
 

 

ة  ن  التدرج  مدير   التكو

ادات. ن املتواصل والش   والتكو

  ا﯁جيل للسنة األوىل ماسرت ميدان العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ا﯁يري (خارجيني) نتائج دراسة ملفات 
اتيجيةإدارة تخصص:    اس

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب   االسم   الرقم  ادة   تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

ية  01   11,82  11,82 ل م د  Faiza  BEKHEITIA  30/04/1998  فايزة  بخي
 10.03 10.03  ل م د DJAMEL SAADI 19/02/1995  جمال   سعدي  02
 10.03 10.03  ل م د ZEGHDOUD AHEMD 28/03/1988  أحمد  زغدود  03
ي  Soufiane  Saim  09/03/1989  سفيان  صايم   04   10,56  11,23 كالسي
ي AFAF SAOUDI 17/06/1989  عفاف   سعودي  05  10.37 10.37  كالسي
يم  ةكرم  06 ي BRAHIM KARMA 24/03/1976  برا  10.65 10.65  كالسي
ي 07 ي  NADIR  BRAHIMI 17/05/1987  نذير   برا   10.97  10.97  كالسي
ي  Laidi Messaouda 30/07/1977  مسعودة  يديلع 08   10,23  10,23  كالسي
اح   شقاف   09 ي BOULERBAH CHEKKAF 24/02/1978  بولر  10.12 10.12  كالسي

دماتتخصص:  ق ا   سو

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب   االسم   الرقم  ادة   تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

  10,56  10,56 ل م د  asmaa  soual  09/01/1992  اسماء  سوال   01
  9,78  10,12 ل م د  Biaa  Nassir  09/11/1987  ناصر   بيعة  02
ن    03  10,10 10,10  ل م د AKILA BOUSKIN 22/05/1982  عقيلة   بوسك
ي loubna botma  01/03/1988  لب  بطمة  04  11,04 11,04  كالسي
ي  Hadef Nawal 10/01/1985  نوال   ادف  05  10,17 10,17  كالسي

  

    



 

 

ة  ن  التدرج  امدير   لتكو

ادات. ن املتواصل والش   والتكو

  ا﯁جيل للسنة األوىل ماسرت ميدان العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ا﯁يري (خارجيني) نتائج دراسة ملفات 
سيتخصص:  اقبة ال   تدقيق ومر

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب معدل   معدل التكو ت   ال

  13,54  13,54 ل م د   Hicham  Belkheir  11/01 /1988  هشام  لخ   01

ت مشدال    02   12,46  12,46 ل م د   henda  Ait mechedal   17/06/1987  هندة   ا

ة   03   11,90  11,90 ل م د   MOKHTAR  BOUKAYA  02/12/1976  مختار   بوقا

ماء   شا   04   10,13  10,26 ل م د   CHAIMAA   CHACHI   29/08/1998  ش

سيم  ساملي  05  10.18 10.18  ل م د NASSIM SALMI MAHFOUDH 14/08/1996  محفوظ 

 10.58 10.58  ل م د NCHAIMAA KHADIJA NOUREDDNE 03/05/1997  شيماء خديجة   نور الدين   06

ة   سماح   07   11,92  11,92 الس   Nadhra  Semah  16/03/1989  ن

  11,17  11,17 الس   amar  deraadji  12/08/1988  عمر   درا   08

جة   ق   09  11,17 11,17  الس  Khadidja Korrichi 17/01 /1989  خد

  11,10  11,10 الس   Izzeddine  Fouari  08/03/1986  عزالدين   فواري   10

د  11   10,93  10,93 الس   yamina  abid  30/03/1979  مينة   عب

د هللا    12 د    تاع  10,30 10,73  الس  WALID TAABDALLAH 27/05/1985  ول

  

    



 

 

ة  ن  التدرج  مدير   التكو

ادات. ن املتواصل والش   والتكو

  ا﯁جيل للسنة األوىل ماسرت ميدان العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ا﯁يري (خارجيني) نتائج دراسة ملفات 
يتخصص:  ن   اقتصاد نقدي و

خ   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    امليالد تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

  12,17  12,17 ل م د   Mohammed  LEZGHAD  27/06/1991  محمد   لزغد   01

اتول   قداري    02   11,73  11,73 ل م د   fatima ezahra el batoul  keddari  22/09/2001  فاطمة الزهراء ال

د   سعداوي   03   11,41  11,41 ل م د   SAID  SAADAOUI  26/11/1991  سع

  10,60  10,60 ل م د   FATIMA     HAKIKI  10/07/2000  فاطمة   حك   04

غ   05 مة   ز   11,60  11,60 الس   fatima  zighmi  11/09/1987  فاط

ة   زخروف   06   11,03  11,03 الس   wahiba  zakhrouf  11/05/1985  وهي

 10,81 10,81  الس  ZOHRA BEN ELMOUAZ 08/12/1981  الزهرة   بن المواز  07

  10,79  10,79 الس   DJELDJLI  YOUCEF  05/11/1985  يوسف   جلج    08

  10,65  10,65 الس   Fatima zahra  Ramdani  12/05/1990  فاطمة زهرة   رمضا   09

 10,56 10,56  الس  salih ouaheb 19/02/1985  صالح  وهاب   10

ي nadjim khloufi 20/10/1985  نجيم  خلو  11  10,42 10,42  كالسي

 9,97 9,97  الس  AHMED LAMIN AZZOUZI 14/03 /1976  احمد لم   عزوزي   10

  

    



 

 

ة  ن  التدرج  مدير   التكو

ادات. ن املتواصل والش   والتكو

  ا﯁جيل للسنة األوىل ماسرت ميدان العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ا﯁يري (خارجيني) نتائج دراسة ملفات 
ة شر   تخصص: إدارة املوارد ال

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب معدل   معدل التكو ت   ال

ا   01   11,67  11,67 ل م د   Fatima zahora  Khiali  13/04/1980  فاطمة الزهرة   خ

  9,98  10,25 ل م د   Mohamed  CHEDED  18/04/1993  محمد   شداد   02

ة  طال   03   7,26  7,26 ل م د   TOURKIA  TALBI  20/09/1986  ترك

ي   mohammed  haddadi  16/12/1980  محمد   حدادي   04   12,94  12,94  كالسي

مة   وال   05 ي   fatima  ouellabi  27/06/1988  فط   11,94  11,94  كالسي

قة   بوفرتلة  06 ي   chafika  boufertella  30/01/1981  شف   10,56  10,56  كالسي

كة   رخرور   07 ي   Malika  Rekhrour  15/10/1985  مل   10,42  10,42  كالسي

سات    08 مان   م ي   IMANE  MOUISSAT  03/06/1990  إ   10,24  10,78  كالسي

مة  قاس   09 ي   karima  gasmi  04/02/1982  ك   9,90  10,10  كالسي

  مالحظة: 

عد الطعن ع مستوى موقع املؤسسة. ب  م التعرف ع الس ن فيمك م  قوائم املقبول ر أسماؤ سبة للذين لم تظ   أما بال

يل  ة الطعون أي يوم أما بخصوص ال عد استفاء ف   .02/10/2022اإلداري سيكون 

    


