
 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

1جامعة فرحات عباس سطيف   

 لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري
 

 

 قامئة الناحجني والاحتياطيني يف املسابقة

 "ب"عىل أ ساس الشهادة لاللتحاق برتبة أ س تاذ مساعد قسم 
 

 1018بعنوان س نة 

 مكي اقتصاد :قتصاديةال  علوم ال -1

 :قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 الامس واللقب الرمق

 عبد الرزاق بن معرة 01

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق         

 الامس واللقب الرمق

 عبد الرحمي بلعيدي 01

 

قتصادايت التأ مني: قتصاديةال  علوم ال -1  ا 

 :ني الهنائية حسب درجة الاس تحقاققامئة الناحج

 الامس واللقب الرمق

 سعاد لفتاحة 01

 :القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق                   

 الامس واللقب الرمق

بتسام خمتاش 01  ا 

 

 مالية، بنوك وتأ مينات: قتصاديةال  العلوم  -3

 :قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 مس واللقبالا الرمق

 هاجر حيي 01

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق         

 الامس واللقب الرمق

 فريوز جريار 01

 



 

 :دراسات وحبوث تسويقية:العلوم التجارية -4

 :قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 الامس واللقب الرمق

 مسية لغة 01

 درجة الاس تحقاق القامئة الاحتياطية حسب         

 الامس واللقب الرمق

 حسني بساس 01

 

 تسويق :العلوم التجارية- -5

 :قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 الامس واللقب الرمق

 نرسين عروس 01

 :القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق         

 الامس واللقب الرمق

 عبد الرحمي زيديوي 01

 

 الادارة الاسرتاتيجية: علوم التس يري -6

 :قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق

 

 الامس واللقب الرمق

 ضياء ادلين زواو 01

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق         

 الامس واللقب الرمق

 جامل بن السعدي 01

 

 احلومكة ومالية املؤسسة:علوم التس يري -7

 : الهنائية حسب درجة الاس تحقاققامئة الناحجني
 

 الامس واللقب الرمق

 رمية شيبوب 01

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق         

 الامس واللقب الرمق

 أ نيسة حرفوش 01
 



منية املس تدامة: علوم التس يري -8 دارة الاعامل والت  ا 

 :قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق
 

 اللقبالامس و  الرمق

 فيصل لوصيف 01

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق         

 الامس واللقب الرمق

 عامد مساعدية 01
 

دارة أ عامل املؤسسات: علوم التس يري -9  ا 

 :قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق
 

 الامس واللقب الرمق

 سارة هبلويل 01

 رجة الاس تحقاقالقامئة الاحتياطية حسب د         

 الامس واللقب الرمق

 مسية انرصي 01
 

 حماسة مالية وتدقيق: املالية واحملاس بة -10

 :قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق
 

 الامس واللقب الرمق

 زبنب بوغازي  01

 نوال ساحي 01

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق         

 الامس واللقب الرمق

 ينة تريشحس  01

 جنوم مقازي 01
 

 احملاس بة والتدقيق: املالية واحملاس بة -11

 :قامئة الناحجني الهنائية حسب درجة الاس تحقاق
 

 الامس واللقب الرمق

 نش يدة أ حططاش 01

 القامئة الاحتياطية حسب درجة الاس تحقاق        

 الامس واللقب الرمق

 غزلن رشاد 01

 


