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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 
 

 

تجاريت: علىم شعبة  
 

هاليت وهحاسبت: تخصص  
 

 1- قائوت الناجحين:

 

 الوعدل العام  االسن واللقب الترتيب النهائي

 13,0625 حمودي حبٌبة 1

 9,875 بن دغً محمد ٌاسٌن 2

 6,75 قاسمً محمد مٌلود 3

 5,375 شبالوي ابراهٌم 4

 5,1875 فراس محمد 5

 4,9375 داللجة سارة 6
 

 2- القائوت االحتياطيت:

 

 الوعدل العام  االسن واللقب الترتيب النهائي

 4,6875 لعروم محمد أمٌن 6

 4,4375 سعٌدي نصٌرة 7

 4,1875 حنٌش إكرام 8

 3,9375 فلتان بالل 01

 3,9375 بومرداسً سارة 00

 3,9375 كوٌدمً محمد أمٌن 01

 

 رة ــــــــد بىقــــهحوات ــــــجاهع

 رداشـــــــبىه
Université M’Hamed Bougara 

Boumerdès 
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 3- قائوت الراسبين:

 المعدل العام  االسم واللقب الترتيب النهائي

 3,9375 بوكحٌل أٌوب 13

 3,75 رتٌبة غالمً 14

 3,5625 قرنان نسٌمة 15

 3,3125 عبد الالوي وائل 16

 3,3125 ماسٌف ابراهٌم 17

 3,25 عمروش فتٌحة 18

 3,0625 سٌد سامٌة 19

 3,0625 شنٌخر حسام 20

 3,0625 عمٌروش أنٌسة 21

 3,0625 فروخً وافٌة 22

 2,875 ذوٌب معاذ 23

 2,75 ماموزي امٌنة 24

 2,625 حمٌدات فارس 25

 2,5625 بوعزٌز فاطمة الزهراء 26

 2,375 عٌسات أمٌنة 27

 2,3125 بورجوان حسٌبة 28

 2,1875 سلطانً أحالم فضٌلة 29

 2,125 بلقالوي زولٌخة 30

 2,0625 بوعكاز أسماء 31

 2,0625 قرٌنات الصدٌق 32

 1,9375 بالفرار فاطمة 33

 0,8125 بودانً ابتسام 34

 غائب نرٌمان مناصرٌة 35

 غائب مركان محمد البشٌر 36

 غائب مٌلودي امٌن 37
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 غائب خالدي زولٌخة 38

 غائب سمار كوثر شرٌفة 39

 غائب قارج أمٌن 40

 غائب ممٌش سلمى 41

 غائب خفاش سمٌر 42

أٌت قاسً عزو  43
 رضوان

 غائب

 غائب محلً سلٌمة 44

 غائب سحوان علً 45

 غائب صحراوي إٌمان 46

 غائب قرٌمش فتٌحة 47

 غائب جبار سهام 48

 غائب مرابط عامر رانٌة 49

 غائب لعمارة مونٌة 50

 غائب سالم صدام حسٌن 51

 غائب قروج شهٌناز 52

 غائب بوخدٌمً سمٌرة 53

 غائب شتٌح اكرم 54

 غائب بوشالغم  نسرٌن 55

 غائب الكبٌر أنس 56

 غائب عباي وسام 46

 غائب عبد الخالق أودٌنة 47

 غائب دراوسً فاروق 48

 غائب قرة فاروق 51

 غائب ثابت اناس 50

 غائب عٌسً سمٌرة 51

 غائب بن تفات اسماء 52

 غائب ٌخلف ضٌاء الدٌن 53
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