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

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

213,510,0تسييرمحمودابولبدة1

214,011,0تسييرصهيباسليميه2

214,009,0مالية و محاسبةعطاالزعانين3

214,008,5مالية و محاسبةاكرمالطيب4

213,009,5مالية و محاسبةصقرالعبيط5

2اقتصادعمربن حرشاش6

213,009,0مالية و محاسبةعبد الحكيم بن مسعودة7

2تسييرسلمىبوزيد8

214,008,0تسييرزكيبوطبة9

213,505,5مالية و محاسبةسميةبونوارة10

2مالية و محاسبةشهاب الدينبوزيدي11

212,508,5تجارةرضاحدرة12

2مالية و محاسبةعبد النورحيدوسي13

306,5ادارة الموارد البشريةيعقوبدريس14

309,0ادارة الموارد البشريةحيدرزروني15

2اقتصادرندةسعدي16

212,509,5تجارةاميرةعابد17

207,5تجارةصابرعولمي18

214,009,5مالية و محاسبةهانيكريزم19

2مالية و محاسبةشيهاب الدينمهماهي20

212,012,0اقتصادرياننزار21

213,0تجارةزينبيوسفي22
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

10,0؟؟؟2مالية و محاسبةخولةأبركان1

310,511,0ادارة الموارد البشريةمريمأعراب2

21210,5اقتصادعياشإعيش3

5-10,5-ناجحة2تسييربشرىالنوي4

21207,5مالية و محاسبةمحمد امينالهاني5

211تسييرالعيدبزيح6

213,508,0اقتصادحسامبضياف7

310تسويقعائشةبعزيز8

212,510,0مالية و محاسبةقمر الدينبلباشة9

21413,0اقتصادحنانبلحاج10

211,506,0اقتصادامنهبلخيري11

213,505,0تسييرعزالدينبلقاسم12

21109,0مالية و محاسبةفاطمةبن الطيب13

211تسييرعزالدينبن بلخير14

21310,5تجارةعبد الغفوربن جديدي15

210,510,0تسييرمنال بن حمزة 16

21009,0اقتصادصا برينبن صا لح17

211,507,0تسييرمريمبن طراد18

21007,0تسييرمنيرةبن طراد19

213,512,5تسييرحمزةبن علي20

21011,5تسييرشمس الدينبن عياش21

21110,0تسييرعزيزةبن مخلوف22

21407,5تجارةنوالبوجنيبة23

21008,0تجارةأمينةبوخالفة24

211,512,5مالية و محاسبةنسيمةبوخلوف25

21307,0مالية و محاسبةرمزيبوززة26

21307,5مالية و محاسبةأنيسبوشطيط27

210,514,0مالية و محاسبةالياسبوشعيب28

21009,5تسييررقيةبوضياف29

21012,0تسييرسلسبيلبوعافية30

21407,5تسييرسوسنبوعافية31

307,0ادارة الموارد البشريةمحمد مهديبوعلي32

212مالية و محاسبةباللبومعراف33

21414,5مالية و محاسبةياسينبيطام34

21209,0تجارةنهادتيفرنت35

21210,0مالية و محاسبةاميرةحجازي36

213,511,0مالية و محاسبةمحمد الصالح حمزة37

211مالية و محاسبةسيف الدينحميش38

210مالية و محاسبةفردوسخذري39

21410,0مالية و محاسبةبثينةخرف هللا40

213اقتصادرندةخنفوسي41

21407,0تجارةفاطمة الزهراءدحومان42

21006,0اقتصادالحسيندربالي43

21107,5تسييرملوكة ياسميندهينة44

213,511,0تسييررميساءرابح45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

213.505,507,5مالية و محاسبةشهينازرحماني46

21310,0مالية و محاسبةرحمةريغي47

21210,0مالية و محاسبةكنزةزرارة48

2906,0تجارةدنيازعالني49

209,0مالية و محاسبةأنفالزغيش50

211تجارةوسامزيادي51

21409,0تسييرخلودسعيداني52

310مالية المؤسسةعبد الرحيمسي محمد53

21506,5تجارةامينةشاوي54

2تسييرهانيشبي55

21110,0مالية و محاسبةهاجرشناف56

3محاسبة و مراجعةنور االسالمشنة 57

21310,5تسييرهاجرطرج58

212,510,0اقتصاداسامهعتماني59

210مالية و محاسبةرشاعسة60

3td=13/ex=8محاسبة و مراجعةعبدالكريمعالوة61

21307,0مالية و محاسبةخولةعمران62

21108,0تجارةنور الهدى عياط 63

21308,5تجارةعبد المؤمنفراح64

21508,5؟؟؟ريمفرحات65

213,506,0تسييرريانقزيز66

214,506,5مالية و محاسبةايمانقلول67

21205,0مالية و محاسبةسيف الدينقليل68

212تسييرعاطفكرميش69

21308,5تسييرشعبانكندري70

21111,0تسييرهدىلوبير71

21009,5تسييرفلايرلونانسة72

21212,0تسييرريانمدور73

21210,0مالية و محاسبةامالمريدد74

210,513,0اقتصادنور جهانمشتي75

210,510,5تسييرمنارمعلمي76

21110,0تسييرخولةمعمر77

21112,5تجارةيوسفمقاوسي78

21210,0تسييرنور الهدى مقالتي79

21206,509,0تسييرجابوموساوي80

21207,509,5تسييرأشواقمومن81

211تسييراصالةناصري82

211مالية و محاسبةبدرالديننزاري83

213,509,0تسييرشيماءيلوز84

213,508,0تسييربن زواي    يوسف85

09,0الحق جاد فارسزناتي86

08,0النوري صحراوي87
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