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  ا��م�ـور�ة ا��زائـر�ة الديمقـراطية الشعبيـة

� والبحث العلمـي�  وزارة التعليـم العـا

 -املركـز ا��ـام.� أحمد بن ي(� الو)شر'&%$ 

  –ت5سمسيـلت 

  مع�د العلوم Aقتصادية والتجار�ة وعلوم ال:سي89   

   République Algérienne Démocratique et populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

Centre Universitaire El Wancharissi -Tissemsilt- 

Institut des sciences Economiques et Commerciales et 

sciences de Gestion  

  

 والتوجيھ  ��نة ال8Cت5ب
  01/10/2019اجتماع ال�Kنة املنعقد بتار�خ محضر مستخرج من 

 8Cاملاس �S عد قائمة الطلبة املقبول9نV عتبار قرارات إعادة تقديمA يل�Z:وطلبات التماس ال   

   :^امة اتمالحظ

� املاس�� واملصادقة عل��ا  إيداعيجب ع
	 الطلبة  -�� ملف ال#"!يل مع ()ب استمارة ال#"!يل Sجل أ

  2019 أكتوbر 07 أقصاه

� املاس�� الطلبة  -�حسب درجة  وطلبات التماس ال#"!يل 7عتبارقرارات إعادة تقديم 2عد املقبول.ن 

� Aل تخصصو  7ستحقاق�� حدود املناصب الشاغرة �. 

1. 8Cعمال تخصص 1ماسf إدارة 
  

 fعمال إدارة تخصص املقبول9نالطلبة  �
 

  قرار ��نة ال8Cت5ب والتوجيھ معدل ال8Cت5ب معدل التكو�ن رقم ال:�Zيل اللقب وAسم الرقم

�   ^بة 16iعتبار( ةمقبول 11,49 11,85 38638073347 طاA عد تقديم ردV(  

  )Vعد تقديم طلب ال:�Zيل( مقبول  11,21 11,32 03/8009459 عميار   بدر الدين 24

  

 r9انيةامل إدارة تخصص املقبول9نالطلبة  �
 

 رقم واللقب االسم رقم التسجیل معدل التكون معدل الترتیب  قرار ��نة ال8Cت5ب والتوجيھ

 16 شبوب   سارة V(  10,39 11,05 38538073136عد تقديم رد Aعتبار( ةمقبول

 32 بنا)ي   غنية V(  9,94 10,25 38638074410عد تقديم رد Aعتبار( ةمقبول

 36 لعwاف   نجاة V(  9,67 10,40 38538073813عد تقديم رد Aعتبار( ةمقبول

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

2 

2. 8Cتحليل اقتصادي واس:شراف تخصص - 1ماس 
  

 تخصص اقتصاد كy$ املقبول9ن قائمة �
  

 

 

 نقدي و بنwيتخصص اقتصاد املقبول9ن قائمة  �
  

 الرقم اللقب وAسم رقم ال:�Zيل  قرار ��نة ال8Cت5ب والتوجيھ

V(  38638072263 89عد تقديم رد Aعتبار( مقبول   90 بن عش5ش   أحمد ̂ز

 16 ل   ايمانحمو  V(  38638071047عد تقديم رد Aعتبار( ةمقبول

 20 د^ري   حنان V(  38638071326عد تقديم رد Aعتبار( ةمقبول

 29 بن اسماعيل   مصطفى V(  12/8055532عد تقديم رد Aعتبار( مقبول 

 Aحتياطقائمة 

� Aحتياط مقبول S )عتبارA عد تقديم ردV( 38638074953 36 غياط   سعيد 

� Aحتياط ةمقبولS )عتبارA عد تقديم ردV( 38638071010 37 م~$   يقوتة 

� Aحتياط مقبول S )عتبارA عد تقديم ردV( 38638073330 39 دمحمي   دمحم ^يثم 

� Aحتياط مقبول S )عتبارA عد تقديم ردV( 15/38073455 43 مرسل   إبرا^يم 

            

3. 8Cمالية املؤسسةتخصص  - 1ماس 
 

 مالية املؤسسةتخصص  املقبول9نقائمة  �
  

 الرقم اللقب وAسم رقم ال:�Zيل  قرار ��نة ال8Cت5ب والتوجيھ

 35 عبدالالوي   ثر�ا منال V(  38638071056عد تقديم رد Aعتبار( ةمقبول

  

4. 8Cمحاسبةتخصص  - 1ماس 
 

 محاسبةتخصص  املقبول9نقائمة  �
  

 الرقم اللقب وAسم رقم ال:�Zيل  قرار ��نة ال8Cت5ب والتوجيھ

 53 &قد0   فاطمة الزهرة 38638070974 )لعدم وجود مناصب شاغرة في تخصص المحاس&ة(في تخصص مال�ة المؤسسة مقبولة 

 Aحتياطقائمة 

 34 قاضي   تر2�ة 38638073231 )لعدم وجود مناصب شاغرة في تخصص المحاس&ة(في تخصص مال�ة المؤسسة في االحت�ا1  مقبولة

 41 موساو0   شهناز 38638070948 )لعدم وجود مناصب شاغرة في تخصص المحاس&ة(في تخصص مال�ة المؤسسة في االحت�ا1  مقبولة

  

 الرقم اللقب وAسم رقم ال:�Zيل  قرار ��نة ال8Cت5ب والتوجيھ

 19 زرادنة   اسماعيل V(  15/38072654عد تقديم رد Aعتبار( مقبول 

راوة   منV(  15/38075390 89عد تقديم رد Aعتبار( مقبول   26 ب̂و

 Aحتياطقائمة 

� Aحتياط مقبول S )عتبارA عد تقديم ردV(  15/38019584 27 شيحة   مسعود 
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5. 8Cدمات �سو�ق تخصص - 1ماس� ا�
 

   ل9ن تخصص �سو�قاملقبو قائمة  �

 

 رقم اإلسم واللقب رقم التسجیل  قرار لجنة الترتیب و التوج�ه

 1 مصروع   منیر V(  38638071839عد تقديم طلب ال:�Zيل( مقبول 

 5 قعنب   عابد V(  38638072064عد تقديم طلب ال:�Zيل( مقبول 

  &ارد سف�ان V(  38538075083عد تقديم طلب ال:�Zيل( مقبول 

 7 شاكر   احمد صالح الدین V(  38638071727عد تقديم رد Aعتبار( مقبول 

 9 بلهول   دمحم لمین V(  38638072326عد تقديم رد Aعتبار( مقبول 

 

 21 مجناح   لیلى 38638073981 &سبب المجلس التأدیبي اةمقص

 

 

 


