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

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

28تسٌٌرشهٌنازابركان1

213مالٌة و محاسبةٌوسؾ إسالم أبركان2

215,5مالٌة و محاسبةخولةأبركان3

38مالٌة المؤسسةربٌعةإبرٌر4

210,5تسٌٌرمحمودابولبدة5

313محاسبة و جباٌةعماد الدٌناحمان6

210,5تسٌٌرصهٌباسلٌمٌه7

211,5تسٌٌرامالاعراب8

310,5ادارة الموارد البشرٌةمرٌمأعراب9

28اقتصادعٌاشإعٌش10

2مالٌة و محاسبةشٌماءالتوم11ً

212تسٌٌرهجٌرةالرحاب12

211مالٌة و محاسبةعطاالزعانٌن13

210,5مالٌة و محاسبةاكرمالطٌب14

311,5تسٌٌر الموارد البشرٌةفاطمة الزهراءالعابد15

314اقتصاد و مؤسسات مالٌةابتسامالعاٌب16

28مالٌة و محاسبةصقرالعبٌط17

215مالٌة و محاسبةرمٌساءالعمراوي18

2تجارةبادٌسالعمراوي19

211تسٌٌرانفالالعمري20

2تسٌٌربشرىالنوي21

28مالٌة و محاسبةمحمد امٌنالهان22ً

384اقتصاد و مؤسسات مالٌةامٌنالوناس23

2مالٌة و محاسبةمحمد سعٌدأمزٌان24

264تسٌٌرابراهٌم اسالم الدٌناوراغ25

؟؟؟؟؟؟عبدالحقاوشن26

212تسٌٌرنورالدٌنأولمان27

2اقتصادمهىبارة28

29تسٌٌربادٌسباؼزٌم29

2؟؟؟عبٌرباوٌة30

210تسٌٌرعمادبدري31

2تسٌٌرفوزي بزٌان 32

2تسٌٌرالعٌدبزٌح33

211,5تجارةرضابشو34

212اقتصادحسامبضٌاؾ35

3تسوٌقعائشةبعزٌز36

27,5مالٌة و محاسبةهالةبعطوش37

215تسٌٌرمروةبؽدادي38

216,5تسٌٌرحكٌمةبلباشه39

24تسٌٌرسندسبلحوي40

211,5تسٌٌرسمٌةبلخوذٌر41

2مالٌة و محاسبةهٌثمبلخٌر42

210مالٌة و محاسبةاٌوببلخٌري43

215اقتصادامنهبلخٌري44

212تسٌٌرصونٌابلعلم45ً
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

313مالٌة المؤسسةحلٌمةبلعٌد46

3مالٌة المؤسسةابوبكربلعٌدي47

2تجارةرشادبلفراق48

28اقتصادنجاةبلقاسم49

2تسٌٌرعزالدٌنبلقاسم50

215مالٌة و محاسبةعلً اسالمبلقاسم51ً

212تجارةباللبلهوشات52

317,5ادارة الموارد البشرٌةنجاةبلواعر53

28اقتصادرشٌدبلوصٌؾ54

314,5ادارة الموارد البشرٌةسعادبلوم55ً

213مالٌة و محاسبةرضابلوم56ً

2مالٌة و محاسبةامٌربلوناس57

210تسٌٌرعبد الرؤوؾبن اجراد58

213تجارةمسعودبن الشرٌؾ59

214مالٌة و محاسبةفاطمةبن الطٌب60

214,5تسٌٌرحٌاةبن ام السعد61

2مالٌة و محاسبةعبلةبن باطة62

310اقتصاد و مؤسسات مالٌةرمٌساءبن براهٌم63

26,5تجارةمهديبن براهٌم64

214مالٌة و محاسبةأنٌسبن براهٌم 65

212تسٌٌررٌان أٌةبن جاب هللا66

2اقتصاداسامةبن جاب هللا 67

210تجارةعبد الؽفوربن جدٌدي68

210,5مالٌة و محاسبةٱٌةبن حارة69

2اقتصادعمربن حرشاش70

211,5تسٌٌرمنال بن حمزة 71

215مالٌة و محاسبةنجٌببن رابح72

212تجارةسارةبن راحلة73

2تسٌٌرشٌماءبن راض74ً

2تجارةاسالمبن سخرٌة75

36تسوٌقمحمد ٌونسبن سعادة76

2تسٌٌرمروةبن سعٌد77

310,5مالٌة المؤسسةعبد الوهاب سامًبن شادي78

2مالٌة و محاسبةعبد الحكٌمبن صالح79

22تسٌٌراسكندربن صالح80

2اقتصادعبدالحمٌدبن صؽٌر81

216,5تسٌٌرمنٌرةبن طراد82

2تسٌٌر هشام بن عباس83

211,5اقتصادولٌدبن عبد الحفٌظ84

227تسٌٌرزكرٌاءبن عبد الرحمان85

312,5تسٌٌر الموارد البشرٌةمنالبن عبدهللا86

213تسٌٌرأسماءبن عبٌد87

311مالٌة المؤسسةلمٌسبن عرٌوة88

210اقتصادٌسمٌنةبن عل89ً

28,5مالٌة و محاسبةباللبن عمارة90
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

213,5اقتصادابتسام الصؽٌرةبن عمارة91

27تسٌٌرنسمة  بن عمر92

211,5تسٌٌرصبرٌنة بن عون 93

2تسٌٌرشمس الدٌنبن عٌاش94

212اقتصادمنالبن عٌة95

313ادارة الموارد البشرٌةرمٌساءبن فٌالة96

2تسٌٌرزٌن العابدٌنبن فٌالة97

2تجارةأمٌنبن قوده 98

214,5تسٌٌرعزٌزةبن مخلوؾ99

29مالٌة و محاسبةعبد الحكٌم بن مسعودة100

24مالٌة و محاسبةٌسٌنبن منصور 101

310,5ادارة الموارد البشرٌةسامً بن مهدي102

210مالٌة و محاسبةأٌمن بن نزار103

37,5تسوٌقٌسٌنبن ٌح104ً

24تسٌٌرسامً أحمدبهاز105

2تسٌٌرإبراهٌم بهاز 106

211مالٌة و محاسبةطارقبهلول107

212تسٌٌرفاتن بوبشٌش108

273اقتصادعبد اللطٌؾبوتاٌدة109

2مالٌة و محاسبةٌونسبوترعه110

24تسٌٌربسمةبوتعقاقٌن111

2مالٌة و محاسبةحسام الدٌنبوجدع112

2مالٌة و محاسبةرحاببوحساٌة113

28مالٌة و محاسبةعقبةبوخالفة114

210مالٌة و محاسبةحنٌنبوخالفة115

211,5تجارةأمٌنةبوخالفة116

211تسٌٌرعبد الكرٌمبوخالفة117

213,5مالٌة و محاسبةنسٌمةبوخلوؾ118

29,5تسٌٌرمحمد علً بوخنوفة119

2410تجارةمحمد نجٌببوخنوفة120

211,5مالٌة و محاسبةلوٌزةبوراس121

297تسٌٌرعبد العزٌزبوراس122

28تسٌٌرعبد المؤمنبورنان123

28اقتصادزٌنببوزٌان124

37,5ادارة مالٌةأحمد رامًبوزٌد125

28,5تسٌٌراٌمانبوزٌد 126

210تسٌٌر ٌونسبوزٌداوي127

2اقتصاددلٌلة بوزٌدي128

3تسوٌقصهٌببوساحة129

38تسوٌقصهٌببوساحة130

2مالٌة و محاسبةأنوربوسته131

25تجارةاٌمنبوسلسلة132

27مالٌة و محاسبةأنٌسبوشطٌط133

212تسٌٌرزكًبوطبة134

312,5اقتصاد نقدي و بنكًكرٌمةبوعبدهللا135
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

211,5تسٌٌرعماربوعبوش136

244مالٌة و محاسبةرمزيبوززة137

313ادارة الموارد البشرٌةمحمد مهديبوعل138ً

211تسٌٌرفرٌدةبوقرورة139

3مالٌة المؤسسةخٌرالدٌنبوقرورة140

210مالٌة و محاسبةشٌماءبوكعبة141

28مالٌة و محاسبةباللبولمزاٌر142

2مالٌة و محاسبةمحمد صابريبولٌلة143

310؟؟؟عبدالجلٌلبومجان144

3محاسبة و مراجعةطارقبومسنػ145

26مالٌة و محاسبةباللبومعراؾ146

2تسٌٌرمحمد امٌن بومعراؾ 147

210,5مالٌة و محاسبةوسامبوملٌط148

2مالٌة و محاسبةسمٌةبونوارة149

258مالٌة و محاسبة شمس الدٌنبوهزٌلة150

311ادارة الموارد البشرٌةسمٌةبوهنتالة151

212مالٌة و محاسبةلٌندةبوهنتالة152

213,5مالٌة و محاسبةرٌان جمٌلةبوهٌدل153

211مالٌة و محاسبةٌحًبٌش154ً

210تسٌٌر(تسٌٌر)ٌاسٌنبٌطام155

2813اقتصادسارة نرٌمانبٌطام156

210مالٌة و محاسبةٌاسٌنبٌطام157

210مالٌة و محاسبةساريبٌطام 158

210,5تجارةزهٌرتوات159ً

311,5ادارة الموارد البشرٌةحسام الدٌن توات160ً

2810مالٌة و محاسبةتقً الدٌن توم161ً

2تجارةنهادتٌفرنت162

2811تجارة      أمٌنتٌقان163ً

3تسٌٌر الموارد البشرٌةاسالمجاب هللا164

212اقتصادعبلةجباٌل165ً

213مالٌة و محاسبةسارةجرادي166

2تسٌٌرربابجرادي167

38اقتصاد نقدي و بنكًرحٌمةجعرة168

؟؟؟؟؟؟عبدالجلٌلجلول169

28تسٌٌرسعادجهارة170

210تسٌٌرحورٌةجواله171

213مالٌة و محاسبةامٌرةحجازي172

2مالٌة و محاسبةحمزةحجٌج173

2تسٌٌرحسام الدٌنحجٌج174

23مالٌة و محاسبةنهادحداد175

210تجارةرضاحدرة176

216تجارةمروة سارةحدكحٌل177

28,5مالٌة و محاسبةحسام الدٌن حسٌنً 178

25,513تجارةسامر حشاشنة 179

26؟؟؟عبدالجلٌلحلٌوش180
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

210,5تسٌٌرنوالحماد181

210,5تسٌٌرعقبةحمادي182

211تسٌٌرهجٌرةحمادي183

210تسٌٌررمٌساءحماش184

311ادارة الموارد البشرٌةمٌسونحمان185

213تسٌٌرعادلحماوي186

288مالٌة و محاسبةمحمد الصالح حمزة187

210,5مالٌة و محاسبةمٌساءحمودة188

310,5محاسبة و مراجعةاسامة حمودي189

2مالٌة و محاسبةطارقحمٌزي190

2مالٌة و محاسبةسٌؾ الدٌنحمٌش191

2تسٌٌرالحناشًحناش192ً

38,54تجارة دولٌةحسٌنةحنٌش193

37محاسبة و جباٌةاكرمحٌدوس194

29مالٌة و محاسبةعبد النورحٌدوس195ً

2اقتصادحسام الدٌنخاوة196

210,5مالٌة و محاسبةامنهخبراره197

26,5مالٌة و محاسبةشهٌمازخذري198

210,5مالٌة و محاسبةبثٌنةخرؾ هللا199

311,5ادارة الموارد البشرٌةرانٌةخزار200

314ادارة الموارد البشرٌةٌسرٌةخالؾ201

210,5تجارةرٌانخمري202

3ادارة الموارد البشرٌةمحمد الصالحخٌلٌة203

2مالٌة و محاسبةمصطفى داودي204

20مالٌة و محاسبةحمزهدرار205

23مالٌة و محاسبةٌوسؾدرج206

210,5اقتصادهدٌلدرٌد207

2تسٌٌرعٌسىدرٌد208

39ادارة الموارد البشرٌةٌعقوبدرٌس209

212اقتصادلبنىدزٌري210

2مالٌة و محاسبةعبد الرزاقدعاس211

28,5مالٌة و محاسبةسمٌةدعاس212

213,5تسٌٌراسماءدؼوش213

310مالٌة المؤسسةشاهردواق214

213تسٌٌرمفٌدةدٌاب215

213,5تسٌٌرهجٌرةدٌرش216

2تسٌٌرهجٌرةدٌرش217

211تسٌٌررمٌساءرابح218

28اقتصادنصرالدٌنراجع219ً

315ادارة الموارد البشرٌةعصامراجع220ً

214,5مالٌة و محاسبةبرٌزةربع221ً

2تجارةعبدهللارحاب222

310ادارة الموارد البشرٌةٌاسمٌنةرحمان223ً

2101,5تجارةعبد الؽانًرحمان224ً

215مالٌة و محاسبةشهٌنازرحمان225ً
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عالمة االمتحان 

االستدراكي

213مالٌة و محاسبةأحمد مهديرحمون226

2510اقتصادنوحرحمون227ً

211تجارةلٌنة رحٌب228ً

210تسٌٌرحدةرداس229

210تجارةمحمدرمادنٌة230

312تسٌٌر الموارد البشرٌةنور االٌمانرمضان231

2مالٌة و محاسبةكرٌمةروابح232

211مالٌة و محاسبةرحمةرٌؽ233ً

214مالٌة و محاسبةمنالزاٌدي234

2مالٌة و محاسبةزكرٌاءزبٌري235

210تسٌٌرأمٌرةزروال236

213,5اقتصادبثٌنةزطوط237

210مالٌة و محاسبةصبٌحةزعتر238

28مالٌة و محاسبةأنفالزؼٌش239

215تسٌٌراحمدزؼٌن240ً

313ادارة الموارد البشرٌةرمزي زكارة241

211مالٌة و محاسبةحمزةزكور242

211مالٌة و محاسبةأمٌنةزمه243

214اقتصادإسالمزموري244

25مالٌة و محاسبةمحمد امٌن مسعودزمول245ً

20؟؟؟جاد الحق فارسزنات246ً

312تسوٌقسامً احمد شوقًزواتٌن247

2تجارةوسامزٌادي248

26تسٌٌرمروىزٌان249ً

210مالٌة و محاسبةأسامةزٌتون250ً

210مالٌة و محاسبةأرزقًزٌد251

315مالٌة المؤسسةخولةزٌدان252ً

210تجارةعبد الحفٌظزٌدان253ً

214مالٌة و محاسبةكرٌمزٌوار254

210اقتصاداسٌاساس255ً

310محاسبة و جباٌةسمٌةساكر256

2اقتصادشرؾ الدٌنسالم257

26,5مالٌة و محاسبةربابسباع258

210مالٌة و محاسبةامٌنةسدرات259

2مالٌة و محاسبةمحمد فتحً سدرات 260

212مالٌة و محاسبةأمٌمةسعادنة261

210تسٌٌرخلودسعٌدان262ً

2مالٌة و محاسبةمحمدسعٌدي263

210تجارةجوهرة رفٌدةسفوح264ً

210مالٌة و محاسبةإقبالسكٌو265

211,5مالٌة و محاسبةسماحسكٌو266

38تجارة دولٌة أسامة الطٌبسلطان267ً

2013تسٌٌرعادلسلطان268ً

2مالٌة و محاسبةنور الهدىسلٌمان269ً

20مالٌة و محاسبةفهدسماعٌل270
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عالمة االمتحان 

االستدراكي

212تسٌٌرودادسلطان271ً

212اقتصادسمٌةسلطان272ً

213تسٌٌردحمانسواحلٌة273

2اقتصادفوزٌةسوف274ً

310مالٌة المؤسسةعبد الرحٌمسً محمد275

26تجارةسندسسٌدهم276

28مالٌة و محاسبةمحمد الؽزالًشادة277

214تجارةهندشارة278

310,5محاسبة و جباٌةعبدالسالمشاوش اخوان 279

210,5تجارةامٌنةشاوي280

2تسٌٌررمٌسةشاوي281

2تسٌٌرهانًشب282ً

3تسٌٌر الموارد البشرٌةزكرٌاءشتوح283

28تسٌٌرراوٌةشخرٌط284

28مالٌة و محاسبةعبد الناصرشرق285ً

3ادارة الموارد البشرٌةسمٌحشرٌط286

22مالٌة و محاسبةمحمدشعبان287

213تسٌٌربثٌنةشعٌباي288

310تسوٌقحسٌنةشلٌح289ً

214,5مالٌة و محاسبةهاجرشناؾ290

2اقتصادقمرشنة291

2اقتصادنرٌمانشنة292

3محاسبة و مراجعةنور االسالمشنة 293

2تسٌٌرنسٌمشهٌل294ً

2اقتصادعكسةشٌماء295

21مالٌة و محاسبةالنوريصحراوي296

212مالٌة و محاسبةمهديصحراوي297

210مالٌة و محاسبةعبد الؽانًصحراوي298

28تجارةعبدالحلٌمصحراوي299

210مالٌة و محاسبةهٌثمصفٌة300

312إدارة مالٌةفتح هللاصولح301

210تجارةكرٌمةطاٌس302

210تجارةذكرىطب303ً

288تسٌٌرهاجرطرج304

2اقتصادعصامطرش305ً

3ادارة الموارد البشرٌةعبد الحقطوٌل306

2تجارةامٌرةعابد307

2تجارةخولةعاشوري308

208تسٌٌرحسام الدٌن عامر309

3محاسبة و مراجعةرانٌةعباس310

214تسٌٌراسامة حسٌنعبد الصمد311

2تسٌٌراصالةعبد الصمد312

287تسٌٌربلقاسمعبد العزٌز313

21010تجارةباللعبد العزٌز314

210تسٌٌرنسٌمةعتروس315
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

312محاسبة و جباٌةسندسعثمان316ً

211مالٌة و محاسبةؼرٌبً عدنان317

314ادارة الموارد البشرٌةبهٌةعدوان318ً

2310,5تسٌٌرانٌسعرباوي319

25مالٌة و محاسبةرشاعسة320

25,5مالٌة و محاسبةشمس الدٌنعشورة321

214تجارةاصالة منة هللا عشٌش322ً

5؟؟؟؟؟؟محمد لمٌنعشٌقة323

38اقتصاد نقدي و بنكًسلمىعقون324

2تسٌٌرعبدالجلٌلعكاز325

38,5محاسبة و مراجعةعبدالكرٌمعالوة326

3ادارة الموارد البشرٌةمنىعالوة327

22تسٌٌرمنالعمارة328

25,5مالٌة و محاسبةخولةعمران329

213مالٌة و محاسبةدنٌاعموري330

210مالٌة و محاسبةأحمد ٌاسٌنعوف331ً

384ادارة مالٌةرامًعولم332ً

26مالٌة و محاسبةامٌنعولم333ً

28تجارةصابرعولم334ً

35إدارة مالٌةزكرٌاءعوٌط335ً

213تجارةنور الهدى عٌاط 336

2اقتصادهانًعٌساوي337

210اقتصادٌوسؾعٌساوي338

2511,5مالٌة و محاسبةسمٌرةعٌشوش339

2مالٌة و محاسبةبثٌنةؼدادة340

310تسوٌقسٌؾ الدٌنؼرب341ً

28مالٌة و محاسبةسفٌانؼواص342

26مالٌة و محاسبةٌوسؾ ؼول343ً

27,516تسٌٌرفاطمةفاضل344

26مالٌة و محاسبةحمدي فاضل345

224مالٌة و محاسبةحسام الدٌنفاٌزة346

211تجارةعبد المؤمنفراح347

211اقتصاداسماءفراح348

211,5تسٌٌرأحمد شرٌؾفرحات349

23مالٌة و محاسبةمحمد أنٌسفرٌتح350

2مالٌة و محاسبةمحمد أمٌنفضاله351

212تسٌٌرأكرمفٌاللً 352

28,5مالٌة و محاسبةتوفٌققادة353

2مالٌة و محاسبةمحمد روؤؾقادري354

211,5مالٌة و محاسبةرٌانقارش355

2مالٌة و محاسبةسهىقاسم356ً

312محاسبة و جباٌةخلٌلقاسم357ً

3تسوٌقمحمد عبد الحلٌمقاض358ً

210تجارةانٌسقامو359

23تسٌٌرحكٌمقبوج360
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2تجارةٌمنىقجٌبة361

215تسٌٌرعفاؾقجٌبة362

210,5تسٌٌررانٌةقدوج363

28,5مالٌة و محاسبةمرامقرشاش364

28,5تسٌٌرسلمىقرعٌش365

212مالٌة و محاسبةرحمةقرٌن366

27,5تسٌٌررٌانقزٌز367

210,5مالٌة و محاسبةاٌمانقلول368

25مالٌة و محاسبةسٌؾ الدٌنقلٌل369

214,5تسٌٌرامٌنةقنفود370

210مالٌة و محاسبةسارةقنون371

2مالٌة و محاسبةٌعقوبقودة372

210تسٌٌرفاروققودة373

38,5تسوٌقرحمةقودة374

215تسٌٌرسلسبٌلقوطاي375

2اقتصادلبنىقوف376ً

215,5تسٌٌراٌمنقٌتشاح377

211تسٌٌرالزهراءقٌتشاح378

210مالٌة و محاسبةرمٌساءقٌدوم379

29تسٌٌرمحمدكابة380

310ادارة الموارد البشرٌةعلًكاف381ً

210مالٌة و محاسبةاٌمن انٌسكرشة382

2تسٌٌرعاطؾكرمٌش383

210,5مالٌة و محاسبةهانًكرٌزم384

210اقتصادمبارككرٌم385

3ادارة الموارد البشرٌةٌاسمٌنةكعنٌت386

37تسٌٌر الموارد البشرٌةحمزةكعٌش387

23,54تسٌٌرشعبانكندري388

312,5محاسبة و مراجعةبشرىكولٌب389

211,5اقتصادإكراملخضر390

2تسٌٌرعبدالحقلصفر391

312,5ادارة الموارد البشرٌةحدةلعماري392

24مالٌة و محاسبةشمس الدٌنلعنان393ً

28تسٌٌرنهادلؽبش394

2تسٌٌرهجٌرةلكحل395

2تسٌٌررمٌسالكحل396

2مالٌة و محاسبةحنٌنلمباركٌة397

211,5مالٌة و محاسبةعبد الكرٌملمباركٌة398

211تسٌٌرهدىلوبٌر399

23تسٌٌرفلايرلونانسة400

210مالٌة و محاسبةامالمالك401

28مالٌة و محاسبةحسٌنمانع402

279مالٌة و محاسبةكاهنةمانع403

260مالٌة و محاسبةحسام الدٌنمباركٌة404

310محاسبة و جباٌةاحمدمجدوب405
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

25تجارةرمٌساءمجوج406

38محاسبة و مراجعةعموريمحمد طارق407

2مالٌة و محاسبةكاهنةمحمودي408

218مالٌة و محاسبةاٌمانمختاري409

3تسٌٌر الموارد البشرٌةرمضان هشاممختاري410

314ادارة الموارد البشرٌةفضٌلمخلوف411ً

3تسٌٌر الموارد البشرٌةنسٌممخلوف412ً

288,5تسٌٌرمروى مداح413

213تسٌٌررٌانمدور414

2تجارةشٌماءمرادي415

213تسٌٌرعبد هللامرازقة416

211تجارةصباحمرج417

212؟؟؟سالؾمرج418

2513مالٌة و محاسبةاخالصمرزلقاد419

210,5مالٌة و محاسبةبسمةمرزوق420

214مالٌة و محاسبةامالمرٌدد421

28مالٌة و محاسبةنصر الدٌنمساعدٌة422

2تجارةعبد العالً مسعودان423

211تسٌٌرصونٌامسعور424

2اقتصادنور جهانمشت425ً

2مالٌة و محاسبةعصاممصمودي426

28,5مالٌة و محاسبةباسممطرف427ً

210مالٌة و محاسبةرٌان أسماءمعرؾ428

3مالٌة المؤسسةصبرٌنةمعرؾ429

2مالٌة و محاسبةسمٌةمعزٌز430

28مالٌة و محاسبةاسالممعصم431

211مالٌة و محاسبةوساممعلم432

212تسٌٌرمنارمعلم433ً

210,5تسٌٌرخولةمعمر434

21تجارةانورمعوشً 435

214تسٌٌرعدنانمؽشوش436

2710مالٌة و محاسبةموسىمفتوح 437

213تجارةعمرمقاوس438ً

215تجارةٌوسؾمقاوس439ً

24تسٌٌرتقً الدٌن صالحمقعاش440

2تسٌٌرجالل الدٌنمقعاش441

234مالٌة و محاسبةمرٌممقالت442ً

210تسٌٌرنور الهدى مقالت443ً

2مالٌة و محاسبةاسمهانملقان444ً

2تسٌٌرأٌوبمنزر445

29مالٌة و محاسبةالهاشمً منصور 446

211تجارةنجاةمنصوري447

2مالٌة و محاسبةصافً الدٌن مهدي 448

274تسٌٌرجابوموساوي449

210تسٌٌرمرٌمموفق450
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

313ادارة الموارد البشرٌةبثٌنةمولحسان451

212تسٌٌرأشواقمومن452

246مالٌة و محاسبةجهٌدمٌدون453

212,5تسٌٌراصالةناصري454

35تجارة دولٌةمحمد األمٌن ناصري455

214اقتصادرٌاننزار456

211اقتصادوفاء نزار457

38,5محاسبة و جباٌةباللنزار458

238مالٌة و محاسبةبدرالدٌننزاري459

211تسٌٌرعلًنواصري460

287مالٌة و محاسبةخولةنومري461

28,5مالٌة و محاسبةعبد الباسطهبول462

2تجارةسفٌانهدار463

210,5اقتصادامالهدار464

213تسٌٌراسماءوادفل465

312محاسبة و مراجعةمسٌنٌساٌحه466

2مالٌة و محاسبةأمانًٌحٌاوي467

27اقتصادانورٌزه468

210,5تسٌٌرشٌماءٌلوز469

2تجارةزٌنبٌوسف470ً

46خلٌلمعزوزة471

6عمارهالل 472

10لبنىقرف473ً

10كرٌمةبن قوتة474

10توفٌقحركاتً 475

8,5إبراهٌملوصٌف476

10عثمانمزوزي477

8,5اٌمانوادفل478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495
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