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ــتــــــت الشعبيــــــــت الـــديـوقـراطيـــــــــــــت الـجسائريـــــــيــجوهىرالــ  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur             يـوزارة التعلين العالي و البحث العلو                                        

 et de la Recherche Scientifique  
 

  

                                                  
 

 كليت العلىم االقتصاديت، التجاريت وعلىم التسيير

 

القائوت النهائيت للوترشحين الناجحين في االختباراث الكتابيت لوسابقت الدكتىراه )ل.م.د( 

 للسنت 2012/2012 
 

 

اقتصاديت: علىم شعبة  
 

كويتهاليت : تخصص  
 

 1- قائوت الناجحين:

 

 الوعدل العام  االسن واللقب الترتيب النهائي

 9,29 محصر مرٌم 1

 5,79 بن بخمة وسٌلة 2

 5,52 خدٌر زكرٌاء 3

 4,2075 صدٌقً حفصة 4

 3,9175 بودرٌوة أمٌنة 5

 3,895 حمادي سعٌدة 6
 

 2- القائوت االحتياطيت:

 

 الوعدل العام  االسن واللقب الترتيب النهائي

 3,7075 منصوري زٌنب 6

 3,435 قورصو نٌسة 7

 3,27 شرٌط سارة 8

 3,2075 شاٌب سوهٌلة 01

 3,145 برمٌلً غنٌة 00

 2,77 قٌش سعٌد 01

 

 رة ــــــــد بىقــــهحوات ــــــجاهع

 رداشـــــــبىه
Université M’Hamed Bougara 

Boumerdès 
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 3- قائوت الراسبين:

 المعدل العام  االسم واللقب الترتيب النهائي

 2,6225 لعروسً بلخٌر 13

 2,5625 زواوة سلمى 14

 2,4575 أوسالم أحسن 15

 2,3325 دالً أمٌرة 16

 2,29 بومالً نوفل 17

 2,2075 بوراي حورٌة 18

 1,915 بودٌن حمدان 19

 1,665 ولدروٌس نبٌلة 20

 1,5825 أبركان سهام 21

 1,52 بودٌب عبد النور 22

 1,4 عصام لٌندة 23

 1,395 حسٌنة حجوج 24

 1,3325 خبشً مصطفى 25

 1,165 معمري دالٌة 26

 1,065 بالل سلوة 27

 0,77 كوسى فاٌزة 28

 0,75 رافس هارون 29

 0,6875 دروٌش زٌنب 30

 0,665 حٌدوسً عبٌر 31

 0,625 مسعد محمد عبد القادر 32

 0,54 سعٌدانً صفٌة 33

 0,415 خلخال رابح 34

 0,375 بوعمرة فاطمة 35

 0,3325 بلعرشاوي مرٌم 36

 0,2125 سحنون سٌهام 37
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 0,1875 غرناوط نصٌرة 38

 0,0825 بطاهر هادي أمٌن 39

 0 تودرت توفٌق 40

 غائب قصبٌة نسٌمة 41

 غائب عالل شرٌف خدٌجة 42

 غائب عطٌة عبد السالم 43

 غائب بن بوزٌد محمد أمٌر 44

 غائب حجاج خدٌجة 45

 غائب هودان مرٌم 46

 غائب سالم أمال 47

بوساق إٌمان فاطمة  48
 الزهراء

 غائب

 غائب ابتسامدباغً  49

 غائب شٌبانً هناء 50

 غائب بوعفاد فاٌزة 51

 غائب بوجانة حٌاة 52

 غائب كرٌم حكٌم 53

 غائب زغود إٌمان 54

 غائب رومان جوهر 55

 غائب بخدونً جازٌة 56

 غائب بن فراحات خلٌفة 46

 غائب بوقرومً حبٌبة 47

 غائب حمداش صبٌحة 48

 غائب حلوان مرٌم 51

 غائب محمدصولح  50

 غائب ناصري أسٌا 51

 غائب سماعٌلً فتٌحة 52

 غائب بطاهر هادي أمٌن 53
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