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

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غغ2تسٌٌرشهٌنازابركان1

210,006,50مالٌة و محاسبةرمٌساءالعمراوي2

212,004,00تسٌٌرابراهٌم اسالم الدٌناوراغ3

غغ2اقتصادنسٌمةبدري4

29,003,50تسٌٌرمروةبؽدادي5

غغ3مالٌة المؤسسةشٌماءبلخٌر6

غغ2اقتصادنجاةبلقاسم7

1,50غ2مالٌة و محاسبةعلً اسالمبلقاسم8ً

غغ2اقتصادبالل بلمامون9

213,007,50تسٌٌرزكرٌاءبن عبد الرحمان10

29,003,001,00تسٌٌرسامً أحمدبهاز11

غغ2مالٌة و محاسبةشهاب الدٌنبوزٌدي12

27,000,000,00مالٌة و محاسبة شمس الدٌنبوهزٌلة13

غغ2تسٌٌرربابجرادي14

211,009,00مالٌة و محاسبةحسام الدٌن حسٌنً 15

غغ2اقتصادحسام الدٌنخاوة16

غ28,00مالٌة و محاسبةعبد الرزاقدعاس17

غغ2تجارةعبد الؽانًرحمان18ً

غغ2تجارةمحمدرمادنٌة19

28,007,50مالٌة و محاسبةربابسباع20

غغ2تجارةجوهرة رفٌدةسفوح21ً

210,007,25تسٌٌرودادسلطان22ً
غغ3محاسبة و جباٌةصابرٌنةسلمان23

28,001,50تسٌٌردحمانسواحلٌة24
غغ2اقتصادقمرشنة25

1,00غ28,00اقتصادعصامطرش26ً

29,001,50تسٌٌرمنٌرطوبً 27

28,002,00مالٌة و محاسبةاٌناسعثامنة28

2,00غ2اقتصادمحمدعش29ً

غغ3اقتصاد نقدي و بنكًسلمىعقون30

28,000,001,50مالٌة و محاسبةحسام الدٌنفاٌزة31

3,00غ2مالٌة و محاسبةسٌؾ الدٌنقلٌل32

29,5010,50تسٌٌرالزهراءقٌتشاح33

211,007,00تسٌٌرمحمدكابة34

5,50غ26,50مالٌة و محاسبةوداد لعطاط35

غ317,50ادارة الموارد البشرٌةحدةلعماري36

27,002,00مالٌة و محاسبةعائشةلونانسة37

29,001,50مالٌة و محاسبةمرٌممقالت38ً

213,009,25تسٌٌرنرٌمانمكاك39

211,009,00مالٌة و محاسبةعبد الباسطهبول40

215,0015,00تسٌٌرشٌماءٌلوز41

10,005,007,00نورالهدىمراح42
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غغ2تسٌٌرعمادبدري1

26,002,50مالٌة و محاسبةهالةبعطوش2

314,008,75اقتصاد و مؤسسات مالٌةرمٌساءبن براهٌم3

211,0010,00مالٌة و محاسبةبرهان تقً الدٌنبن دعاس4

غغ2مالٌة و محاسبةعبد الحكٌمبن صالح5

311,503,50ادارة الموارد البشرٌةالزهرةبوشطٌط6

210,5011,00تسٌٌررقٌةبوضٌاؾ7

غغ2اقتصادأكرمبٌطام8

211,005,00اقتصادسارة نرٌمانبٌطام9

غغ2مالٌة و محاسبةسٌؾ الدٌنحمٌش10

غغ2تسٌٌرزٌن الدٌنرسول11

غغ3محاسبة و جباٌةسمٌةساكر12

غغ3ادارة الموارد البشرٌةسمٌحشرٌط13

27,007,0013,00مالٌة و محاسبةتوفٌققادة14

214,5010,25اقتصادفؤادقزٌز15

غغ2تسٌٌرفاروققودة16

غغ2مالٌة و محاسبةحنٌنلمباركٌة17

28,001,50تسٌٌرعبد هللامرازقة18

21,001,50تسٌٌرعبد الوهاب مرعوش19

غغ2تسٌٌرعبد الرازقمسعودي20

0,00غ2تسٌٌرجابوموساوي21

غ29,00مالٌة و محاسبةعمارهالل22

315,501,50محاسبة و مراجعةمسٌنٌساٌحه23

314,006,50المؤسسات تسٌٌر و اقتصادأسماء مختاش24

غ6,50عبدالحقواش25

11,009,00سلمىقرعٌش26

4,50غعمادبقري27
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غغ2تجارةسارةبن راحلة1

غ212,50تسٌٌرمحمد حمزةبن شادي2

5,00غغ2تجارةرضاحدرة3

28,002,0012,00تجارةرٌانخمري4

29,003,00اقتصادنوحرحمون5ً

210,005,00تجارةلٌنة رحٌب6ً

26,001,00تجارةدنٌازعالن7ً

27,007,00تجارةحنانسحنون8ً

0,00غغ3اقتصاد و مؤسسات مالٌةرندةسرار9

1,50غ2تجارةسندسسٌدهم10

9,25غ2تسٌٌرمنالعمارة11

غغ2تجارةٌمنىقجٌبة12

غغ2تجارةفاتحقدوري13

211,509,50تسٌٌرسلسبٌلقوطاي14

غغ2مالٌة و محاسبةامالمالك15

0,50غغ2تجارةصباحمرج16

216,507,50تجارةعبد العالً مسعودان17

211,003,509,00مالٌة و محاسبةرٌان أسماءمعرؾ18

217,0010,00اقتصادانورٌزه19

غ16,50سوسنبوعافٌة20

16,0014,50رمٌساءحماش21

غ13,00زٌنبٌوسف22ً

11,009,00شهرزادشاطري23
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غٌر محتفظٌن  : 69الفوج رقم 1رٌاضٌات : المقٌاس
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

39,002,252,25تسٌٌر الموارد البشرٌةفاطمة الزهراءالعابد1

3,50غ312,00اقتصاد و مؤسسات مالٌةابتسامالعاٌب2

211,001,5010,50مالٌة و محاسبةمحمد امٌنالهان3ً

212,252,002,50تسٌٌربادٌسباؼزٌم4

غ212,25تسٌٌرالعٌدبزٌح5

8,00غ214,00مالٌة و محاسبةاٌوببلخٌري6

38,502,75تسٌٌر الموارد البشرٌةمنالبن عبدهللا7

211,001,00تسٌٌرأسماءبن عبٌد8

210,006,00مالٌة و محاسبةعبد الحكٌم بن مسعودة9

38,002,00ادارة الموارد البشرٌةسامً بن مهدي10

غ310,00تسوٌقٌسٌنبن ٌح11ً

211,007,25تسٌٌرسوسنبوعافٌة12

غ9,00؟؟؟؟؟؟سٌؾ الدٌنبوقبال13

غ38,00محاسبة و مراجعةطارقبومسنػ14

غ9,00؟؟؟؟؟؟عبدالجلٌلجلول15

210,004,00اقتصادصالح الدٌنحفاؾ16

5,25غ27,50مالٌة و محاسبةٌوسؾدرج17

27,004,75تسٌٌرملوكة ٌاسمٌندهٌنة18

311,005,50مالٌة المؤسسةشاهردواق19

211,506,00تسٌٌرهجٌرةدٌرش20

211,002,00تجارةعبدهللارحاب21

213,001,50مالٌة و محاسبةزكرٌاءزبٌري22
غ311,00مالٌة المؤسسةخولةزٌدان23ً

غ311,00محاسبة و مراجعةباللسامع24ً

28,001,50مالٌة و محاسبةإقبالسكٌو25
39,253,00تجارة دولٌة أسامة الطٌبسلطان26ً
36,001,504,50محاسبة و جباٌةعبدالسالمشاوش اخوان 27

29,252,5017,50تجارةامٌنةشاوي28

0,00غ312,00محاسبة و مراجعةهاجرشباح29

5,00غ39,00تسوٌقحسٌنةشلٌح30ً

3,00غ310,00محاسبة و جباٌةطارقشنة31

210,002,25تجارةذكرىطب32ً

9,00غ211,00تسٌٌرحسام الدٌن عامر33

310,500,00تسٌٌر الموارد البشرٌةسمٌحة عثامنة 34

0,25غ214,00مالٌة و محاسبةؼرٌبً عدنان35

310,000,50ادارة الموارد البشرٌةنورالدٌنعزٌزي36

1,50غ210,00مالٌة و محاسبةرشاعسة37

غ29,25مالٌة و محاسبةشمس الدٌنعشورة38

غ29,50تسٌٌرعبدالجلٌلعكاز39

غ26,00اقتصادهانًعٌساوي40

3,50؟؟؟2تسٌٌرحكٌمقبوج41

0,25غ27,00اقتصادلبنىقوف42ً

غ210,00تسٌٌرهدىلوبٌر43

212,005,50تجارةإسالممختاري44

212,008,00مالٌة و محاسبةاخالصمرزلقاد45
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حدوش وردة:.(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

213,005,50مالٌة و محاسبةشٌماء مسامح46

29,004,00تجارةعمرمقاوس47ً

28,0012,00تجارةٌوسؾمقاوس48ً

211,506,50مالٌة و محاسبةالهاشمً منصور 49

211,004,002,00تجارةنجاةمنصوري50

210,507,50اقتصادرٌاننزار51

غ28,50تسٌٌرعبد الرؤوؾنزار52

214,501,50اقتصادوفاء نزار53

29,008,25تجارةسفٌانهدار54

2,00غ38,00ادارة الموارد البشرٌةعبد الحقواش55

غ29,00محاسبة و مالٌةاسالم علًبلقاسم56ً

12,00زكرٌاءشطوح57

11,00عثمانمزوزي58

1,50الولٌد بن خالدبوعالق59

2,50الدٌن بدرنزار60

2,00ذكرىورٌاش61ً

6,50فاطمةالطٌب بن62

3,50الدٌن شمسلعنان63ً

1,50عدنانمغشوش64

1,50هٌثمصفٌة65

0,50حٌدرزرون66ً

8,50ٌوسفزاوي بن67

12,00آٌةتكواشت68

0,50أمٌنتٌقان69ً

2,00منالحمزة بن70

2,00حدةرداس71

10,00شهرزادعمومة بن72
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