 وعلوم التسييرالتجارية و كلية العلوم االقتصادية 

 نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة 

 طالب(15)    اقتصاد دوليق ائمة الطلبة الناجحين تخصص:  

 MCالمعدل  نظام التعلين التخصص في الليسانس واالسناللقب  الترتيب

 11,4021 والطيه الخصاد دوٌي ِذاْ دظيٓ 1

 11,3285 والطيه الخصاد دوٌي ِهًّ فخيذت 2

 11,1314 والطيه الخصاد دوٌي باعشيش ِيظزة 3

 11,0256 والطيه الخصاد دوٌي لىرِيظ فخيذت 4

 10,9539 والطيه ِاٌيت طّار ٔاصز 5

 10,9413 والطيه الخصاد دوٌي ديزع سوزيت 6

 10,9375 والطيه ِاٌيت فزاح عّز 7

 10,8825 والطيه ِاٌيت ضيافي دياة 8

 10,8613 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن بٕذو عثّاْ 9

 10,8600 والطيه ِاٌيت دّذاع فزيذة 11

 10,8512 والطيه ِاٌيت بىردٍت ادّذ 11

 10,8463 والطيه ِاٌيت خاٌذي ِذّذ 12

 10,8300 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن دبيب آطيت 13

 10,8275 والطيه ِاٌيت سٔاْ رضىاْ 14

 10,7850 والطيه ِاٌيت باػا ِذّذ 15

 10,7600 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن دّذاوي دياة 16

 10,7522 والطيه ِاٌيت عبذ اٌظالَ وّاي 17

 10,7331 ل.م.د ِاٌيت بٍىاد ٌطفي 18

 10,7188 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن عشوس ريُ 19
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 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

 بومرداس-جـامـعة امحمد بوقرة 
 وعلوم التسييرالتجارية و كلية العلوم االقتصادية 

 نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة 

 طالب(15)    اقتصاد دوليق ائمة الطلبة الناجحين تخصص:  

 

 MCالمعدل  نظام التعلين التخصص في الليسانس واالسناللقب  الترتيب

 10,7050 والطيه ِاٌيت عىفي فخيذت  21

 10,6741 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن حىٌّاحيٓ ػزيفت 21

 10,6673 والطيه عٍىَ اٌّاٌيت دىريت دّيذبٓ  22

 10,6200 والطيه ِاٌيت اِىػاص فيزوس 23

 10,6055 والطيه ِاٌيت ِذاح طعاد  24

 10,6050 والطيه ٔمىد ِاٌيت وبٕىن عٍي راػذ عشوس 25
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  طالب(29)    تسيير عمومي  ق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: 

 MCالمعدل  نظام التعلين الليسانسالتخصص في  واالسناللقب  الترتيب

 11,4179 والطيه الخصاد وحظييز اٌّؤطظت خبيز ِذّذ ٌّيٓ 1

 11,0895 والطيه ادارة االعّاي وزيُ ػهيزة 2

 11,0683 والطيه ادارة االعّاي فزدي خىٌت 3

 11,0200 والطيه ادارة االعّاي وشار طٕاء 4

 10,8975 والطيه ادارة االعّاي فميزي ِذّذ رياض 5

 10,8425 والطيه ادارة االعّاي ػىيىٓ ِذّذ االِيٓ 6

 DEUA 10,7642 ادارة االعّاي جىدي فزيذ 7

 10,7548 والطيه ادارة االعّاي ِجزاص طارق 8

 10,6883 والطيه ادارة االعّاي دّيذي عبذ إٌىر 9

 10,6483 والطيه ادارة االعّاي بٓ الٌي ٌيٍت 11

 10,6449 والطيه حظييز ِذأي ٔىر اٌهذي 11

 10,6012 والطيه الخصاد وحظييز اٌّؤطظت بىخزػىفت دّشة 12

 10,5893 والطيه حظىيك بظعذ بىعالَ 13

 10,5422 والطيه حظىيك دّادو دياة 14

 10,4956 والطيه حظىيك حغيىارث صبزيٕت 15

 10,4928 والطيه ادارة االعّاي رسلاْ صبزيٕت 16

 10,4625 والطيه الخصاد وحظييز اٌّؤطظت لٕطار جٍيٍت 17

 10,4520 والطيه حظييز خذيز ٔىر اٌذيٓ 18

 10,4393 والطيه ادارة االعّاي بىراص ادّذ الِيٓ 19

 

 


