
قارش عبدالحق:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غغ2تسٌٌرحلٌمةالعاٌب1

غغ2مالٌة و محاسبةكرٌمبن حصٌر2

7غ2تجارةرمٌساء بن ساعد 3

2163تسٌٌرعزٌزةبن مخلوؾ4

21712مالٌة و محاسبةحنٌنبوخالفة5

2غ312تسٌٌر الموارد البشرٌةدنٌا زاد اسٌابوخالفة6

2132مالٌة و محاسبةوسامبوملٌط7

31214ادارة الموارد البشرٌةحسام الدٌن توات8ً

غ211اقتصادعبلةجباٌل9ً

غغ2تسٌٌرحورٌةجواله10

2112مالٌة و محاسبةنهادحداد11

2129تسٌٌرشٌماءحمٌدي12

2124مالٌة و محاسبةالهامحوامد13

3123ادارة الموارد البشرٌةٌعقوبدرٌس14

2156اقتصادلبنىدزٌري15

21426تسٌٌراسماءدؼوش16

2157مالٌة و محاسبةاٌمانزٌاد17

2133مالٌة و محاسبةأمٌمةسعادنة18

غغ2مالٌة و محاسبةسندسسعداوي19

2غ212تسٌٌرعادلسلطان20ً

4غ216مالٌة و محاسبةرٌمةسماعٌلً 21

غغ2اقتصادفوزٌةسوف22ً

21321مالٌة و محاسبةأمانًشعابنة23

3غ2تجارةامٌرةعابد24

غغ2مالٌة و محاسبةمحمد روؤؾقادري25

2غ318مالٌة المؤسسةوهٌبةقراد26

2133تسٌٌرامٌنةقنفود27

3غ3ادارة الموارد البشرٌةٌاسمٌنةكعنٌت28

غغ3تسٌٌر الموارد البشرٌةنسٌممخلوف29ً

21323مالٌة و محاسبةباسممطرف30ً

2129مالٌة و محاسبةهاجرمقران31ً

3غ2تسٌٌر هشام بن عباس32

2114مالٌة و محاسبةأنور سٌؾ الدٌنبن علجٌة33

غغ2تسٌٌرشمس الدٌنبن عٌاش34

غغ2تسٌٌرزٌن العابدٌنبن فٌالة35

4غ2تجارةاٌمنبوسلسلة36

غغ2مالٌة و محاسبةحمزهدرار37

2159اقتصادهدٌلدرٌد38

3123تسوٌقسامً احمد شوقًزواتٌن39

غغ2تجارةعفاؾضرواٌة40

2113تسٌٌرراوٌةعبد الالوي41

21211تجارةنور الهدى عٌاط 42

2129مالٌة و محاسبةمرامقرشاش43

غغ2تسٌٌرعاطؾكرمٌش44

21210تسٌٌرنور االٌمانلؽدٌري45

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 

غٌر محتفظٌن  : 61الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس

2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى



عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غغ2مالٌة و محاسبةكاهنةمحمودي46

2142مالٌة و محاسبةوساممعلم47

14غ2تجارةمسعودبن الشرٌؾ48

غغ3تسوٌقحلٌمةبوخزة49

21242مالٌة و محاسبةلوٌزةبوراس50

غغ3تسوٌقاكرامبوعكاز51

غ212مالٌة و محاسبةمنالزاٌدي52

غ213مالٌة و محاسبةنور الهدىسلٌمان53ً

غغ2مالٌة و محاسبةمحمدشعبان54

21011تجارةعبدالحلٌمصحراوي55

3164محاسبة و مراجعةرانٌةعباس56

غغ؟؟؟؟؟؟محمد لمٌنعشٌقة57

غغ2مالٌة و محاسبةحمدي فاضل58

غغ2تسٌٌرسلمىقرعٌش59

2112مالٌة و محاسبةسهٌرلملز60

غغ3ادارة الموارد البشرٌةمفديمزٌان61

غ211مالٌة و محاسبةرندةمزٌان62ً

4غغ2اقتصادنور جهانمشت63ً

8 دلٌلةبوزٌدي64

1حسٌنةمانع65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2149مالٌة و محاسبةهدىبرحال1

21411مالٌة و محاسبةرضابلوم2ً

10غ212مالٌة و محاسبةعبلةبن باطة3

7غ2تجارةاسالمبن سخرٌة4

2147تجارةأمٌنةبوخالفة5

21112تسٌٌررانٌادرٌس6

2148مالٌة و محاسبةشهٌنازرحمان7ً

غغ2مالٌة و محاسبةجهٌدمٌدون8

3147تجارة دولٌةمحمد األمٌن ناصري9

غغ2تسٌٌرصبرٌنة بن عون 10

غغ2مالٌة و محاسبةٌونسبوترعه11

5غ2تجارةنهادتٌفرنت12

5غ3تجارة دولٌةحسٌنةحنٌش13

2115مالٌة و محاسبةابتسامخماري14

21211تجارة ٌسرىعلوي15

غغ3اقتصاد و مؤسسات مالٌةاسماءمختاش16

21212مالٌة و محاسبةامالمرٌدد17

غ         غ3مالٌة المؤسسةصبرٌنةمعرؾ18

2125تجارةرٌضاحدرة19

1ٌعقوبدرٌس20

0طارقبهلول21

22
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25
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عالمة االمتحان 

االستدراكي

46
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70غوسامزٌادي48

5غشٌماءمرادي49

60غرندةمزٌان50ً

2غفاضلحمدي51

0جابوموساوي52

0عبدالوهابمرعوش53

0عبدالغانً رحمان54ً

0الدٌن حسام مساعدٌة55

56
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2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى
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قارش عبدالحق:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

31112ادارة الموارد البشرٌةمرٌمأعراب1

1غ214مالٌة و محاسبةشٌماءالتوم2ً

2123مالٌة و محاسبةقمر الدٌنبلباشة3

2145تسٌٌرحكٌمةبلباشه4

2129اقتصادحنانبلحاج5

2169تسٌٌرحٌاةبن ام السعد6

غغ2تجارةمهديبن براهٌم7

21331مالٌة و محاسبةسمراءبن تعو8

2135تسٌٌررٌان أٌةبن جاب هللا9

21511مالٌة و محاسبةٱٌةبن حارة10

2126مالٌة و محاسبةنجٌببن رابح11

2135اقتصادصا برٌنبن صا لح12

2144تسٌٌرمنٌرةبن طراد13

2124اقتصادولٌدبن عبد الحفٌظ14

21551تسٌٌرنسمة  بن عمر15

21331مالٌة و محاسبةأٌمن بن نزار16

2123مالٌة و محاسبةعقبةبوخالفة17

7غ213تسٌٌررٌانبودرع18

غغ3ادارة الموارد البشرٌةشمس الدٌنبوراس19

3غ2اقتصاددلٌلة بوزٌدي20

2143مالٌة و محاسبةأنٌسبوشطٌط21

9غ2تسٌٌرفرٌدةبوقرورة22

غغ2مالٌة و محاسبةمحمد صابريبولٌلة23

21514مالٌة و محاسبةرٌان جمٌلةبوهٌدل24

2123مالٌة و محاسبةساريبٌطام 25

21233مالٌة و محاسبةصالح الدٌن توري26

13غ2تسٌٌرنوالحماد27

غغ2تسٌٌررمٌساءحماش28

2125تسٌٌرعادلحماوي29

2142مالٌة و محاسبةشهٌمازخذري30

2144مالٌة و محاسبةفردوسخذري31

2139تسٌٌرحسٌبةخرشوش32

2113مالٌة و محاسبةبثٌنةخرؾ هللا33

3134ادارة الموارد البشرٌةرانٌةخزار34

2133تسٌٌرمفٌدةدٌاب35

غ212تسٌٌرحدةرداس36

غغ2مالٌة و محاسبةكرٌمة روابح37

2128اقتصادفلايرزرقٌن38

1غ214تسٌٌرأمٌرةزروال39

2145مالٌة و محاسبةصبٌحةزعتر40

2112تسٌٌراحمدزؼٌن41ً

3125ادارة الموارد البشرٌةداللزواقري42

2123مالٌة و محاسبةأرزقًزٌد43

2124تسٌٌرشٌماءسامع44ً

1غ211مالٌة و محاسبةمحمد فتحً سدرات 45
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غٌر محتفظٌن  : 64الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس

2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى



عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2123اقتصادسمٌةسلطان46ً

غغ2اقتصادنرٌمانشنة47

31غ3محاسبة و مراجعةنور االسالمشنة 48

21212اقتصادلمٌسصالح49ً

2145مالٌة و محاسبةعبد الؽانًصحراوي50

غغ2تسٌٌراصالةعبد الصمد51

21231مالٌة و محاسبةأحمد ٌاسٌنعوف52ً

31030ادارة مالٌةرامًعولم53ً

غغ2مالٌة و محاسبةزٌن الدٌن ؼناي54

41غ2تجارةعبد المؤمنفراح55

2133تسٌٌرأحمد شرٌؾفرحات56

غغ2مالٌة و محاسبةمحمد أمٌنفضاله57

21413مالٌة و محاسبةرٌانقارش58

21120تسٌٌربثٌنةقطاف59ً

2113مالٌة و محاسبةاٌمانقلول60

غ211مالٌة و محاسبةوائللونانسة61

21614تسٌٌرفلايرلونانسة62

31026تسوٌقالٌاسمبارك63ً

2147مالٌة و محاسبةبسمةمرزوق64

21550تسٌٌررٌمةمرزوق65ً

2147مالٌة و محاسبةاسالممعصم66

2143تسٌٌرخولةمقالت67ً

3129محاسبة و جباٌةصافٌةمنوبٌة68

غ212مالٌة و محاسبةشٌهاب الدٌنمهماه69ً

2179تسٌٌرمرٌمموفق70

غ311ادارة الموارد البشرٌةبثٌنةمولحسان71

0غ211تسٌٌرعلًنواصري72

2125تسٌٌراسماءوادفل73

غ74

75

1اٌمانبوزٌد76

4غسامرحشاشنة77

2غشهٌنازلحالح78

6غعمربوعبوش79

11اسالم ابراهٌماوراغ80

0حسٌنة حنٌش81

3الدٌن انورسٌفعلجٌة بن82

3اسكندرصالح بن83

0نذٌرقودة84

0اٌة رٌانجبابلٌة بن85

86

87

88

89
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2100تسٌٌرمحمودابولبدة1

2113تسٌٌرصهٌباسلٌمٌه2

2114تسٌٌرامالاعراب3

2134مالٌة و محاسبةعطاالزعانٌن4

2129مالٌة و محاسبةاكرمالطٌب5

2125مالٌة و محاسبةصقرالعبٌط6

21220تسٌٌرانفالالعمري7

غغ3تسوٌقعائشةبعزٌز8

2147اقتصادرشٌدبلوصٌؾ9

3124ادارة الموارد البشرٌةسعادبلوم10ً

2135تسٌٌرمنال بن حمزة 11

2106تسٌٌراسكندربن صالح12

2103مالٌة و محاسبةشهرزادبن عمومة13

2113مالٌة و محاسبةٌسٌنبن منصور 14

2122مالٌة و محاسبةطارقبهلول15

0غ211اقتصادعبد اللطٌؾبوتاٌدة16

3157محاسبة و جباٌةبالل بوراس 17

غغ2تسٌٌرسلمىبوزٌد18

31551اقتصاد نقدي و بنكًكرٌمةبوعبدهللا19

3غ3مالٌة المؤسسةسلمىبوعكاز20

2147مالٌة و محاسبةٌاسٌنبٌطام21

غ212تسٌٌرعصام الدٌنتبه22

277تسٌٌرآٌةتكواشت23

21268مالٌة و محاسبةتقً الدٌن توم24ً

2143مالٌة و محاسبةامٌرةحجازي25

21141مالٌة و محاسبةمحمد الصالح حمزة26

2137تسٌٌرالهامحنفر27

8غ2مالٌة و محاسبةزكرٌاءحنفوق28

31711ادارة الموارد البشرٌةٌسرٌةخالؾ29

21412تسٌٌرهشامدؼو30

2104تسٌٌررمٌساءرابح31

2135مالٌة و محاسبةأحمد مهديرحمون32

2125تسٌٌرعبد الرحٌم ٌعقوبزرقٌن33

2105مالٌة و محاسبةحمزةزكور34

21211اقتصادإسالمزموري35

غ212تجارةوسامزٌادي36

غغ2مالٌة و محاسبةكرٌمزٌوار37

21511؟؟؟امٌنةسدرات38

2122تسٌٌرراوٌةشخرٌط39

2124مالٌة و محاسبةعبد الناصرشرق40ً

7غ212مالٌة و محاسبةمهديصحراوي41

2125تسٌٌرهاجرطرج42

21475تجارةباللعبد العزٌز43

31610ادارة الموارد البشرٌةبهٌةعدوان44ً

0غ211تسٌٌرعبد الحقعدوداوي45

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 

قارش عبدالحق:(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

غٌر محتفظٌن  : 65الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس

2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى



قارش عبدالحق:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

21661مالٌة و محاسبةخولةعمران46

2113مالٌة و محاسبةٌوسؾ ؼول47ً

2147تسٌٌرفاطمةفاضل48

2148تجارةمحمد إسالمفٌضال49ً

21555تسٌٌررانٌةقدوج50

2129مالٌة و محاسبةرحمةقرٌن51

6غ2تسٌٌرأنٌسقٌشاح52

21311مالٌة و محاسبةهانًكرٌزم53

21020اقتصادمبارككرٌم54

غ210مالٌة و محاسبةحسٌنمانع55

4غ2مالٌة و محاسبةكاهنةمانع56

غغ2تجارةرمٌساءمجوج57

21231تسٌٌرمروى مداح58

غغ2تسٌٌرنور الهدىمراح59

2غ210تجارةشٌماءمرادي60

3غ3ادارة الموارد البشرٌةجعفر مشري 61

3غ2تسٌٌرخولةمعمر62

2106تسٌٌرنور الهدى مقالت63ً

غ211تسٌٌرأٌوبمنزر64

21552مالٌة و محاسبةخولةنومري65

2148؟؟؟امالهدار66

168سلمىعقون67

4غصبرٌنةنعون بن68

3غنجاةبلقاسم69

0جمٌلةدوكاري70

0رزقًزٌد71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 

غٌر محتفظٌن  :65الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس

2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى



عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

3114مالٌة المؤسسةربٌعةإبرٌر1

غغ2اقتصادعٌاشإعٌش2

2146تسٌٌرنورالدٌنأولمان3

21413؟؟؟عبٌرباوٌة4

21311اقتصادحسامبضٌاؾ5

31712مالٌة المؤسسةحلٌمةبلعٌد6

غغ2تسٌٌرصبريبلفراق7

14غغ2تسٌٌرعزالدٌنبلقاسم8

3غ2تجارةباللبلهوشات9

8غ2مالٌة و محاسبةأنٌسبن براهٌم 10

40غ2تسٌٌرعزالدٌنبن بلخٌر11

2139تجارةعبد الؽفوربن جدٌدي12

غغ2تسٌٌرفٌصل المهديبن دردوخ13

غغ2اقتصادعبدالحمٌدبن صؽٌر14

2135تسٌٌرحمزةبن عل15ً

2129تسٌٌرفاتن بوبشٌش16

4غغ2مالٌة و محاسبةحسام الدٌنبوجدع17

21312تسٌٌرمحمد علً بوخنوفة18

21511تسٌٌر ٌونسبوزٌداوي19

31011محاسبة و جباٌةٌوسؾبوعبدهللا20

غغ3مالٌة المؤسسةرمٌساءبوعكاز21

3134؟؟؟عبدالجلٌلبومجان22

2134تجارة      أمٌنتٌقان23ً

21550تسٌٌرسعادجهارة24

غغ2تسٌٌرحسام الدٌنحجٌج25

21512تجارةمروة سارةحدكحٌل26

غغ3مالٌة المؤسسةسناءحفاؾ27

غ212تسٌٌرمهديحماطة28

31020محاسبة و مراجعةاسامة حمودي29

2148مالٌة و محاسبةامنهخبراره30

غغ2مالٌة و محاسبةمصطفى داودي31

2149مالٌة و محاسبةكنزةزرارة32

2147مالٌة و محاسبةبثٌنةزرقٌن33

21551تسٌٌرمروىزٌان34ً

2123تجارةعبد الحفٌظزٌدان35ً

غغ2اقتصادشرؾ الدٌنسالم36

215515تسٌٌراسالمسالم37ً

غغ3محاسبة و مراجعةشهرزادشاطري38

2124تسٌٌربثٌنةشعٌباي39

21512مالٌة و محاسبةهاجرشناؾ40

غغ2مالٌة و محاسبةالنوريصحراوي41

2137تسٌٌر ابتسامصدوق42

2157تسٌٌراسامة حسٌنعبد الصمد43

4غ2تسٌٌرنسٌمةعتروس44

3143محاسبة و جباٌةسندسعثمان45ً

قارش عبدالحق:(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

غٌر محتفظٌن  : 66الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس

2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 



قارش عبدالحق:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

3134تسٌٌر الموارد البشرٌةامٌرةعرٌف46ً

1غ210مالٌة و محاسبةاسماءعزوق47ً

2135مالٌة و محاسبةدنٌاعموري48

21312تسٌٌرعفاؾقجٌبة49

2137تسٌٌرباللقرناب50

1غ211مالٌة و محاسبةسارةقنون51

2125تسٌٌرشعبانكندري52

غ213مالٌة و محاسبةموسىمفتوح 53

غغ2تسٌٌرتقً الدٌن صالحمقعاش54

2139مالٌة و محاسبةعبد القادر اٌمنٌخلؾ55

غغ2تسٌٌربن زواي    ٌوسؾ56

3غ2تجارةزٌنبٌوسف57ً

58

59

123منالزاٌدي60

133الهدى نورسلٌمان61ً

138الدٌن زٌنرسول62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

غٌر محتفظٌن  :66الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس

2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 



قارش عبدالحق:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ2تسٌٌرشهٌنازابركان1

غ2مالٌة و محاسبةرمٌساءالعمراوي2

غ2تسٌٌرابراهٌم اسالم الدٌناوراغ3

غ2اقتصادنسٌمةبدري4

غ2تسٌٌرمروةبؽدادي5

غ3مالٌة المؤسسةشٌماءبلخٌر6

23اقتصادنجاةبلقاسم7

غ2مالٌة و محاسبةعلً اسالمبلقاسم8ً

غ2اقتصادبالل بلمامون9

غ2تسٌٌرزكرٌاءبن عبد الرحمان10

غ2تسٌٌرسامً أحمدبهاز11

غ2مالٌة و محاسبةشهاب الدٌنبوزٌدي12

غ2مالٌة و محاسبة شمس الدٌنبوهزٌلة13

غ2تسٌٌرربابجرادي14

غ2مالٌة و محاسبةحسام الدٌن حسٌنً 15

غ2اقتصادحسام الدٌنخاوة16

غ2مالٌة و محاسبةعبد الرزاقدعاس17

25تجارةعبد الؽانًرحمان18ً

غ2تجارةمحمدرمادنٌة19

غ2مالٌة و محاسبةربابسباع20

21410تجارةجوهرة رفٌدةسفوح21ً

غ2تسٌٌرودادسلطان22ً

غ3محاسبة و جباٌةصابرٌنةسلمان23

2غ2تسٌٌردحمانسواحلٌة24

غ2اقتصادقمرشنة25

غ2اقتصادعصامطرش26ً

غ2تسٌٌرمنٌرطوبً 27

غ2مالٌة و محاسبةاٌناسعثامنة28

غ2اقتصادمحمدعش29ً

غ3اقتصاد نقدي و بنكًسلمىعقون30

غ2مالٌة و محاسبةحسام الدٌنفاٌزة31

غ2مالٌة و محاسبةسٌؾ الدٌنقلٌل32

غ2تسٌٌرالزهراءقٌتشاح33

غ2تسٌٌرمحمدكابة34

غ2مالٌة و محاسبةوداد لعطاط35

36ادارة الموارد البشرٌةحدةلعماري36

غ2مالٌة و محاسبةعائشةلونانسة37

غ2مالٌة و محاسبةمرٌممقالت38ً

غ2تسٌٌرنرٌمانمكاك39

غ2مالٌة و محاسبةعبد الباسطهبول40

غ2تسٌٌرشٌماءٌلوز41

42

43

44

45

2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 

غٌر محتفظٌن  : 67الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس



عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 

قارش عبدالحق:(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

غٌر محتفظٌن  :67الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس



عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ2تسٌٌرعمادبدري1

غ2مالٌة و محاسبةهالةبعطوش2

غ3اقتصاد و مؤسسات مالٌةرمٌساءبن براهٌم3

غ2مالٌة و محاسبةبرهان تقً الدٌنبن دعاس4

غ2مالٌة و محاسبةعبد الحكٌمبن صالح5

غ3ادارة الموارد البشرٌةالزهرةبوشطٌط6

غ2تسٌٌررقٌةبوضٌاؾ7

غ2اقتصادأكرمبٌطام8

غ2اقتصادسارة نرٌمانبٌطام9

غ2مالٌة و محاسبةسٌؾ الدٌنحمٌش10

غ2تسٌٌرزٌن الدٌنرسول11

31717محاسبة و جباٌةسمٌةساكر12

غ3ادارة الموارد البشرٌةسمٌحشرٌط13

غ2مالٌة و محاسبةتوفٌققادة14

غ2اقتصادفؤادقزٌز15

غ2تسٌٌرفاروققودة16

غ2مالٌة و محاسبةحنٌنلمباركٌة17

غ2تسٌٌرعبد هللامرازقة18

غ2تسٌٌرعبد الوهاب مرعوش19

غ2تسٌٌرعبد الرازقمسعودي20

غ2تسٌٌرجابوموساوي21

غ2مالٌة و محاسبةعمارهالل22

غ3محاسبة و مراجعةمسٌنٌساٌحه23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 

قارش عبدالحق:(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

غٌر محتفظٌن  : 68الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس



قارش عبدالحق:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
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88
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كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 

غٌر محتفظٌن  :68الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس

2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى



عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ2تجارةسارةبن راحلة1

27تسٌٌرمحمد حمزةبن شادي2

25تجارةرضاحدرة3

غ2تجارةرٌانخمري4

غ2اقتصادنوحرحمون5ً

غ2تجارةلٌنة رحٌب6ً

غ2تجارةدنٌازعالن7ً

غ2تجارةحنانسحنون8ً

غ3اقتصاد و مؤسسات مالٌةرندةسرار9

غ2تجارةسندسسٌدهم10

غ2تسٌٌرمنالعمارة11

2138تجارةٌمنىقجٌبة12

غ2تجارةفاتحقدوري13

غ2تسٌٌرسلسبٌلقوطاي14

غ2مالٌة و محاسبةامالمالك15

غ2تجارةصباحمرج16

غ2تجارةعبد العالً مسعودان17

غ2مالٌة و محاسبةرٌان أسماءمعرؾ18

غ2اقتصادانورٌزه19

4اٌمانعباس20

3هندشارة21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 

قارش عبدالحق:(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

غٌر محتفظٌن  : 69الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس

2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى



قارش عبدالحق:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
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90
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غٌر محتفظٌن  :69الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

289مالٌة و محاسبةخولةأبركان1

210,53مالٌة و محاسبةٌوسؾ إسالم أبركان2

393محاسبة و جباٌةعماد الدٌناحمان3

297تسٌٌرهجٌرةالرحاب4

2غ313ادارة الموارد البشرٌةفضٌلةالعوف5ً

غ10-10-ناجحة2تسٌٌربشرىالنوي6

غ3اقتصاد و مؤسسات مالٌةامٌنالوناس7

غ210مالٌة و محاسبةمحمد سعٌدأمزٌان8

293تسٌٌرذكرىبرحاٌل9

2103تجارةرضابشو10

2104مالٌة و محاسبةتوفٌقبعقٌق11ً

غ211,75تسٌٌرسندسبلحوي12

غ211مالٌة و محاسبةهٌثمبلخٌر13

21149اقتصادامنهبلخٌري14

21011تسٌٌرصونٌابلعلم15ً

3غ310مالٌة المؤسسةابوبكربلعٌدي16

غ27تجارةرشادبلفراق17

3103ادارة الموارد البشرٌةنجاةبلواعر18

2611تسٌٌراصالةبلولة19

غ214تسٌٌرعبد الرؤوؾبن اجراد20

2108مالٌة و محاسبةفاطمةبن الطٌب21

21251تسٌٌرصالحبن باطة22

غ27,25تسٌٌرشٌماءبن راض23ً

3833مالٌة المؤسسةلمٌسبن عرٌوة24

274اقتصادٌسمٌنةبن عل25ً

2103مالٌة و محاسبةباللبن عمارة26

210,510اقتصادمنالبن عٌة27

36ادارة الموارد البشرٌةرمٌساءبن فٌالة28

4غ211,5تجارةأمٌنبن قوده 29

7غ211تسٌٌربسمةبوتعقاقٌن30

210,53اقتصادامٌرةبوحرٌق31

2104اقتصادزٌنببوزٌان32

2126تسٌٌراٌمانبوزٌد 33

0غ34تسوٌقصهٌببوساحة34

غ211مالٌة و محاسبةالٌاسبوشعٌب35

212,758تسٌٌرجٌهانبوضٌاؾ36

211,259تسٌٌرزكًبوطبة37

3106ادارة الموارد البشرٌةشٌماءبوعبدهللا 38

غ212,5تسٌٌرعماربوعبوش39

2103تسٌٌرخالد ابن الولٌدبوعالق40

3غ214مالٌة و محاسبةشٌماءبوكعبة41

غ211مالٌة و محاسبةباللبولمزاٌر42

292مالٌة و محاسبةباللبومعراؾ43

3129ادارة الموارد البشرٌةسمٌةبوهنتالة44

2107مالٌة و محاسبةٌحًبٌش45ً
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2102تسٌٌر(تسٌٌر)ٌاسٌنبٌطام46

37,52اقتصاد نقدي و بنكًشٌماءبٌطام47

28,56تجارةزهٌرتوات48ً

0غ212مالٌة و محاسبةنسرٌنجاب هللا49

غ39تسٌٌر الموارد البشرٌةاسالمجاب هللا50

21232مالٌة و محاسبةسارةجرادي51

غ210مالٌة و محاسبةحمزةحجٌج52

9غ2تجارةسامر حشاشنة 53

31045مالٌة المؤسسةاحالمحفٌظ54

غ27؟؟؟عبدالجلٌلحلٌوش55

2757تسٌٌرعقبةحمادي56

293تسٌٌرهجٌرةحمادي57

3113ادارة الموارد البشرٌةمٌسونحمان58

غ26تسٌٌرالحناشًحناش59ً

337تسوٌقعمر حوفان60ً

غ28تسٌٌرصدامدلندة61

276مالٌة و محاسبةورٌاشًذكرى62

2113مالٌة و محاسبةبرٌزةربع63ً

3114ادارة الموارد البشرٌةٌاسمٌنةرحمان64ً

3117تسٌٌر الموارد البشرٌةنور االٌمانرمضان65

غ28,5مالٌة و محاسبةرحمةرٌؽ66ً

2105تجارةحكٌمزراٌب67

غ310.5ادارة الموارد البشرٌةحٌدرزرون68ً

211,53اقتصادبثٌنةزطوط69

0غ29مالٌة و محاسبةاحمد رامًزؼٌن70ً

3113ادارة الموارد البشرٌةرمزي زكارة71

غ28,5؟؟؟جاد الحق فارسزنات72ً

21230مالٌة و محاسبةأسامةزٌتون73ً

256مالٌة و محاسبةكرٌمزٌوار74

2112اقتصاداسٌاساس75ً

2106تسٌٌرخلودسعٌدان76ً

غ2td13-ex9مالٌة و محاسبةسماحسكٌو77

2144مالٌة و محاسبةمحمد الؽزالًشادة78

غ26.25تسٌٌررمٌسةشاوي79

2113تجارةخالدشبٌله80

غ310تسٌٌر الموارد البشرٌةزكرٌاءشتوح81

غ27مالٌة و محاسبةهٌثمصفٌة82

غ312إدارة مالٌةفتح هللاصولح83

غ310ادارة الموارد البشرٌةعبد الحقطوٌل84

1غ29تسٌٌربلقاسمعبد العزٌز85

غ23مالٌة و محاسبةوائلعبدو86

2117مالٌة و محاسبةسوسنعثمان87ً

211,2597تسٌٌرانٌسعرباوي88

غ28تجارةاصالة منة هللا عشٌش89ً

غ310محاسبة و مراجعةعبدالكرٌمعالوة90
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االستدراكي

2138تسٌٌرامالعمر91

21143مالٌة و محاسبةسمٌرةعٌشوش92

غ29تجارةعبد المؤمنفراح93

2128اقتصاداسماءفراح94

21135؟؟؟رٌمفرحات95

غ27,5مالٌة و محاسبةمحمد أنٌسفرٌتح96

غ214تسٌٌرأكرمفٌاللً 97

غ29مالٌة و محاسبةسهىقاسم98ً

2غ39محاسبة و جباٌةخلٌلقاسم99ً

21130تجارةانٌسقامو100

غ37اقتصاد و تسٌٌر المؤسساتسمٌةقربع101

غ211تسٌٌرفاتحقرزة102

31031مالٌة المؤسسةهشامقهطار103

5غ212مالٌة و محاسبةٌعقوبقودة104

21146تسٌٌراٌمنقٌتشاح105

21040مالٌة و محاسبةرمٌساءقٌدوم106

393ادارة الموارد البشرٌةعلًكاف107ً

غ29مالٌة و محاسبةاٌمن انٌسكرشة108

3106محاسبة و مراجعةبشرىكولٌب109

0غ310تسٌٌر الموارد البشرٌةشهٌنازلحلح110

2911اقتصادإكراملخضر111

29,7566مالٌة و محاسبةموسىلخضر زوبٌر112

غ28مالٌة و محاسبةشمس الدٌنلعنان113ً

2114تسٌٌرنهادلؽبش114

2113تسٌٌرعٌسىلكحل115

غ210,25تسٌٌرهجٌرةلكحل116

غ310تسٌٌر الموارد البشرٌةمروىمانع117

2113مالٌة و محاسبةحسام الدٌنمباركٌة118

2113مالٌة و محاسبةعبد الفتاحمحمدي119

1غ210مالٌة و محاسبةاٌمانمختاري120

غ310تسٌٌر الموارد البشرٌةرمضان هشاممختاري121

غ311,5ادارة الموارد البشرٌةفضٌلمخلوف122ً

2128تسٌٌررٌانمدور123

غ310محاسبة و جباٌةسهاممراح124

3103محاسبة و مراجعةبرهان الدٌنمراد125

3835ادارة الموارد البشرٌةمفديمزٌان126

2925مالٌة و محاسبةامٌنةمساعدٌة127

273تسٌٌرصونٌامسعور128

غ212مالٌة و محاسبةعصاممصمودي129

غ212مالٌة و محاسبةسمٌةمعزٌز130

211,252تسٌٌرعدنانمؽشوش131

1غ27,5مالٌة و محاسبةاسمهانملقان132ً

غ210مالٌة و محاسبةصافً الدٌن مهدي 133

210,56تسٌٌرأشواقمومن134

1غ38مالٌة المؤسسةبدرٌةمٌرود135
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2148تسٌٌراصالةناصري136

273مالٌة و محاسبةبدرالدٌننزاري137

0غ37تسٌٌر الموارد البشرٌةابوبكرنكاع138

غ210مالٌة و محاسبةأمانًٌحٌاوي139

0غ2تجارةاٌمانوادفل140

51محمدرمادنٌة141

0سٌؾ الدٌنبوقبال142

36توفٌقحركاتً 143

1انٌسعمراوي 144

1ٌاسٌنبن ٌح145ً

2سلمىبوعكاز 146

1موسىمفتوح 147

1محمدشعبان148

3امٌرةعابد149

7محمد مهديبوعلً 150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

محتفظٌن  : 164الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس

2018\2017السداسً األول من -كشف عالمات طلبة الدٌون فً السنة األولى

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 

قارش عبدالحق:(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 



عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ39تسٌٌر الموارد البشرٌةفاطمة الزهراءالعابد1

غ312اقتصاد و مؤسسات مالٌةابتسامالعاٌب2

غ211مالٌة و محاسبةمحمد امٌنالهان3ً

غ212,25تسٌٌربادٌسباؼزٌم4

غ212,25تسٌٌرالعٌدبزٌح5

غ214مالٌة و محاسبةاٌوببلخٌري6

غ38,5تسٌٌر الموارد البشرٌةمنالبن عبدهللا7

غ211تسٌٌرأسماءبن عبٌد8

غ210مالٌة و محاسبةعبد الحكٌم بن مسعودة9

غ38ادارة الموارد البشرٌةسامً بن مهدي10

غ310تسوٌقٌسٌنبن ٌح11ً

غ211تسٌٌرسوسنبوعافٌة12

غ9؟؟؟؟؟؟سٌؾ الدٌنبوقبال13

غ38محاسبة و مراجعةطارقبومسنػ14

غ9؟؟؟؟؟؟عبدالجلٌلجلول15

غ210اقتصادصالح الدٌنحفاؾ16

غ27,5مالٌة و محاسبةٌوسؾدرج17

غ27تسٌٌرملوكة ٌاسمٌندهٌنة18

غ311مالٌة المؤسسةشاهردواق19

غ211,5تسٌٌرهجٌرةدٌرش20

غ211تجارةعبدهللارحاب21

غ213مالٌة و محاسبةزكرٌاءزبٌري22

غ311مالٌة المؤسسةخولةزٌدان23ً

غ311محاسبة و مراجعةباللسامع24ً

غ28مالٌة و محاسبةإقبالسكٌو25

غ39,25تجارة دولٌة أسامة الطٌبسلطان26ً

غ36محاسبة و جباٌةعبدالسالمشاوش اخوان 27

غ29,25تجارةامٌنةشاوي28

غ312محاسبة و مراجعةهاجرشباح29

396تسوٌقحسٌنةشلٌح30ً

3103محاسبة و جباٌةطارقشنة31

غ210تجارةذكرىطب32ً

غ211تسٌٌرحسام الدٌن عامر33

غ310,5تسٌٌر الموارد البشرٌةسمٌحة عثامنة 34

2143مالٌة و محاسبةؼرٌبً عدنان35

غ310ادارة الموارد البشرٌةنورالدٌنعزٌزي36

غ210مالٌة و محاسبةرشاعسة37

غ29,25مالٌة و محاسبةشمس الدٌنعشورة38

غ29,5تسٌٌرعبدالجلٌلعكاز39

غ26اقتصادهانًعٌساوي40

غ؟؟؟2تسٌٌرحكٌمقبوج41

غ27اقتصادلبنىقوف42ً

2103تسٌٌرهدىلوبٌر43

غ212تجارةإسالممختاري44

2124مالٌة و محاسبةاخالصمرزلقاد45
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غ213مالٌة و محاسبةشٌماء مسامح46

غ29تجارةعمرمقاوس47ً

غ28تجارةٌوسؾمقاوس48ً

غ211,5مالٌة و محاسبةالهاشمً منصور 49

غ211تجارةنجاةمنصوري50

غ210,5اقتصادرٌاننزار51

غ28,5تسٌٌرعبد الرؤوؾنزار52

غ214,5اقتصادوفاء نزار53

غ29تجارةسفٌانهدار54

غ38ادارة الموارد البشرٌةعبد الحقواش55

غ29مالٌة و محاسبةعلً اسالمبلقاسم56ً

5مهديبراهٌم بن57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73
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