
بوطيبة هارون:                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غغ2تسٌٌرحلٌمةالعاٌب1

21010تسٌٌرذكرىبرحاٌل2

2117,5اقتصادنسٌمةبدري3

2107اقتصادرشٌدبلوصٌف4

2139مالٌة و محاسبةنسرٌن بلول 5

21611تسٌٌررٌان أٌةبن جاب هللا6

21611مالٌة و محاسبةنجٌببن رابح7

210,59,5تجارةسارةبن راحلة8

21011تجارةرمٌساء بن ساعد 9

21111تسٌٌراسكندربن صالح10

2119مالٌة و محاسبةشهرزادبن عمومة11

21013تسٌٌرزٌن العابدٌنبن فٌالة12

21411مالٌة و محاسبةعقبةبوخالفة13

21312تسٌٌرسامً أحمدبهاز14

14غ210مالٌة و محاسبةشهاب الدٌنبوزٌدي15

21411مالٌة و محاسبةٌحًبٌش16ً

213,510تسٌٌرعصام الدٌنتبه17

غغ2تسٌٌرحورٌةجواله18

213,510مالٌة و محاسبةنهادحداد19

21212تجارةمروة سارةحدكحٌل20

21611,5مالٌة و محاسبةحسام الدٌن حسٌنً 21

213,58,5تسٌٌرإٌمانخذري22

غغ2مالٌة و محاسبةمصطفى داودي23

31111ادارة الموارد البشرٌةاٌماندهٌم24ً

21112,5تسٌٌررمٌساءرابح25

غغ2اقتصادنصرالدٌنراجع26ً

21512تسٌٌرعبد الرحٌم ٌعقوبزرقٌن27

21212اقتصادإسالمزموري28

8,5غ2مالٌة و محاسبةاٌمانزٌاد29

2119مالٌة و محاسبةأمٌمةسعادنة30

21110مالٌة و محاسبةربابسباع31

5غ2مالٌة و محاسبةسماحسكٌو32

13غ210تسٌٌردحمانسواحلٌة33

2158,5مالٌة و محاسبةمهديصحراوي34

2119مالٌة و محاسبةهٌثمصفٌة35

غ210اقتصادعصامطرش36ً

2149,5مالٌة و محاسبةخولةعمران37

210711تسٌٌرفاطمةفاضل38

غغ2تسٌٌرحكٌمقبوج39

غغ2مالٌة و محاسبةمرامقرشاش40

211,511,5مالٌة و محاسبةرحمةقرٌن41

2119مالٌة و محاسبةشمس الدٌنلعنان42ً

غغ2تسٌٌرهجٌرةلكحل43

2107,5مالٌة و محاسبةحسٌنمانع44

غغ3محاسبة و جباٌةسهاممراح45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

21510مالٌة و محاسبةباسممطرف46ً

21010تسٌٌرنور الهدى مقالت47ً

213,510مالٌة و محاسبةعائشةلونانسة48

21510مالٌة و محاسبةعبد العالًمومن49

213,512,5؟؟؟امالهدار50

غ211,5مالٌة و محاسبةاٌمنهالل51
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2129تسٌٌرمحمودابولبدة1

21111تسٌٌرصهٌباسلٌمٌه2

2138مالٌة و محاسبةعطاالزعانٌن3

2120مالٌة و محاسبةاكرمالطٌب4

21210مالٌة و محاسبةصقرالعبٌط5

3غ2اقتصادعبدالحمٌدبن صغٌر6

9,5غ2مالٌة و محاسبةحسام الدٌنبوجدع7

غغ2تسٌٌرسلمىبوزٌد8

2119مالٌة و محاسبةوسامبوملٌط9

21616تسٌٌرسعادجهارة10

31613,5تسوٌقسامً احمد شوقًزواتٌن11

21616تسٌٌرمروىزٌان12ً

269,5مالٌة و محاسبةكرٌمزٌوار13

6غ3محاسبة و مراجعةنور االسالمشنة 14

2138تسٌٌرعبد الحقعدوداوي15

21411مالٌة و محاسبةاسماءعزوق16ً

غغ2تسٌٌرحكٌمقبوج17

21513,5مالٌة و محاسبةسارةقنون18

غغ2تجارةٌوسفكابرٌن19

2110مالٌة و محاسبةهانًكرٌزم20

غ210مالٌة و محاسبةوائللونانسة21

8غ2مالٌة و محاسبةسمٌةمعزٌز22

3غ2تجارةانورمعوشً 23

21311,5تسٌٌرتقً الدٌن صالحمقعاش24
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بوطيبة هارون:                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

21010مالٌة و محاسبةرمٌساءالعمراوي46

21213,5تسٌٌرنورالدٌنأولمان47

2128مالٌة و محاسبةهالةبعطوش48

298اقتصادحنانبلحاج49

غ212اقتصادنجاةبلقاسم50

21010اقتصادبالل بلمامون51

31010ادارة الموارد البشرٌةنجاةبلواعر52

2912تجارةمسعودبن الشرٌف53

21010تسٌٌرعزالدٌنبن بلخٌر54

غ211,5تجارةعبد الغفوربن جدٌدي55

غ210اقتصادعمربن حرشاش56

21010تسٌٌرمنال بن حمزة 57

21012مالٌة و محاسبةأنور سٌف الدٌنبن علجٌة58

21110تسٌٌرحمزةبن عل59ً

21010اقتصادٌسمٌنةبن عل60ً

2911مالٌة و محاسبةعبد الحكٌم بن مسعودة61

21110مالٌة و محاسبةنسٌمةبوخلوف62

21010مالٌة و محاسبةأنٌسبوشطٌط63

21110تسٌٌرسوسنبوعافٌة64

21110مالٌة و محاسبةامٌرةبوعقاقن65

21210مالٌة و محاسبةشٌماءبوكعبة66

غ210مالٌة و محاسبةسمٌةبونوارة67

21010مالٌة و محاسبةلٌندةبوهنتالة68

2119مالٌة و محاسبةساريبٌطام 69

9غ211مالٌة و محاسبةنسرٌنجاب هللا70

2810تسٌٌرربابجرادي71

2108تسٌٌرنوالحماد72

2910تسٌٌرعقبةحمادي73

212,510,5مالٌة و محاسبةزكرٌاءحنفوق74

298مالٌة و محاسبةالهامحوامد75

10غ210مالٌة و محاسبةامنهخبراره76

غ212مالٌة و محاسبةشهٌمازخذري77

21010مالٌة و محاسبةبثٌنةخرف هللا78

2129تسٌٌررانٌادرٌس79

2119تسٌٌرهشامدغو80

غ29تسٌٌراسماءدغوش81

21111مالٌة و محاسبةشهٌنازرحمان82ً

12غ212تسٌٌرحدةرداس83

21010مالٌة و محاسبةزكرٌاءزبٌري84

21010مالٌة و محاسبةكنزةزرارة85

21110مالٌة و محاسبةأمٌنةزمه86

21110مالٌة و محاسبةأسامةزٌتون87ً

21011,5تجارةعبد الحفٌظزٌدان88ً

269,5مالٌة و محاسبةكرٌمزٌوار89

211,58,5اقتصاداسٌاساس90ً
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

13,5غ311محاسبة و جباٌةسمٌةساكر91

غ210مالٌة و محاسبةمحمد فتحً سدرات 92

غ211,5تجارةربٌعسلٌمان بوعصبانة93

2911تسٌٌربثٌنةشعٌباي94

غ2اقتصادعكسةشٌماء95

2119مالٌة و محاسبةالنوريصحراوي96

211,510,5تسٌٌرهاجرطرج97

غ210تسٌٌرمنٌرطوبً 98

غ2تجارةخولةعاشوري99

31219محاسبة و مراجعةرانٌةعباس100

غ2تجارةاٌمانعباش101

21014تجارةباللعبد العزٌز102

11غ210تسٌٌربلقاسمعبد العزٌز103

21010مالٌة و محاسبةسوسنعثمان104ً

2116تسٌٌررمزيعرٌوة105

210,57مالٌة و محاسبةرشاعسة106

21110مالٌة و محاسبةامٌنعولم107ً

غ211مالٌة و محاسبةحسام الدٌنفاٌزة108

غ211مالٌة و محاسبةمحمد روؤفقادري109

210612مالٌة و محاسبةإلٌاسقبلة110

غ؟؟؟2تسٌٌرحكٌمقبوج111

21313تسٌٌرعفافقجٌبة112

غ210تجارةفاتحقدوري113

21013تسٌٌرسلمىقرعٌش114

27,510,5تسٌٌرفاروققودة115

21310تسٌٌرمحمدكابة116

2107اقتصادمبارككرٌم117

غ212تسٌٌرنهادلغبش118

16,5غ312تسٌٌر الموارد البشرٌةمروىمانع119

غ210مالٌة و محاسبةكاهنةمحمودي120

2116تسٌٌررضامرابط121

2119تسٌٌرنور الهدىمراح122

12غ212تجارةصباحمرج123

غ212مالٌة و محاسبةبسمةمرزوق124

21010تسٌٌررٌمةمرزوق125ً

287,5تسٌٌرعبد الوهاب مرعوش126

24,511,5مالٌة و محاسبةرندةمزٌان127ً

2810مالٌة و محاسبةنصر الدٌنمساعدٌة128

21010تسٌٌرمنارمعلم129ً

21011,5مالٌة و محاسبةموسىمفتوح 130

21010تسٌٌرخولةمقالت131ً

غ211مالٌة و محاسبةاسمهانملقان132ً

2128,5مالٌة و محاسبةالهاشمً منصور 133

21110تجارةنجاةمنصوري134

21010,5تسٌٌرأشواقمومن135

محتفظين  : 183الفوج رقم 1فرنسية : المقياس

2018\2017السداسي األول من -كشف عالمات طلبة الديون في السنة األولى

بوطيبة هارون:                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير1باتنة - جامعة الحاج لخضر 



بوطيبة هارون:                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

286,515مالٌة و محاسبةجهٌدمٌدون136

2119مالٌة و محاسبةبدرالدٌننزاري137
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