
عبدالغنً تغالبت:                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

215,506,50تسٌٌرمحمودابولبدة1

215,5013,00تسٌٌرصهٌباسلٌمٌه2

215,5010,50مالٌة و محاسبةعطاالزعانٌن3

217,0011,00مالٌة و محاسبةاكرمالطٌب4

215,5012,00مالٌة و محاسبةصقرالعبٌط5

المقٌاس فً انقاذ 5,5 بدل214,006,00تسٌٌرعمادبدري6

غغ3تسوٌقعائشةبعزٌز7

غغ2مالٌة و محاسبةهٌثمبلخٌر8

314,5010,00مالٌة المؤسسةحلٌمةبلعٌد9

317,5018,00اقتصاد و مؤسسات مالٌةرمٌساءبن براهٌم10

214,508,50تجارةرمٌساء بن ساعد 11

216,009,50اقتصادعبدالحمٌدبن صغٌر12

216,5017,00تسٌٌرزٌن العابدٌنبن فٌالة13

216,508,50مالٌة و محاسبةنهادحداد14

217,008,50تسٌٌررمٌساءحماش15

11,00غ3ادارة الموارد البشرٌةحدةخلفة16

غ216,00اقتصادنوحرحمون17ً

317,0017,00تسوٌقسامً احمد شوقًزواتٌن18

316,5015,50مالٌة المؤسسةخولةزٌدان19ً

317,0011,00محاسبة و مراجعةشهرزادشاطري20

315,002,5020,00ادارة مالٌةرامًعولم21ً

غغ2؟؟؟رٌمفرحات22

217,0013,00اقتصادفؤادقزٌز23

216,008,50تسٌٌرسلسبٌلقوطاي24

216,0016,00مالٌة و محاسبةهانًكرٌزم25

217,5016,50مالٌة و محاسبةعبد الفتاحمحمدي26

316,5013,50اقتصاد و مؤسسات مالٌةاسماءمختاش27

214,509,00تسٌٌرعبد الوهاب مرعوش28

218,5019,50مالٌة و محاسبةرندةمزٌان29ً

216,008,00مالٌة و محاسبةموسىمفتوح 30

317,0014,00مالٌة المؤسسةصبرٌنةمومن31

315,0015,00محاسبة و مراجعةماسٌنٌسا ٌحة32

215,009,00اقتصادسارة نرٌمانبٌطام33

315,509,50تسوٌقالٌاسمبارك34ً

10,007,50طارق محمدعموري35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ213,5تسٌٌرشهٌنازابركان1

3119محاسبة و جباٌةعماد الدٌناحمان2

21312تسٌٌرامالاعراب3

21011تسٌٌرهجٌرةالرحاب4

13غ312تسٌٌر الموارد البشرٌةفاطمة الزهراءالعابد5

غ212مالٌة و محاسبةمحمد سعٌدأمزٌان6

213,59,5تسٌٌرابراهٌم اسالم الدٌناوراغ7

21213تسٌٌرنورالدٌنأولمان8

غ213؟؟؟عبٌرباوٌة9

غ2تسٌٌرفوزي بزٌان 10

غ213تسٌٌرالعٌدبزٌح11

21115,5اقتصادحسامبضٌاف12

2116,5تسٌٌرمروةبغدادي13

213018مالٌة و محاسبةقمر الدٌنبلباشة14

2128تسٌٌرسمٌةبلخوذٌر15

2107,52تسٌٌرصونٌابلعلم16ً

غ211اقتصادنجاةبلقاسم17

212,510,5تسٌٌراصالةبلولة18

21010مالٌة و محاسبةرضابلوم19ً

3119ادارة الموارد البشرٌةسعادبلوم20ً

غ2مالٌة و محاسبةامٌربلوناس21

غ212تجارةمسعودبن الشرٌف22

21313تسٌٌرحٌاةبن ام السعد23

21011,5تسٌٌرصالحبن باطة24

21210مالٌة و محاسبةأنٌسبن براهٌم 25

2105,512,5تسٌٌرعزالدٌنبن بلخٌر26

2139مالٌة و محاسبةسمراءبن تعو27

غ2اقتصاداسامةبن جاب هللا 28

21111مالٌة و محاسبةكرٌمبن حصٌر29

21210مالٌة و محاسبةنجٌببن رابح30

2128تجارةسارةبن راحلة31

غ28تجارةاسالمبن سخرٌة32

3107,5مالٌة المؤسسةعبد الوهاب سامًبن شادي33

غ212مالٌة و محاسبةعبد الحكٌمبن صالح34

212,57,5اقتصادولٌدبن عبد الحفٌظ35

3119تسٌٌر الموارد البشرٌةمنالبن عبدهللا36

31112مالٌة المؤسسةلمٌسبن عرٌوة37

21113,5تسٌٌرحمزةبن عل38ً

211,58,5تسٌٌرنسمة  بن عمر39

2129,5مالٌة و محاسبةشهرزادبن عمومة40

312,514,5ادارة الموارد البشرٌةرمٌساءبن فٌالة41

غ211تجارةأمٌنبن قوده 42

2128مالٌة و محاسبةطارقبهلول43

213,58,5تسٌٌرفاتن بوبشٌش44

21411,5اقتصادعبد اللطٌفبوتاٌدة45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ212مالٌة و محاسبةٌونسبوترعه46

2137اقتصادامٌرةبوحرٌق47

212,511,5مالٌة و محاسبةحنٌنبوخالفة48

21214مالٌة و محاسبةنسٌمةبوخلوف49

2107,5تسٌٌرمحمد علً بوخنوفة50

211,59تجارةمحمد نجٌببوخنوفة51

2128,5مالٌة و محاسبةلوٌزةبوراس52

211,58,5تسٌٌراٌمانبوزٌد 53

غ212مالٌة و محاسبةشهاب الدٌنبوزٌدي54

3119,5ادارة الموارد البشرٌةالزهرةبوشطٌط55

2128تسٌٌرجٌهانبوضٌاف56

غ212,5تسٌٌرسوسنبوعافٌة57

3139محاسبة و جباٌةٌوسفبوعبدهللا58

3119,5اقتصاد نقدي و بنكًكرٌمةبوعبدهللا59

21110,5تسٌٌرعماربوعبوش60

غ311مالٌة المؤسسةرمٌساءبوعكاز61

غ210,5مالٌة و محاسبةشٌماءبوكعبة62

9,5غ211مالٌة و محاسبةمحمد صابريبولٌلة63

غ211,5تسٌٌرمحمد امٌن بومعراف 64

31011ادارة الموارد البشرٌةسمٌةبوهنتالة65

غ213اقتصادأكرمبٌطام66

67

21218,5مالٌة و محاسبةٌاسٌنبٌطام68

31015,5اقتصاد نقدي و بنكًشٌماءبٌطام69

213,55,5تسٌٌرعصام الدٌنتبه70

غ210,5تجارة      أمٌنتٌقان71ً

10غ310تسٌٌر الموارد البشرٌةاسالمجاب هللا72

8,5غ212,5مالٌة و محاسبةنسرٌنجاب هللا73

210,56,516مالٌة و محاسبةسارةجرادي74

2119تسٌٌرحورٌةجواله75

2139,5مالٌة و محاسبةامٌرةحجازي76

غ211تسٌٌرحسام الدٌنحجٌج77

2128,5تجارةرضاحدرة78

213,59,5تجارةمروة سارةحدكحٌل79

212,512,5مالٌة و محاسبةحسام الدٌن حسٌنً 80

غ313مالٌة المؤسسةسناءحفاف81

21211تسٌٌرهجٌرةحمادي82

غ210تسٌٌرمهديحماطة83

21016تسٌٌرعادلحماوي84

21310,5مالٌة و محاسبةمحمد الصالح حمزة85

21311,5مالٌة و محاسبةمٌساءحمودة86

13غ210مالٌة و محاسبةطارقحمٌزي87

غ210مالٌة و محاسبةسٌف الدٌنحمٌش88

غ213تسٌٌرالحناشًحناش89ً

2138,5مالٌة و محاسبةزكرٌاءحنفوق90
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عبدالغنً تغالبت:                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2128مالٌة و محاسبةالهامحوامد91

غ؟؟؟3مالٌة المؤسسةمنصفحوفان92ً

غ212اقتصادحسام الدٌنخاوة93

2119مالٌة و محاسبةامنهخبراره94

213,58مالٌة و محاسبةشهٌمازخذري95

213.59,5مالٌة و محاسبةفردوسخذري96

21212,5تسٌٌرحسٌبةخرشوش97

2139,5مالٌة و محاسبةبثٌنةخرف هللا98

3119ادارة الموارد البشرٌةرانٌةخزار99

2129مالٌة و محاسبةابتسامخماري100

غ212مالٌة و محاسبةمصطفى داودي101

غ212مالٌة و محاسبةٌوسفدرج102

212,515مالٌة و محاسبةسمٌةدعاس103

غ211مالٌة و محاسبةعبد الرزاقدعاس104

21213تسٌٌرهشامدغو105

21210,5تسٌٌراسماءدغوش106

31111,5مالٌة المؤسسةشاهردواق107

غ213مالٌة و محاسبةورٌاشًذكرى108

2125تجارةعبد الغانًرحمان109ً

212,517مالٌة و محاسبةأحمد مهديرحمون110

غ212تسٌٌرحدةرداس111

21014,5تسٌٌرزٌن الدٌنرسول112

21010تجارةمحمدرمادنٌة113

غ211مالٌة و محاسبةكرٌمةروابح114

213,512تجارةحكٌمزراٌب115

2138,5تسٌٌرعبد الرحٌم ٌعقوبزرقٌن116

17,5غ212تسٌٌرأمٌرةزروال117

21210اقتصادبثٌنةزطوط118

11غ2مالٌة و محاسبةأنفالزغٌش119

21010مالٌة و محاسبةأمٌنةزمه120

2139مالٌة و محاسبةمحمد امٌن مسعودزمول121ً

غ212؟؟؟جاد الحق فارسزنات122ً

2129مالٌة و محاسبةاٌمانزٌاد123

210714تجارةوسامزٌادي124

غ212تسٌٌرمروىزٌان125ً

2128,5مالٌة و محاسبةأسامةزٌتون126ً

21010مالٌة و محاسبةكرٌمزٌوار127

213,511اقتصاداسٌاساس128ً

31210,5محاسبة و جباٌةسمٌةساكر129

غ211اقتصادشرف الدٌنسالم130

2116تسٌٌرشٌماءسامع131ً

غ313محاسبة و مراجعةباللسامع132ً

12,5غ211مالٌة و محاسبةشهٌناز سامع133ً

2129,5مالٌة و محاسبةربابسباع134

12,5غ214مالٌة و محاسبةمحمد فتحً سدرات 135
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

31210,5اقتصاد و مؤسسات مالٌةرندةسرار136

21010مالٌة و محاسبةإقبالسكٌو137

21112,5مالٌة و محاسبةسماحسكٌو138

2119تسٌٌرعادلسلطان139ً

312,59محاسبة و جباٌةصابرٌنةسلمان140

21110مالٌة و محاسبةرٌمةسماعٌلً 141

غ214اقتصادفوزٌةسوف142ً

2147,5مالٌة و محاسبةمحمد الغزالًشادة143

3119محاسبة و جباٌةعبدالسالمشاوش اخوان 144

17,5غ39محاسبة و مراجعةهاجرشباح145

غ213تجارةخالدشبٌله146

21010تسٌٌرراوٌةشخرٌط147

13غ211مالٌة و محاسبةمحمدشعبان148

212,510تسٌٌربثٌنةشعٌباي149

غ3محاسبة و مراجعةنور االسالمشنة 150

غ2اقتصادعكسةشٌماء151

21110اقتصادلمٌسصالح152ً

2128,5مالٌة و محاسبةمهديصحراوي153

غ212تجارةعفافضرواٌة154

14غ211اقتصادعصامطرش155ً

2119تسٌٌرمنٌرطوبً 156

2106,5تجارةامٌرةعابد157

12غ210تسٌٌرحسام الدٌن عامر158

غ2تجارةاٌمانعباش159

21312,5تسٌٌراسامة حسٌنعبد الصمد160

14غ211مالٌة و محاسبةاٌناسعثامنة161

21215,5مالٌة و محاسبةسوسنعثمان162ً

31114,5محاسبة و جباٌةسندسعثمان163ً

14,5غ311ادارة الموارد البشرٌةبهٌةعدوان164ً

211,51تسٌٌرعبد الحقعدوداوي165

212112,5تسٌٌرانٌسعرباوي166

3119تسٌٌر الموارد البشرٌةامٌرةعرٌف167ً

غ212,5مالٌة و محاسبةرشاعسة168

غ212مالٌة و محاسبةشمس الدٌنعشورة169

210102,5تجارةاصالة منة هللا عشٌش170ً

15,5غ11؟؟؟؟؟؟محمد لمٌنعشٌقة171

غ210تسٌٌرعبدالجلٌلعكاز172

2129تسٌٌرمنالعمارة173

213,58تسٌٌرامالعمر174

2137مالٌة و محاسبةأحمد ٌاسٌنعوف175ً

غ210تجارةصابرعولم176ً

غ213اقتصادهانًعٌساوي177

2149مالٌة و محاسبةسمٌرةعٌشوش178

غ2مالٌة و محاسبةبثٌنةغدادة179

3139,5تسوٌقسٌف الدٌنغرب180ً
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عالمة االمتحان 

االستدراكي

2128مالٌة و محاسبةحمدي فاضل181

212,58تسٌٌرفاطمةفاضل182

2138,5تسٌٌرأحمد شرٌففرحات183

4,5غ210مالٌة و محاسبةمحمد أنٌسفرٌتح184

213,58تسٌٌرأكرمفٌاللً 185

غ211مالٌة و محاسبةمحمد روؤفقادري186

2119,5مالٌة و محاسبةرٌانقارش187

غ28مالٌة و محاسبةسهىقاسم188ً

3107تسوٌقمحمد عبد الحلٌمقاض189ً

2139,5تسٌٌرعفافقجٌبة190

غ211تجارةٌمنىقجٌبة191

1,5غ211تجارةفاتحقدوري192

3غ39اقتصاد و تسٌٌر المؤسساتسمٌةقربع193

212611,5تسٌٌربثٌنةقطاف194ً

2139مالٌة و محاسبةاٌمانقلول195

2128تسٌٌرامٌنةقنفود196

غ212مالٌة و محاسبةسارةقنون197

3129مالٌة المؤسسةهشامقهطار198

2128اقتصادلبنىقوف199ً

21216,5تسٌٌرالزهراءقٌتشاح200

غ213تسٌٌرأنٌسقٌشاح201

311,51ادارة الموارد البشرٌةعلًكاف202ً

2102,5اقتصادمبارككرٌم203

3116,510تسٌٌر الموارد البشرٌةشهٌنازلحلح204

2139مالٌة و محاسبةوداد لعطاط205

2139,5تسٌٌرنهادلغبش206

212,58تسٌٌرنور االٌمانلغدٌري207

غ213مالٌة و محاسبةحنٌنلمباركٌة208

21210مالٌة و محاسبةعبد الكرٌملمباركٌة209

2128مالٌة و محاسبةسهٌرلملز210

2106مالٌة و محاسبةامالمالك211

2128مالٌة و محاسبةحسٌنمانع212

213

211,58,5مالٌة و محاسبةحسام الدٌنمباركٌة214

غ210تجارةرمٌساءمجوج215

17,5غ210مالٌة و محاسبةاٌمانمختاري216

غ311تسٌٌر الموارد البشرٌةرمضان هشاممختاري217

21011تجارةإسالممختاري218

3119ادارة الموارد البشرٌةفضٌلمخلوف219ً

غ311تسٌٌر الموارد البشرٌةنسٌممخلوف220ً

21211تسٌٌرنور الهدىمراح221

2105,510تجارةشٌماءمرادي222

2117تسٌٌرعبد هللامرازقة223

21116؟؟؟سالفمرج224

2119,5مالٌة و محاسبةبسمةمرزوق225
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عبدالغنً تغالبت:                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2138تسٌٌررٌمةمرزوق226ً

21212,5مالٌة و محاسبةامالمرٌدد227

2128مالٌة و محاسبةامٌنةمساعدٌة228

213,58,5مالٌة و محاسبةنصر الدٌنمساعدٌة229

213,57,5مالٌة و محاسبةشٌماء مسامح230

2119تسٌٌرصونٌامسعور231

3119ادارة الموارد البشرٌةجعفر مشري 232

غ210مالٌة و محاسبةسمٌةمعزٌز233

21112,5مالٌة و محاسبةاسالممعصم234

2119,5تسٌٌرعدنانمغشوش235

غ212تسٌٌرتقً الدٌن صالحمقعاش236

3,5غ211مالٌة و محاسبةمرٌممقالت237ً

212,513تسٌٌرنور الهدى مقالت238ً

غ2مالٌة و محاسبةٌوسفمقٌدش239

21110تسٌٌرنرٌمانمكاك240

غ212تسٌٌرأٌوبمنزر241

3128محاسبة و جباٌةصافٌةمنوبٌة242

9غ312,5ادارة الموارد البشرٌةبثٌنةمولحسان243

2129مالٌة و محاسبةعبد العالًمومن244

21210,5مالٌة و محاسبةجهٌدمٌدون245

9غ211,5تسٌٌرعبد الرؤوفنزار246

2128,5اقتصادوفاء نزار247

غ210اقتصادبدرينسٌمة248

2119تجارةسفٌانهدار249

21010مالٌة و محاسبةاٌمنهالل250

21310,512تسٌٌراسماءوادفل251

252

21014,5تسٌٌرشٌماءٌلوز253

101013,5نسٌمةبدري 254

128عبدالعزٌزبوراس255

4,5فارسزنات256ً

119محتفظةفاطمة الزهراءدحومان257

16غمحتفظ2016-2015-28ف نسٌمشهٌل258ً

11,5غ11محتفظعثمانمزوزي259

3جٌهانالعابدي260

13/83ناجحة فً المقٌاس العام الماضً ٌسرىعلوي261

262

263

264

265

266

267

268

269

270
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