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 طالب(        02 )  تخصص: محاسبة وتدقيقق ائمة الطلبة الناجحين  

 MCالمعدل  نظام التعليم  التخصص في الليسانس واالسماللقب  الترتيب

 DEUA 14,25 محاسبة اكديف فاطمة الزهراء  1

 13,81 كالسيك مالية بلفوضيل نورة 2
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 طالب( 14 اية معمقة )ق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: محاسبة وجب

  MCالمعدل  نظام التعليم التخصص في الليسانس اللقب واإلسم الترتيب

 13,66 كالسيك محاسبة العايب فاطمة الزهراء 1

 13,47 كالسيك محاسبة بن تفات يسمين 2

 13,46 كالسيك مالية تبوكيوت فاطمة 3

 13,30 كالسيك محاسبة بقاص سعاد 4

 13,07 كالسيك محاسبة هارون مولود 5

 12,85 كالسيك نقود،مالية وبنوك خنيفر زينب  6

 DEUA 12,78 محاسبة بوزقزي صافية 7

 12,72 كالسيك مالية بوطالب مصطفى 8

 12,70 كالسيك مالية سماعيلي زهية 9

 DEUA 12,69 محاسبة شرشور مريم 10

 12,65 كالسيك محاسبة سالمي رابح 11

 DEUA 12,63 محاسبة جمعة أنيسة 12

 12,62 كالسيك محاسبة ربيع سامية 13

 12,57 كالسيك محاسبة تواتي احمد 14
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 طالب( 09  ق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: مالية وبنوك ) 

 MCالمعدل  نظام التعليم التخصص في الليسانس اللقب واإلسم الترتيب

 14,70 كالسيك مالية سايحي حفيظة 1

 13,81 كالسيك لية وبنوكنقود ما رافس حياة 2

 13,65 كالسيك نقود،مالية وبنوك بلخيري فطيمة الزهرة 3

 13,09 كالسيك مالية مخلوفي ايمان 4

 13,01 كالسيك مالية ملول السعيد 5

 DEUA 13,00 محاسبة لزول صارة 6

 12,84 كالسيك نقود،مالية وبنوك عبدوس سميرة 7

 12,79 كالسيك نقود،مالية وبنوك زبيري عبد هللا 8

 12,72 كالسيك نقود،مالية وبنوك شرفي آسيا 9
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 طالب(18   ق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: إدارة أعمال المؤسسات )

 MCالمعدل  نظام التعليم التخصص في الليسانس اللقب واإلسم الترتيب

 14,3700 كالسيك إدارة األعمال رمرام رانية 1

 DEUA 14,3380 رة األعمالإدا فوضيل سميرة 2

 DEUA 13,5580 إدارة األعمال زموري زهور 3

 DEUA 13,2620 إدارة األعمال محفوف ليلى 4

 DEUA 13,1520 إدارة األعمال اموشاش عزيز 5

 13,0700 كالسيك إقتصاد وتسيير المؤسسة  دراجي حبيبة 6

 DEUA 13,0520 إدارة األعمال مصيد رشيدة 7

 DEUA 12,9660 إدارة األعمال وشك جياللي 8

 12,3725 كالسيك اقتصاد و تسيير المؤسسة شافعي صباح 9

 12,2250 كالسيك التسيير  زموري نادية  10

 12,2006 كالسيك تسويق بن حداد نور الدين 11

 12,1725 كالسيك إدارة األعمال قادة حنان 12

 12,0575 كالسيك إقتصاد وتسيير المؤسسة  حدوش وردة 13

 11,9083 ل,م,د مالية ومحاسبة بسيط سكينة 14

 11,8825 كالسيك إقتصاد وتسيير المؤسسة  قاسي مصطفى 15

 11,8633 ل,م,د مالية وبنوك سيدي معمر وردة 16

 11,8450 ل,م,د مالية ومحاسبة لحلوح محمد أمين 17

 11,8217 ل,م,د مالية وبنوك غانم الوندة 18
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 طالب(06  )وتجارية    اجتماعية  تأميناتالناجحين تخصص: ق ائمة الطلبة  

 MCالمعدل  نظام التعليم التخصص في الليسانس اللقب واإلسم الترتيب

 13,26 كالسيك مالية نعيمي أمينة 1

 12,36 كالسيك محاسبة جبري عالل  2

 12,33 كالسيك محاسبة وقاص يوسف 3

 12,32 كالسيك نقود،مالية وبنوك معوج ليلى 4

 12,30 كالسيك مالية موهوبي فرحات 5

 12,27 كالسيك محاسبة مطاري عيسى 6
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 طالب( 06 )المخاطر    وإدارة  تأميناتق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: 

 MCالمعدل  نظام التعليم التخصص في الليسانس اللقب واإلسم الترتيب

 13,14 كالسيك مالية تالمعلي نبيل 1

 12,50 كالسيك بةمحاس بوكشورة محمد 2

 DEUA 12,40 محاسبة مقدم عبد الفاتح 3

 12,37 كالسيك مالية خير نبيلة 4

 12,31 كالسيك مالية شريفي نور الهدى 5

 12,27 كالسيك محاسبة عمراني حكيمة 6
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 طالب(  09 )  ق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: مالية دولية

 

 MCالمعدل  نظام التعليم التخصص في الليسانس اللقب واإلسم الترتيب

 14,99 ل,م,د مالية ومحاسبة أرفيس عمر 1

 13,27 كالسيك مالية ميموني نسرين 2

 12,95 كالسيك مالية رزاز أحمد 3

 DEUA 12,94 تجارة دولية مرابط احمد 4

 12,82 ل,م,د مالية ومحاسبة دحو نعيمة 5

 12,66 كالسيك مالية بوجلطي نادية  6

 12,63 كالسيك نقود،مالية وبنوك يحياوي غليدة 7

 12,55 كالسيك مالية قرمزلي نسيمة 8

 12,42 كالسيك مالية عباس حورية 9
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 طالب(11)  ق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: إدارة التسويق

 MCالمعدل  نظام التعليم التخصص في الليسانس اللقب واإلسم الترتيب

 13,1775 سيككال إدارة األعمال بوخليف شرين 1

 DEUA 13,0060 تجارة دولية حلوي فاطمة زهرة 2

 13,0050 كالسيك تسويق كداد امال 3

 DEUA 12,0080 تجارة دولية سريعة امال 4

 DEUA 11,9880 تجارة دولية مباك منصور فريدة 5

 DEUA 11,8900 تجارة دولية فايد حكيم 6

 DEUA 11,8700 تجارة دولية شرف ريم 7

 11,7950 كالسيك إدارة األعمال عادل  ريغي 8

 11,7650 كالسيك التسيير  رويبح حميدة  9

 11,7400 كالسيك إدارة األعمال بن شريف نسيمة 10

 11,7325 كالسيك إدارة األعمال بوزي الزهرة 11
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 طالب(05   )  ق ائمة الطلبة الناجحين تخصص: اقتصاد قياسي

 

 MCالمعدل  نظام التعليم التخصص في الليسانس اللقب واإلسم الترتيب

 12,83 كالسيك إقتصاد تطبيقي ركيك حكيم 1

 11,91 كالسيك إقتصاد تطبيقي نجار جمال  2

 11,75 كالسيك إقتصاد تطبيقي تقنيت حورية 3

 11,35 كالسيك إقتصاد تطبيقي موسى دليلة 4

 11,16 كالسيك إقتصاد تطبيقي طبوش امينة 5
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المتضمن شروط التسجيل في الدراسات    2014جوان    09المؤرخ في  363بناءا على القرار الوزاري رقم  
اكتوبر    19خ  بتاريالمنعقد    التكوينشهادة الماستر و بناءا على محضر اجتماع فريق ميدان    الجامعية لنيل

 تالية أسمائهم  يتم قبول  الطلبة ال -اسجامعة بومرد–بكلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير   2015

 

 ماستر سنة الثانية  ق ائمة الطلبة الناجحين      

 MCالمعدل  التخصص في الماستر  التخصص في الليسانس واالسماللقب  الترتيب

  13,79 اقتصاد قياسي مهندس دولة في االحصاء بوجانة حياة 1

  13,06 دولية مالية مهندس دولة في االحصاء ويشر نور الدين  2

  12,73 اقتصاد قياسي مهندس دولة في االحصاء هودان مريم 3

  12,66 اقتصاد قياسي مهندس دولة في االحصاء بوقرومي حبيبة 4

  12,15 اقتصاد قياسي مهندس دولة في االحصاء حميدي كريمة 5

  12,09 اقتصاد قياسي مهندس دولة في االحصاء شطيح جميلة 6

  11,31 المخاطر  إدارةتأمينات و هندس دولة في االحصاءم دهاش مراد 7

  11,24 اقتصاد قياسي مهندس دولة في االحصاء برميلي غنية 8

  10,86 اقتصاد قياسي مهندس دولة في االحصاء قرموش كهينة 9

  10,70 اقتصاد قياسي مهندس دولة في االحصاء نقاش امال 10

 

 

 

 


