
عنانً السعٌد:..                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

210,0019,00تسٌٌرابتسام الصغٌرةبن عمارة1

12,50محمد أمٌنفٌضالة2

12,5010,00منٌرةبن طراد3

2,00كرٌمزٌوار4

5,00شهٌمازخذري5

7,00ابتسامخماري6

10,00كرٌمةبن قوتة7

0,00نسمةبدري8

14,003,506,00صالحبن باطة9

6,00باللبلخٌر10

11,00شهاب الدٌنبوزٌدي11

2,00علًكاف12ً

10,00اٌمانوادفل13

12,00محتفظمحمدشعبان14
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

212,509,50مالٌة و محاسبةٌوسف إسالم أبركان1

213,008,50تسٌٌرنورالدٌنأولمان2

غغ3تسوٌقعائشةبعزٌز3

213,007,50تسٌٌرسمٌةبلخوذٌر4

213,0010,00مالٌة و محاسبةاٌوببلخٌري5

غ211,00مالٌة و محاسبةعبد الحكٌمبن صالح6

غغ2اقتصادبالل بلمامون7

213,007,50مالٌة و محاسبةباللبن عمارة8

213,506,50مالٌة و محاسبةمحمد امٌن مسعودزمول9ً

213,004,0014,00تسٌٌرنسٌمةعتروس10

غ212,50مالٌة و محاسبةرشاعسة11

213,501,0014,50؟؟؟رٌمفرحات12

213,509,00تجارةمحمد إسالمفٌضال13ً

غغ2تجارةفاتحقدوري14

214,007,00تسٌٌرسلمىقرعٌش15

212,500,002,50مالٌة و محاسبةحسام الدٌنفاٌزة16

6,50غ213,50اقتصادمبارككرٌم17

213,002,50مالٌة و محاسبةوداد لعطاط18

214,006,50تسٌٌرنور الهدىمراح19

6,50غ213,50اقتصادنور جهانمشت20ً

213,007,50مالٌة و محاسبةاٌمنهالل21

22

23

24

25
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

314,003,0011,00اقتصاد و مؤسسات مالٌةامٌنالوناس1

214,006,00تسٌٌرحكٌمةبلباشه2

216,0012,00تسٌٌرصبريبلفراق3

213,507,00تسٌٌرمرٌمبن طراد4

213,001,508,00مالٌة و محاسبةأٌمن بن نزار5

11,00غ311,00ادارة الموارد البشرٌةشمس الدٌنبوراس6

216,0013,00تسٌٌر ٌونسبوزٌداوي7

6,50غ2تجارةاٌمنبوسلسلة8

216,0010,00تسٌٌررقٌةبوضٌاف9

8,00غ213,50تسٌٌرزكًبوطبة10

316,0012,00محاسبة و جباٌةٌوسفبوعبدهللا11

غغ3تسوٌقاكرامبوعكاز12

214,5010,50تسٌٌرخالد ابن الولٌدبوعالق13

غ211,50مالٌة و محاسبةمحمد صابريبولٌلة14

213,506,50مالٌة و محاسبةلٌندةبوهنتالة15

غغ2اقتصادأكرمبٌطام16

غغ2تسٌٌرحورٌةجواله17

213,506,50مالٌة و محاسبةامنهخبراره18

213,506,50تجارةرٌانخمري19

1,00غ3ادارة الموارد البشرٌةٌعقوبدرٌس20

9,00غ212,00تسٌٌرحدةرداس21

0,0010,00غ2تجارةعبد الغانًرحمان22ً

12,00غغ2تسٌٌرأمٌرةزروال23

216,0010,00تسٌٌراسالمسالم24ً

3,508,00غ3محاسبة و مراجعةنور االسالمشنة 25

غغ2مالٌة و محاسبةالنوريصحراوي26

215,006,00تجارةذكرىطب27ً

غغ2مالٌة و محاسبةرشاعسة28

غغ2مالٌة و محاسبةزٌن الدٌن غناي29

214,002,00مالٌة و محاسبةسفٌانغواص30

غ213,50؟؟؟رٌمفرحات31

3,50غ212,50مالٌة و محاسبةمحمد أمٌنفضاله32

214,002,00تسٌٌرأكرمفٌاللً 33

212,000,508,50تسٌٌربثٌنةقطاف34ً

215,007,50مالٌة و محاسبةرمٌساءقٌدوم35

215,008,00تجارةٌوسفكابرٌن36

215,006,00تسٌٌرشعبانكندري37

7,00غغ2تسٌٌرهجٌرةلكحل38

غ214,00مالٌة و محاسبةوائللونانسة39

213,000,00تجارةإسالممختاري40

213,506,50تسٌٌرعبد هللامرازقة41

11,50غ213,00تجارةصباحمرج42

غ213,00مالٌة و محاسبةشٌهاب الدٌنمهماه43ً

216,009,00تسٌٌرمرٌمموفق44

3,00غ2تسٌٌربن زواي    ٌوسف45

غٌر محتفظٌن  : 72الفوج رقم 1اقتصاد جزئً : المقٌاس

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

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 

عنانً السعٌد:..                                                             األستاذ1ل م د : السنة 



عنانً السعٌد:..                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

212,000,00تسٌٌرمحمودابولبدة1

212,002,00تسٌٌرصهٌباسلٌمٌه2

212,503,00مالٌة و محاسبةعطاالزعانٌن3

212,004,00مالٌة و محاسبةاكرمالطٌب4

212,002,50مالٌة و محاسبةصقرالعبٌط5

غغ3مالٌة المؤسسةشٌماءبلخٌر6

212,003,5010,00مالٌة و محاسبةعلً اسالمبلقاسم7ً

8,00غ2مالٌة و محاسبةأنٌسبن براهٌم 8

غ212,50تجارةاسالمبن سخرٌة9

غ211,00تسٌٌرصبرٌنة بن عون 10

218,0014,50مالٌة و محاسبةٌسٌنبن منصور 11

215,0014,00مالٌة و محاسبةٌاسٌنبٌطام12

212,004,508,00مالٌة و محاسبةتقً الدٌن توم13ً

غغ3تسٌٌر الموارد البشرٌةاسالمجاب هللا14

213,007,50اقتصادعبلةجباٌل15ً

212,502,5010,00تجارةرضاحدرة16

214,507,50تسٌٌررمٌساءحماش17

غ212,00اقتصادنوحرحمون18ً

213,003,00اقتصادفلايرزرقٌن19

217,0012,00تجارةدنٌازعالن20ً

213,003,50تسٌٌراحمدزغٌن21ً

212,000,50مالٌة و محاسبةفهدسماعٌل22

10,50غ2تجارةسندسسٌدهم23

14,50غغ2تجارةاصالة منة هللا عشٌش24ً

6,00غ2اقتصادمحمدعش25ً

217,0013,00تسٌٌرمنالعمارة26

214,008,00تسٌٌرسلسبٌلقوطاي27

213,004,00مالٌة و محاسبةهانًكرٌزم28

0,004,00غ2مالٌة و محاسبةحسام الدٌنمباركٌة29

213,004,00مالٌة و محاسبةعبد الفتاحمحمدي30

214,006,50تسٌٌرمروى مداح31

213,002,50تجارةعبد العالً مسعودان32

213,001,509,00مالٌة و محاسبةخلٌلمعزوزة33

213,503,508,00تسٌٌرعدنانمغشوش34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

210,000,00تسٌٌرشهٌنازابركان1

210,003,00تسٌٌرامالاعراب2

310,004,00ادارة الموارد البشرٌةمرٌمأعراب3

9,00غ211,00اقتصادعٌاشإعٌش4

16,00غ211,00مالٌة و محاسبةشٌماءالتوم5ً

210,004,00تسٌٌرانفالالعمري6

غ311,00ادارة الموارد البشرٌةفضٌلةالعوف7ً

غ8-12-ناجحة2تسٌٌربشرىالنوي8

211,004,0012,50مالٌة و محاسبةمحمد امٌنالهان9ً

11,50غ210,00مالٌة و محاسبةمحمد سعٌدأمزٌان10

غ210,00؟؟؟عبٌرباوٌة11

214,0010,00مالٌة و محاسبةهدىبرحال12

210,0010,00تسٌٌرذكرىبرحاٌل13

غ210,00اقتصادسلمىبرنة14

غ2تسٌٌرفوزي بزٌان 15

غ210,00تسٌٌرالعٌدبزٌح16

210,005,00اقتصادحسامبضٌاف17

210,0010,00مالٌة و محاسبةتوفٌقبعقٌق18ً

210,503,0010,50مالٌة و محاسبةقمر الدٌنبلباشة19

211,009,50اقتصادحنانبلحاج20

213,500,00تجارةرشادبلفراق21

211,0010,00تسٌٌرعزالدٌنبلقاسم22

310,0010,00ادارة الموارد البشرٌةنجاةبلواعر23

210,0010,00مالٌة و محاسبةنسرٌن بلول 24

212,008,50تسٌٌراصالةبلولة25

210,000,00تسٌٌرعبد الرؤوفبن اجراد26

13,50غ211,00تجارةمسعودبن الشرٌف27

212,0010,00تسٌٌرحٌاةبن ام السعد28

211,002,509,50تسٌٌرعزالدٌنبن بلخٌر29

210,0010,00مالٌة و محاسبةٱٌةبن حارة30

غ213,00اقتصادعمربن حرشاش31

211,009,50تسٌٌرمنال بن حمزة 32

212,008,50تسٌٌرمحمد حمزةبن شادي33

211,0012,00اقتصادصا برٌنبن صا لح34

210,000,00تسٌٌراسكندربن صالح35

212,5010,00تسٌٌرمنٌرةبن طراد36

210,002,00تسٌٌرأسماءبن عبٌد37

غ210,00مالٌة و محاسبةأنور سٌف الدٌنبن علجٌة38

212,008,00تسٌٌرحمزةبن عل39ً

211,503,0011,00مالٌة و محاسبةشهرزادبن عمومة40

11,50غ211,00تسٌٌرشمس الدٌنبن عٌاش41

210,5010,00اقتصادمنالبن عٌة42

213,503,00تجارةأمٌنبن قوده 43

210,0019,00تسٌٌرعزٌزةبن مخلوف44

211,003,009,00مالٌة و محاسبةطارقبهلول45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ210,50مالٌة و محاسبةٌونسبوترعه46

11,50غ211,00تسٌٌربسمةبوتعقاقٌن47

211,004,5011,00مالٌة و محاسبةحسام الدٌنبوجدع48

210,004,006,00تجارةنوالبوجنٌبة49

210,0010,00تجارةأمٌنةبوخالفة50

غ210,00تسٌٌرعبد الكرٌمبوخالفة51

210,001,50مالٌة و محاسبةنسٌمةبوخلوف52

29,004,0011,50تسٌٌرمحمد علً بوخنوفة53

210,0010,00تسٌٌررٌانبودرع54

29,002,005,00تسٌٌرعبد العزٌزبوراس55

29,002,008,00تسٌٌرعبد المؤمنبورنان56

211,009,00مالٌة و محاسبةرمزيبوززة57

غ213,00تسٌٌرسلمىبوزٌد58

310,0010,00تسوٌقصهٌببوساحة59

غ3تسوٌقصهٌببوساحة60

غ2مالٌة و محاسبةأنوربوسته61

8,00غ212,00مالٌة و محاسبةأنٌسبوشطٌط62

غ212,00مالٌة و محاسبةالٌاسبوشعٌب63

210,0010,00تسٌٌرجٌهانبوضٌاف64

310,000,5013,50اقتصاد نقدي و بنكًكرٌمةبوعبدهللا65

29,003,50تسٌٌرعماربوعبوش66

211,0015,00مالٌة و محاسبةامٌرةبوعقاقن67

11,00غ312,00مالٌة المؤسسةرمٌساءبوعكاز68

10,004,0011,00؟؟؟؟؟؟سٌف الدٌنبوقبال69

212,0011,00تسٌٌرفرٌدةبوقرورة70

10,00غ210,00مالٌة و محاسبةشٌماءبوكعبة71

310,0011,00اقتصاد نقدي و بنكًشٌماءبٌطام72

210,000,00تسٌٌر(تسٌٌر)ٌاسٌنبٌطام73

211,504,003,50تسٌٌرعصام الدٌنتبه74

310,0010,00ادارة الموارد البشرٌةحسام الدٌن توات75ً

211,002,50تجارةنهادتٌفرنت76

غ211,50تسٌٌرربابجرادي77

212,008,00مالٌة و محاسبةامٌرةحجازي78

212,0011,00تجارةمروة سارةحدكحٌل79

212,009,50تسٌٌرنوالحماد80

210,001,003,00تسٌٌرهجٌرةحمادي81

210,0010,50تسٌٌرعقبةحمادي82

212,003,0010,50مالٌة و محاسبةمحمد الصالح حمزة83

211,004,00مالٌة و محاسبةمٌساءحمودة84

12,00غ28,00مالٌة و محاسبةطارقحمٌزي85

غ211,00مالٌة و محاسبةسٌف الدٌنحمٌش86

210,000,00تسٌٌرالحناشًحناش87ً

211,0010,00مالٌة و محاسبةزكرٌاءحنفوق88

9,00غ311,00تجارة دولٌةحسٌنةحنٌش89

211,009,00مالٌة و محاسبةالهامحوامد90
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عنانً السعٌد:                                                              األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

210,0011,50مالٌة و محاسبةفردوسخذري91

212,508,00تسٌٌرإٌمانخذري92

210,0010,00مالٌة و محاسبةبثٌنةخرف هللا93

211,003,009,50مالٌة و محاسبةابتسامخماري94

213,001,00تجارةفاطمة الزهراءدحومان95

غ210,00مالٌة و محاسبةحمزهدرار96

غ210,00اقتصادالحسٌندربال97ً

213,003,00تسٌٌررانٌادرٌس98

210,005,00اقتصادلبنىدزٌري99

211,002,00تسٌٌرهشامدغو100

غ211,00تسٌٌرصدامدلندة101

23,00تسٌٌرهجٌرةدٌرش102

غ214,00تسٌٌرهجٌرةدٌرش103

212,003,00مالٌة و محاسبةورٌاشًذكرى104

غ211,00تسٌٌررمٌساءرابح105

غ211,50اقتصادنصرالدٌنراجع106ً

213,008,00مالٌة و محاسبةشهٌنازرحمان107ً

212,008,00تسٌٌرزٌن الدٌنرسول108

210,001,0011,00تجارةمحمدرمادنٌة109

12,00غ312,00تسٌٌر الموارد البشرٌةنور االٌمانرمضان110

210,0010,00مالٌة و محاسبةرحمةرٌغ111ً

29,005,00مالٌة و محاسبةزكرٌاءزبٌري112

212,0013,00مالٌة و محاسبةكنزةزرارة113

211,003,00اقتصادبثٌنةزطوط114

211,0010,00مالٌة و محاسبةصبٌحةزعتر115

14,00غ2مالٌة و محاسبةأنفالزغٌش116

29,003,00مالٌة و محاسبةحمزةزكور117

غ210.5اقتصادإسالمزموري118

غ29,00؟؟؟جاد الحق فارسزنات119ً

213,000,0014,00تجارةوسامزٌادي120

غ2مالٌة و محاسبةالٌاسساع121ً

غ310,50محاسبة و مراجعةباللسامع122ً

10,00غ210,00مالٌة و محاسبةشهٌناز سامع123ً

210,002,00مالٌة و محاسبةربابسباع124

313,007,00اقتصاد و مؤسسات مالٌةرندةسرار125

211,002,00مالٌة و محاسبةسندسسعداوي126

211,002,50اقتصادرندةسعدي127

211,002,0012,00تسٌٌرخلودسعٌدان128ً

213,007,00اقتصادسمٌةسلطان129ً

211,5010,00تسٌٌرودادسلطان130ً

211,001,0013,50مالٌة و محاسبةرٌمةسماعٌلً 131

210,0010,00مالٌة و محاسبةمحمد الغزالًشادة132

210,001,0013,50تجارةامٌنةشاوي133

غ38,00محاسبة و مراجعةهاجرشباح134

غ2تسٌٌرهانًشب135ً
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عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ38,00تسٌٌر الموارد البشرٌةزكرٌاءشتوح136

212,008,00تسٌٌربثٌنةشعٌباي137

10,00غ313,50تسوٌقحسٌنةشلٌح138ً

212,0010,00مالٌة و محاسبةهاجرشناف139

غ210,50اقتصادنرٌمانشنة140

غ2اقتصادعكسةشٌماء141

210,0010,50مالٌة و محاسبةمهديصحراوي142

غ310,00إدارة مالٌةفتح هللاصولح143

غ212,50تجارةعفافضرواٌة144

10,50غ210,00تسٌٌرهاجرطرج145

211,000,00تسٌٌرمنٌرطوبً 146

غ2تجارةخولةعاشوري147

غ210,00تسٌٌراصالةعبد الصمد148

27,503,50مالٌة و محاسبةوائلعبدو149

210,5010,00اقتصاداسامهعتمان150ً

210,0010,00مالٌة و محاسبةغرٌبً عدنان151

29,0011,00تسٌٌررمزيعرٌوة152

28,003,00تجارةاصالة منة هللا عشٌش153ً

غ211,00تسٌٌرعبدالجلٌلعكاز154

غ3td=12/ex=9,50محاسبة و مراجعةعبدالكرٌمعالوة155

212,0010,00تسٌٌرامالعمر156

210,004,0010,00مالٌة و محاسبةخولةعمران157

214,506,00تجارةنور الهدى عٌاط 158

غ29,50اقتصادهانًعٌساوي159

210,0010,00اقتصادٌوسفعٌساوي160

212,003,0013,00تسٌٌرفاطمةفاضل161

29,000,503,00تجارةعبد المؤمنفراح162

غ29,00مالٌة و محاسبةمحمد أنٌسفرٌتح163

210,000,00مالٌة و محاسبةرٌانقارش164

212,002,0010,00تسٌٌرحكٌمقبوج165

212,0015,00تسٌٌرعفافقجٌبة166

212,0012,00تجارةٌمنىقجٌبة167

211,0012,50تسٌٌرباللقرناب168

210,005,50مالٌة و محاسبةاٌمانقلول169

211,0010,00مالٌة و محاسبةسٌف الدٌنقلٌل170

314,508,00مالٌة المؤسسةهشامقهطار171

212,0010,00تسٌٌرمحمدكابة172

غ212,00تسٌٌرعاطفكرمٌش173

10,50غ310,00تسٌٌر الموارد البشرٌةحمزةكعٌش174

210,0010,00اقتصادإكراملخضر175

213,008,50تسٌٌرنور االٌمانلغدٌري176

211,0011,00تسٌٌرفلايرلونانسة177

غ311,00تسٌٌر الموارد البشرٌةنسٌممخلوف178ً

211,0012,00تسٌٌررٌانمدور179

غ212,00تسٌٌررضامرابط180

عنانً السعٌد:                                                              األستاذ1ل م د : السنة 

محتفظٌن  : 171الفوج رقم 1اقتصاد جزئً : المقٌاس

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

كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر1باتنة - جامعة الحاج لخضر 



عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

213,002,0014,00تجارةشٌماءمرادي181

211,005,00؟؟؟سالفمرج182

212,002,0012,00مالٌة و محاسبةاخالصمرزلقاد183

212,008,50مالٌة و محاسبةرندةمزٌان184ً

212,008,00مالٌة و محاسبةشٌماء مسامح185

213,003,009,00تسٌٌرصونٌامسعور186

9,00غ211,00مالٌة و محاسبةعصاممصمودي187

210,0010,00مالٌة و محاسبةاسالممعصم188

غ210,00مالٌة و محاسبةموسىمفتوح 189

214,0013,00تسٌٌرخولةمقالت190ً

10,00غ211,00مالٌة و محاسبةمرٌممقالت191ً

10,00غ210,00تسٌٌرنور الهدى مقالت192ً

213,0013,00تسٌٌرنرٌمانمكاك193

11,00غ29,00مالٌة و محاسبةاسمهانملقان194ً

غ210,00مالٌة و محاسبةصافً الدٌن مهدي 195

210,000,0010,00تسٌٌرجابوموساوي196

213,007,00تسٌٌرأشواقمومن197

212,008,00مالٌة و محاسبةعبد العالًمومن198

210,003,50تسٌٌراصالةناصري199

غ312,00محاسبة و جباٌةباللنزار200

213,0012,00اقتصادرٌاننزار201

214,006,00مالٌة و محاسبةبدرالدٌننزاري202

213,000,007,00اقتصادبدرينسٌمة203

غ312,00تسٌٌر الموارد البشرٌةابوبكرنكاع204

211,0010,00مالٌة و محاسبةخولةنومري205

213,002,00تجارةسفٌانهدار206

غ213,50مالٌة و محاسبةأمانًٌحٌاوي207

215,008,50تجارةزٌنبٌوسف208ً

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225
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