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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 
 

 

: علىم التسييرشعبة  
 

: هحاسبت وتدقيقتخصص  
 

 1- قائوت الناجحين:

 

 الوعدل العام  االسن واللقب الترتيب النهائي

 7,5 زرقواد وسام 1

 6,5 بوعبٌدة محمد 2

 6,5 أبركان محمد 3

 5,8125 الحائك أٌمن 4

 5,5625 بورنٌسة مرٌم 5

 

 2- القائوت االحتياطيت:

 

 الوعدل العام  االسن واللقب الترتيب النهائي

 4,9375 ظرٌف مرٌم 6

 4,75 عبد النوربوعلً  7

 4,6875 دالل عبد القادر 8

 4,625 زواقً فطٌمة 9

 4,3125 جمعة رضوان 10

 

 رة ــــــــد بىقــــهحوات ــــــجاهع

 رداشـــــــبىه
Université M’Hamed Bougara 

Boumerdès 



2 

 

 3- قائوت الراسبين:

 

 المعدل العام  االسم واللقب الترتيب النهائي

 4 ٌوسفً توفٌق 11

 3,9375 القرٌشً نادٌة 12

 3,875 رحالً محمد 13

 3,6875 بن شوك سعاد 14

 3,5 دراوسً مراد 15

 3,375 شوكً راضٌة 16

 3,25 عٌاش إٌمان 17

 3,25 لبوز وهٌبة 18

 3,1875 بوبطاش كهٌنة 19

 3,1875 منصوري اسماعٌل 20

 2,625 حمانة ٌمٌنة 21

 2,5625 بباسً مرٌم 22

 2,3125 داسً سعٌد 23

 2,25 جرود نوال 24

 2,25 بن ٌطو أسماء  25

 1,9375 بوفافة سارة  26

 1,8125 الدٌن  فواري عز 27

 1,625 حمانً عائشة 28

 1,5 بن نعمان امٌنة 29

 1,5 شبالل عثمان 30

 1,25 بوطبة لمٌاء 31

 غائب بن غربً علً 32

 غائب سعداوي محمد 33

 غائب دواق باكة 34

 غائب فجخً راوٌة 35
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 غائب لصاق نصر الدٌن 36

 غائب بصري رٌمة 37

 غائب مٌدون حمداش 38

 غائب أم الخٌر غزالن 39

 غائب العاشً محمد 40

 غائب داٌد إٌمان 41

 غائب لشهب فطٌمة 42

 غائب بوكالل رفٌق 43

 غائب بلمدانً محمد 44

 غائب باش عبد الرحمان 45

 غائب عشاشة لٌلى 46

 غائب حمٌانً ولٌد 47

 غائب ٌحٌاوي فاوزي 48

 غائب مٌدون عبد الباسط 49

 غائب قوٌنً شاوي 50

 غائب صدٌقً نور الهدى 51

 غائب عٌنصر وردة 52

 غائب مداح نادٌة 53

 غائب عراب سعٌد صبرٌنة 54

 غائب شٌبانً أم الخٌر 55

 غائب شمالل عادل 56

 


