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

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

9غ2G01اقتصادكنزةبدري1

2G03108مالٌة و محاسبةقمر الدٌنبلباشة2

2G01138اقتصادرشٌدبلوصٌف3

2G02129مالٌة و محاسبةنسرٌن بلول 4

7,5غ2G04مالٌة و محاسبةسمراءبن تعو5

2G121713مالٌة و محاسبةكرٌمبن حصٌر6

2G04129مالٌة و محاسبةنجٌببن رابح7

غغ2G09تسٌٌرسامً أحمدبهاز8

غغ3G04محاسبة و جباٌةعبد المالك بوعل9ً

2G0614,512مالٌة و محاسبةوسامبوملٌط10

2G051010تسٌٌرعصام الدٌنتبه11

2G031410تسٌٌرالهامحنفر12

2G1013,511مالٌة و محاسبةزكرٌاءحنفوق13

2G13137تسٌٌرإٌمانخذري14

2G141817تسٌٌراسماءدغوش15

غغ3G05ادارة الموارد البشرٌةاٌماندهٌم16ً

2G091311تسٌٌرحدةرداس17

2G031417اقتصادفلايرزرقٌن18

غغ2G04اقتصادإسالمزموري19

3G021312تسوٌقسامً احمد شوقًزواتٌن20

غغ3G02محاسبة و جباٌةسمٌةساكر21

2G0216,515,5تسٌٌرخلودسعٌدان22ً

3G021010اقتصاد و تسٌٌر المؤسساتحورٌةسماعٌل23

2G041211اقتصادلمٌسصالح24ً

2G01107مالٌة و محاسبةبوعالمصٌد25

2G031714اقتصاداسامهعتمان26ً

2G151311,5مالٌة و محاسبةامٌنعولم27ً

6غ2G09مالٌة و محاسبةمرامقرشاش28

غغ3G07جباٌة و محاسبةخلودقندوز29

2G121410,5مالٌة و محاسبةعائشةلونانسة30

2G1216,511مالٌة و محاسبةحسٌنمانع31

2G04108مالٌة و محاسبةكاهنةمانع32

2G031010تجارةصباحمرج33

2G1415,513مالٌة و محاسبةباسممطرف34ً

غغ2G03تجارةانورمعوشً 35

غغ2G13مالٌة و محاسبةموسىمفتوح 36

غغ2G12تسٌٌررمٌساءموماي37

7,5غ2G07تسٌٌرعلًنواصري38

10مروةسعٌد بن39

3انٌسبراهٌم بن40

41

42

43

44

45
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السنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة 

التطبيق
عالمة االمتحانعالمة التطبيق

عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G011711,5مالٌة و محاسبةخولةأبركان1

2G02128مالٌة و محاسبةشرف الدٌنبلقاسم2ً

غغ2G02تسٌٌرسلمىبوزٌد3

غغ2G09مالٌة و محاسبةنهادحداد4

2G01129,5مالٌة و محاسبةامنهخبراره5

غغ2G01اقتصادنصرالدٌنراجع6ً

2G101312تسٌٌردحمانسواحلٌة7

غغ؟؟؟2؟؟؟صهٌبشبٌرة8

2G0216,510مالٌة و محاسبةمهديصحراوي9

2G161817مالٌة و محاسبةهٌثمصفٌة10

غغ2G04اقتصادعصامطرش11ً

غغ2G03تجارةباللعبد العزٌز12

2G081819مالٌة و محاسبةاسماءعزوق13ً

10غ2G15مالٌة و محاسبةسمٌرةعٌشوش14

2G0815,512مالٌة و محاسبةسارةقنون15

غغ2G10تسٌٌرفاروققودة16

2G141714,5مالٌة و محاسبةشمس الدٌنلعنان17ً

غغ2G12تسٌٌررضامرابط18

غغ3G06محاسبة و جباٌةسهاممراح19

غغ2G10تسٌٌرعبد الوهاب مرعوش20

غغ2G02تسٌٌر حسام الدٌن مساعدٌة21

2G111614تسٌٌرتقً الدٌن صالحمقعاش22

2G051110تسٌٌرنور الهدى مقالت23ً

2G141714مالٌة و محاسبةجهٌدمٌدون24

128شٌماء زٌدان25

7,5/الحمٌد عبدالصغٌر بن26

5/رمٌساءلكحل27

6/ رمٌساءساعد بن28
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38

39

40
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43

44

45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G08129تسٌٌرالمٌةالعمراوي1

غ2G1510,5محاسبة و مالٌةتقً الدٌنالنوي2

2G02107مالٌة و محاسبةهالةبعطوش3

3G011115تسٌٌر الموارد البشرٌةاٌمانبقة4

2G05119,5تسٌٌرحكٌمةبلباشة5

غ3G0110مالٌة المؤسسةعماد الدٌنبلوناس6

غ2G023تجارةمسعودبن الشرٌف7

غ2G0410تجارةمهديبن براهٌم8

غ2G0910تسٌٌرحفٌظةبن خلٌفة9

2G111012تسٌٌرشٌماءبن راض10ً

غ2G0612تسٌٌرمنٌرةبن طراد11

2G041110اقتصادولٌدبن عبد الحفٌظ12

2G10119تسٌٌرحمزةبن عل13ً

2G01106اقتصادٌسمٌنةبن عل14ً

2G021011تجارةمحمد نجٌببوخنوفة15

2G01911تسٌٌرعبد العزٌزبوراس16

2G121211تسٌٌررقٌةبوضٌاف17

2G0212.512,5مالٌة و محاسبةامٌرةبوعقاقن18

3G011010اقتصاد نقدي و بنكًربعٌةبوقلقول19

2G071011تسٌٌرخدٌجةبولتٌاح20

2G021013اقتصادعتٌقةبومرزوف21

غ2G058مالٌة و محاسبة شمس الدٌنبوهزٌلة22

2G031310مالٌة و محاسبةسمراءبٌطام23

2G041110,5مالٌة و محاسبةساريبٌطام 24

2G04107تجارةزهٌرتوات25ً

2G101014مالٌة و محاسبةحسام الدٌن حسٌنً 26

غ2G029تجارةسامر حشاشنة 27

غ2G1410تسٌٌرنوالحماد28

2G141111تسٌٌرعقبةحمادي29

غ2G0713مالٌة و محاسبةالهامحوامد30

2G03816تجارةرشاحوة31

2G011013مالٌة و محاسبةٌوسفدرج32

غ2G1211تسٌٌررانٌادرٌس33

2G091010مالٌة و محاسبةسهٌردلندة34

2G151112مالٌة و محاسبةبرٌزةربع35ً

2G091011مالٌة و محاسبةشهٌنازرحمان36ً

2G121214مالٌة و محاسبةزكرٌاءزبٌري37

2G0712,59مالٌة و محاسبةاحمد رامًزغٌن38ً

غ2G0711,5مالٌة و محاسبةاٌمانزٌاد39

غ2G0710مالٌة و محاسبةكرٌمزٌوار40

غ2G0411,5اقتصاداسٌاساس41ً

2G081110,5تسٌٌرشٌماءسامع42ً

2G0278مالٌة و محاسبةسماحسكٌو43

غ3G029تسٌٌر الموارد البشرٌةزكرٌاءشطوح44

2G071012,5تسٌٌربثٌنةشعٌباي45
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بوطٌبة هارون:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

السنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة 

التطبيق
عالمة االمتحان

عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ3G060,5ادارة الموارد البشرٌةعبد الحقطوٌل46

2G04119تسٌٌربلقاسمعبد العزٌز47

2G011011تسٌٌرعبد الحقعدوداوي48

2G1495تسٌٌررمزيعرٌوة49

1010؟؟؟؟؟؟؟؟؟محمد لمٌنعشٌقة50

2G01129مالٌة و محاسبةخولةعمران51

غ3G028إدارة مالٌةزكرٌاءعوٌط52ً

غ2G059مالٌة و محاسبةحسام الدٌنفاٌزة53

3G02915اقتصاد و تسٌٌر المؤسساتسمٌةقربع54

غ2G0410,5مالٌة و محاسبةعبدالرحمنقلفن55

2G01106اقتصادمبارككرٌم56

2G141013مالٌة و محاسبةوداد لعطاط57

2G1411,513مالٌة و محاسبةٌسرىمحمدي58

2G14913مالٌة و محاسبةجاللمدابٌس59

2G04119تسٌٌررٌمةمرزوق60ً

2G141211مالٌة و محاسبةرندةمزٌان61ً

2G1410,510مالٌة و محاسبةنصر الدٌنمساعدٌة62

2G101011مالٌة و محاسبةسمٌةمعزٌز63

غ2G0412مالٌة و محاسبةاسالممعصم64

2G04146تجارةعمرمقاوس65ً

2G121112مالٌة و محاسبةالهاشمً منصور 66

غ2G1310تسٌٌرجابوموساوي67

غ3G0911ادارة الموارد البشرٌةبثٌنةمولحسان68

2G01119مالٌة و محاسبةخولةنومري69

غ2G1611,5مالٌة و محاسبةعبد القادر اٌمنٌخلف70

7الدٌن بدرنزاري71

8اصالة بلول72

12,5سندسبلهاوي73

12,5رضابلوم74ً

75
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81
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التطبيق
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