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     0200-0202قائمة المترشحين المقبولين للتسجيل في السنة االولى ماستر للسنة الجامعية      
 تخصص محاسبة      

     

   
 الكالسيك فئة 

 اإلسم  اللقب  اسم المؤسسة االصلية سنة  التخرج معدل الترتيب

 احالم عنصر جامعة لحاج لخضر باتنة 2008 12,84

 سميرة حراث جامعة الحاج لخضر باتنة 1999 12,82

 فضيلة بوضياف جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 2011 12,3

 نبيلة  عزيزي جامعة الحاج لخضر باتنة  2007 12,05

 رفيق خنفوف جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 2009 11,94

 كاميليا فالق المركز الجامعي خنشلة 2008 11,6

 فايزة هاني جامعة تبسة 2009 11,6

 يزيد بوغقال جامعة الحاج لخضر  باتنة 2003 11,57

 زعرة عالم  حمة لخضر الوادي 2009 11,55

 جوهرة عبادة  جامعة الحاج لخضر باتنة  2003 11,47

 سميرة يوسفي جامعة الحاج لخضر باتنة 2010 11,46

 سمية زكراوي باتنة -جامعة الحاج لخضر  2010 11,39

     

     

     

    

    0200-0202قائمة المترشحين المقبولين للتسجيل في السنة االولى ماستر للسنة الجامعية      
 تخصص محاسبة     

     

   
 م د ل  فئة 

 اإلسم  اللقب  االصليةاسم المؤسسة  سنة التخرج معدل الترتيب
 إسراء  بلقوت  العربي بن مهيدي  ام البواقي  2021 12,25

 عبدالصمد  صغير  جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي  2021 12,17

 رحيمة رشاشي جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 2021 12,02

 عبد السالم بلغيتى ادرار 2021 11,75
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  0200-0202قائمة المترشحين المقبولين للتسجيل في السنة االولى ماستر للسنة الجامعية 
 تخصص تسيير عمومي 

   
 الكالسيك فئة 

 اإلسم  اللقب  اسم المؤسسة االصلية سنة التخرج معدل الترتيب

 شهيرة مالكي محمد خيضر باتنة 2009 12,29

 حبيبة لخذاري جامعة الحاج لخضر باتنة 2003 12,12

 فايزة بورمادة جامعة قسنطينة 1992 11,72

 الشريف بوتبينة المدرسة الوطنية للعلوم التجارية والمالية   2009 11,37

 عياشي مصدق جامعة العربي التبسي تبسة 2016 10,92

 بريزة صالحي  الحاج لخضر  2جامعة باتنة  2005 10,85

 عيسى زيات جامعة متوري قسنطينة 2002 10,72

 إيمان بوزيتون جامعة أم البواقي 2008 10,48

 فاتح لعور جامعة  الحاج لخضر باتنة 2004 10,36

 صابري غجاتي 3جامعة الجزاءر 2012 10,26

 لبيبة  بن جوع  جامعة منتوري قسنطينة  2004 10,13

 فاطيمة رجال جامعة أم البواقي 2012 10,13

 سناء مباركي 3جامعة الجزائر  2014 10,1

 سمراء بيوسف  جامعة الحاج لخضر باتنة  2004 9,96

 ميهوب  عاشور  جامعة باجي مختار عنابة   2006 9,95

 
   0200-0202قائمة المترشحين المقبولين للتسجيل في السنة االولى ماستر  للسنة الجامعية 

 تخصص  تسيير عمومي

   
 م د فئة ل 

 اإلسم  اللقب  اسم المؤسسة االصلية سنة التخرج معدل الترتيب

 حسام عبيد جامعة عباس لغرور خنشلة 2013 11,51

 مريم رانية عبد العزيز جامعة العربي بن مهيدي 2021 11,47

 صدفة شعبانة جامعة تبسة 2020 10,74

 بلقاسم صيد جامعة عباس لغرور خنشلة 2020 10,68

 أمير عقابة جامعة عباس لغرور خنشلة 2016 10,64

 ريمة مخلوفي 1الحاج لخضر باتنة  2015 10,57

 عمران جلول جامعة عباس لغرور خنشلة 2018 10,5

 عبد المالك  عون هللا  جامعة عباس لغرور خنشلة 2016 10,48

 خالد وناس جامعة عباس لغرور خنشلة 2018 10,45

 عبد المجيد بوخضرة جامعة عباس لغرور خنشلة 2020 10,44

 صالح سايل  1جامعة باتنة  2018 10,43
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    0200-0202قائمة المترشحين المقبولين للتسجيل في السنة االولى ماستر  للسنة الجامعية      
 تخصص إقتصاد نقدي وبنكي 

     

   
 الكالسيك فئة 

 اإلسم  اللقب  اسم المؤسسة االصلية سنة التخرج معدل الترتيب

 بوزيد اونيسي لخضر باتنةجامعة الحاج  2003 12,83

 حنان فالق جامعة عباس لغرور خنشلة  2006 12,55

 ميادة بوسعد الحاج لخضر باتنة 2005 12

 لمياء قعقاعي جامعة الجزائر دالي ابراهيم 2006 11,6

 حنان جراري جامعة عباس لغرور خنشلة  2005 11,28

 زهوة غضبان جامعة عباس لغرور خنشلة  2005 11,17

 سهيلة بوزيان المركز الجامعي خنشلة 2005 11,02

 فاتح صيد -باتنة-جامعة الحاج لخضر  2004 10,93

 فيصل بوعامر جامعة عباس لغرور خنشلة 2007 10,91

 حكيمة تمرابط المركز الجامعي خنشلة 2006 10,88

     

   0200-0202قائمة المترشحين المقبولين للتسجيل في السنة االولى ماستر للسنة الجامعية      
 تخصص إقتصاد نقدي وبنكي 

     

   
 م د ل  فئة 

 اإلسم  اللقب  اسم المؤسسة االصلية سنة  التخرج معدل الترتيب

 كلثوم طاوس جامعة عباس لغرور خنشلة 2009 12,41

 رفيق بوضياف جامعة منتوري قسنطينة  2008 11,7

 أسامة مهدي جامعة خنشلة 2014 11,51

 يونس حليمي جامعة  خنشلة 2018 11,15

 سليم حمزاوي  عباس لغرور  2014 10,5

 عبدهللا  حاج عبد هللا  جامعة أدرار  2021 10,32

 حسان ساعد هالل  0جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  2012 10,29
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 قائمة المترشحين المقبولين للتسجيل في السنة الثانية ماستر 
 جميع التخصصات

     

   
 مهندس دولة فئة 

 اإلسم  اللقب  اسم المؤسسة االصلية سنة  التخرج التوجيه

 الطيب عون هللا  المدرسة الوطنية  لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي 1999 تسيير عمومي

 صالح الدين  بن عمارة  المدرسة الوطنية  لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي 2007 محاسبة

 ياسين  الهيص  المدرسة الوطنية  لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي 1999 تسيير عمومي

 عفاف  عاشوري  المدرسة الوطنية  لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي 2005 إقتصاد نقدي وبنكي

      

  :اتمالحظ    

 والذين اودعوا طلبات جامعة عباس لغرور خنشلة ب كلية االقتصاد المتخرجين من 0202بالنسبة لطبة الليسانس دفعة  -    

 .في الماستر نعلمهم بأنه تم قبول جميع الطلبات في جميع التخصصات التسجيل      

 .للجامعة ساعة بداية من ساعة وتاريخ هذا االعالن وذلك حصريا عبر االرضية الرقمية 84باب الطعون مفتوح لمدة  -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


