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

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G05تسييرشهينازابركان1

2G0211,5تجارةفطيمةابركان2

2G02مالية و محاسبةيوسف إسالم أبركان3

2G015مالية و محاسبةخولةأبركان4

3G048مالية المؤسسةربيعةإبرير5

2G0410تسييرامالاعراب6

2G0811تسييرالميةالعمراوي7

2G157محاسبة و ماليةتقي الدينالنوي8

2G012مالية و محاسبةمحمد امينالهاني9

2G01مالية و محاسبةمحمد سعيدأمزيان10

2G115تسييريزيداوراغ11

11؟؟؟؟؟؟؟؟؟عبدالحقاوشن12

2G0413تجارةغادةاوشن13

2G1411تسييرنورالدينأولمان14

3G020تسويقشفيقاونيس15

2G08تسييرباديسباغزيم16

2G03اقتصادسلمىبرنة17

2G0113تجارةاسامةبزعي18

2G0510تسييرفوزي بزيان 19

2G08تسييرمشيرةبش20

2G20اقتصادحسامبضياف21

2G025مالية و محاسبةهالةبعطوش22

2G0210تسييرمروةبغدادي23

2G0510تسييرحكيمةبلباشة24

2G0510تسييرسندسبلحوي25

2G13مالية و محاسبةهيثمبلخير26

2G01محاسبة و ماليةباللبلخير27

2G017مالية و محاسبةايوببلخيري28

2G1010تسييرصونيابلعلمي29

2G010تجارةرشادبلفراق30

2G0110اقتصادنجاةبلقاسم31

2G016اقتصادبالل بلمامون32

2G0111,5تجارةباللبلهوشات33

2G0110اقتصادرشيدبلوصيف34

2G028مالية و محاسبةنسرين بلول 35

2G048مالية و محاسبةرضابلومي36

2G05تسييرعبد الرؤوفبن اجراد37

2G0411,5مالية و محاسبةمنيربن السعدي38

2G02تجارةمسعودبن الشريف39

2G04تجارةمهديبن براهيم40

3G0312,5اقتصاد و مؤسسات ماليةرميساءبن براهيم41

2G038مالية و محاسبةأنيسبن براهيم 42

2G0110تسييرعزالدينبن بلخير43

2G0416مالية و محاسبةسمراءبن تعو44

2G1210تسييرريان أيةبن جاب هللا45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0110تجارةعبد الغفوربن جديدي46

2G082تسييرمنال بن حمزة 47

2G0111اقتصادحليمةبن حيزية48

2G06تسييرفيصل المهديبن دردوخ49

2G0310مالية و محاسبةبرهان تقي الدينبن دعاس50

2G047مالية و محاسبةنجيببن رابح51

2G11تسييرشيماءبن راضي52

3G0313محاسبة و مراجعةبسمةبن زكري53

2G07تسييراسكندربن صالح54

2G0612تسييرمريمبن طراد55

2G0412اقتصادوليدبن عبد الحفيظ56

2G13تسييرزكرياءبن عبد الرحمان57

3G0117تسيير الموارد البشريةمنالبن عبدهللا58

2G135تسييرأسماءبن عبيد59

2G03مالية و محاسبةأنور سيف الدينبن علجية60

2G0110اقتصاديسمينةبن علي61

2G163مالية و محاسبةباللبن عمارة62

2G0116اقتصادابتسام الصغيرةبن عمارة63

2G086تسييرنسمة  بن عمر64

2G1311مالية و محاسبةشهرزادبن عمومة65

2G11تسييرزين العابدينبن فيالة66

3G0211ادارة الموارد البشريةرميساءبن فيالة67

2G07مالية و محاسبةصوريةبن قسمية68

2G1515محاسبة و ماليةكريمةبن قوتة69

2G048مالية و محاسبةعبد الحكيم بن مسعودة70

2G047مالية و محاسبةيسينبن منصور 71

2G0311مالية و محاسبةأيمن بن نزار72

2G09تسييرسامي أحمدبهاز73

2G027تسييرإبراهيم بهاز 74

2G022اقتصادعبد اللطيفبوتايدة75

2G05مالية و محاسبةحسام الدينبوجدع76

2G15محاسبة و ماليةنورالهدىبوحدة77

2G028مالية و محاسبةرحاببوحساية78

2G108مالية و محاسبةعقبةبوخالفة79

2G1010مالية و محاسبةحنينبوخالفة80

2G03تسييرعبد الكريمبوخالفة81

3G060تسيير الموارد البشريةدنيا زاد اسيابوخالفة82

3G01تسويقحليمةبوخزة83

2G01تسييرمحمد علي بوخنوفة84

2G02تجارةمحمد نجيببوخنوفة85

2G12تسييرريانبودرع86

2G01تسييرعبد العزيزبوراس87

3G060ادارة الموارد البشريةشمس الدينبوراس88

2G016تسييرعبد المؤمنبورنان89

2G035مالية و محاسبةرمزيبوززة90
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0211,5اقتصادزينببوزيان91

3G015ادارة ماليةأحمد راميبوزيد92

2G048تسييرريان بوزيدي93

2G16مالية و محاسبةأنوربوستة94

2G02تجارةايمنبوسلسلة95

2G13مالية و محاسبةالياسبوشعيب96

2G108تسييرجيهانبوضياف97

2G11تسييرزكيبوطبة98

2G118تسييرسلسبيلبوعافية99

2G0211مالية و محاسبةاميرةبوعقاقن100

10؟؟؟؟؟؟؟؟؟سيف الدينبوقبال101

11؟؟؟؟؟؟؟؟؟وسامبوقرن102

2G068مالية و محاسبةشيماءبوكعبة103

2G07تسييرخديجةبولتياح104

3G033محاسبة و مراجعةطارقبومسنغ105

2G1610مالية و محاسبةباللبومعراف106

2G05مالية و محاسبة شمس الدينبوهزيلة107

2G058مالية و محاسبةليندةبوهنتالة108

2G0510مالية و محاسبةريان جميلةبوهيدل109

2G039اقتصادسارة نريمانبيطام110

2G0410مالية و محاسبةساريبيطام 111

2G16مالية و محاسبةصالح الدين توري112

2G0410تجارة      أمينتيقاني113

3G02تسيير الموارد البشريةاسالمجاب هللا114

2G107محاسبة و ماليةمراد ايمنجبالي115

2G0713مالية و محاسبةسارةجرادي116

2G115تسييرسعادجهارة117

2G03تسييرحوريةجواله118

2G1612مالية و محاسبةاميرةحجازي119

2G09مالية و محاسبةنهادحداد120

2G0210,5تجارةرضاحدرة121

2G101مالية و محاسبةحسام الدين حسيني 122

2G016اقتصادصالح الدينحفاف123

3G034مالية المؤسسةاحالمحفيظ124

؟؟؟2؟؟؟عبدالجليلحليوش125

2G1411تسييرنوالحماد126

2G1410تسييرعقبةحمادي127

2G0511تسييرمهديحماطة128

3G058ادارة الموارد البشريةميسونحمان129

2G035تسييرعادلحماوي130

2G103مالية و محاسبةمحمد الصالح حمزة131

2G138مالية و محاسبةميساءحمودة132

2G1010تسييرشيماءحميدي133

2G05مالية و محاسبةطارقحميزي134

3G01تجارة دوليةحسينةحنيش135
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0310تجارةرشاحوة136

3G010تسويقعمر حوفاني137

3G04محاسبة و جبايةاكرمحيدوس138

2G0110مالية و محاسبةامنهخبراره139

2G13تسييرإيمانخذري140

3G0411ادارة الموارد البشريةرانيةخزار141

3G0810ادارة الموارد البشريةهيثمخماري142

2G0311,5تجارةريانخمري143

3G04ادارة الموارد البشريةمحمد الصالحخيلية144

2G04تجارةفاطمة الزهراءدحومان145

2G013مالية و محاسبةيوسفدرج146

2G023اقتصادهديلدريد147

2G12تسييررانيادريس148

3G060ادارة الموارد البشريةيعقوبدريس149

2G0214,5اقتصادلبنىدزيري150

2G09مالية و محاسبةسميةدعاس151

2G09تسييرهشامدغو152

2G1312تسييررميساءرابح153

2G01اقتصادنصرالدينراجعي154

2G098مالية و محاسبةشهينازرحماني155

2G15مالية و محاسبةمحمد الصديقرحموني156

2G03اقتصادنوحرحموني157

2G0911تسييرحدةرداس158

2G1213مالية و محاسبةزكرياءزبيري159

3G02تسويقمحمد امين زرارة160

2G019تسييرعبد الرحيم يعقوبزرقين161

2G0410تسييرأميرةزروال162

2G0612مالية و محاسبةصبيحةزعتر163

2G116مالية و محاسبةمحمد امين مسعودزمولي164

2G07مالية و محاسبةايمانزياد165

2G03تجارةوسامزيادي166

2G1110تسييرمروىزياني167

2G0710مالية و محاسبةأرزقيزيد168

2G0410تجارةعبد الحفيظزيداني169

2G0812تسييررحمةزيداني170

2G02مالية و محاسبةالياسساعي171

2G03اقتصادشرف الدينسالم172

2G0911مالية و محاسبةشهيناز سامعي173

2G0213تجارةحنانسحنوني174

2G1611مالية و محاسبةامينةسدرات175

2G16مالية و محاسبةمحمد فتحي سدرات 176

3G032اقتصاد و مؤسسات ماليةرندةسرار177

2G1511مالية و محاسبةسندسسعداوي178

2G0210,5تسييرخلودسعيداني179

2G16مالية و محاسبةمحمدسعيدي180
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G10تسييراكرامسفوحي181

2G096مالية و محاسبةإقبالسكيو182

2G118تسييراسالمسالمي183

2G11تسييرودادسلطاني184

2G04اقتصادسميةسلطاني185

3G01تجارة دولية أسامة الطيبسلطاني186

3G0710محاسبة و جبايةصابرينةسلمان187

2G166مالية و محاسبةفهدسماعيل188

2G16مالية و محاسبةريمةسماعيلي 189

2G101تسييردحمانسواحلية190

3G03مالية المؤسسةعبد الرحيمسي محمد191

2G04تجارةامينةشاوي192

3G02محاسبة و مراجعةهاجرشباح193

؟؟؟2؟؟؟صهيبشبيرة194

2G08مالية و محاسبةعبد الناصرشرقي195

3G02مالية المؤسسةانيسشريف196

3G03جباية و محاسبةعمادشطارة197

2G0710مالية و محاسبةأمانيشعابنة198

2G10مالية و محاسبةمحمدشعبان199

2G07تسييربثينةشعيباي200

3G0113تسويقحسينةشليحي201

2G0213اقتصادنريمانشنة202

3G023محاسبة و مراجعةنور االسالمشنة 203

2G0514تسييرفوزيةشنوف204

2G05تسييرنسيمشهيلي205

2G1512مالية و محاسبةعبد الغانيصحراوي206

2G028مالية و محاسبةمهديصحراوي207

2G04تجارةعبدالحليمصحراوي208

2G1614مالية و محاسبةهيثمصفية209

3G02إدارة ماليةفتح هللاصولح210

2G0110مالية و محاسبةبوعالمصيد211

2G04تجارةكريمةطايس212

2G0316تجارةذكرىطبي213

2G058تسييرهاجرطرج214

2G04اقتصادعصامطرشي215

2G09تسييرمنيرطوبي 216

3G06ادارة الموارد البشريةعبد الحقطويل217

2G1414تسييراسامة حسينعبد الصمد218

2G048تسييربلقاسمعبد العزيز219

2G03اقتصاداسامهعتماني220

2G0514مالية و محاسبةسوسنعثماني221

2G012تسييرعبد الحقعدوداوي222

2G1410تسييررمزيعريوة223

؟؟؟؟؟؟؟؟؟محمد لمينعشيقة224

3G0112اقتصاد نقدي و بنكيسلمىعقون225
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:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G05تسييريوسف اسالمعالق226

2G017مالية و محاسبةخولةعمران227

2G01مالية و محاسبةعبدالناصرعمري228

2G106مالية و محاسبةأحمد ياسينعوفي229

3G02إدارة ماليةزكرياءعويطي230

2G0213تجارةنور الهدى عياط 231

2G1510مالية و محاسبةسميرةعيشوش232

3G07تسيير الموارد البشريةيسينغدادة233

3G01تسويقسيف الدينغربي234

2G080مالية و محاسبةسفيانغواص235

2G08مالية و محاسبةيوسف غولي236

2G05مالية و محاسبةحسام الدينفايزة237

2G02تجارةعبد المؤمنفراح238

2G0210اقتصاداسماءفراح239

2G0510تسييرأحمد شريففرحات240

2G1211,5تسييرريمفرحات241

2G0310اقتصادريانفرحات242

2G08مالية و محاسبةمحمد أمينفضاله243

2G049تسييرأكرمفياللي 244

2G14مالية و محاسبةتوفيققادة245

3G035محاسبة و جبايةخليلقاسمي246

2G0710تسييرعزالدينقبايلي247

2G158مالية و محاسبةإلياسقبلة248

2G13تسييرحكيمقبوج249

2G06تسييرفاتحقرزة250

2G094مالية و محاسبةمرامقرشاش251

2G0211تسييرسلمىقرعيش252

2G136مالية و محاسبةرحمةقرين253

2G12تسييرريانقزيز254

2G04مالية و محاسبةعبدالرحمنقلفن255

2G0910مالية و محاسبةايمانقلول256

2G16مالية و محاسبةسيف الدينقليل257

3G06محاسبة و جبايةفايزهقني258

2G0516مالية و محاسبةيعقوبقودة259

2G10تسييرفاروققودة260

3G018تسويقرحمةقودة261

2G098مالية و محاسبةرميساءقيدوم262

3G01ادارة الموارد البشريةعليكافي263

2G11مالية و محاسبةهيثمكراكير264

3G07ادارة الموارد البشريةياسمينةكعنيت265

2G08تسييرشعبانكندري266

3G0912تسيير الموارد البشريةشهينازلحلح267

2G0310اقتصادإكراملخضر268

2G158مالية و محاسبةموسىلخضر زوبير269

2G149مالية و محاسبةوداد لعطاط270
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:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G02تسييرشروقلعمراوي271

2G1412مالية و محاسبةشمس الدينلعناني272

2G1412تسييرنور االيمانلغديري273

2G117,5مالية و محاسبةسهيرلملز274

؟؟؟2؟؟؟عذراءلمودع275

2G0310تسييرامينةلموشي276

2G096تسييرهدىلوبير277

2G128,5مالية و محاسبةعائشةلونانسة278

2G095تسييرفلايرلونانسة279

2G116مالية و محاسبةحسام الدينمباركية280

2G148مالية و محاسبةيسرىمحمدي281

2G1411,5مالية و محاسبةجاللمدابيس282

2G07تسييرمروى مداح283

2G12تسييررضامرابط284

2G148تسييرنور الهدىمراح285

3G054محاسبة و مراجعةبرهان الدينمراد286

2G03تجارةشيماءمرادي287

2G0411تسييرعبد هللامرازقة288

2G0311,5تجارةصباحمرج289

2G15مالية و محاسبةاخالصمرزلقاد290

2G135مالية و محاسبةنور الهدىمرزلقاد291

2G13تسييرعثمانمزوزي292

2G1411مالية و محاسبةرندةمزياني293

2G14مالية و محاسبةنصر الدينمساعدية294

2G02تسيير حسام الدين مساعدية295

2G1311مالية و محاسبةشيماء مسامح296

2G0311,5تجارةعبد العالي مسعودان297

2G1110تسييرصونيامسعور298

3G09ادارة الموارد البشريةجعفر مشري 299

2G147,5مالية و محاسبةباسممطرفي300

3G03مالية المؤسسةصبرينةمعرف301

2G13مالية و محاسبةخليلمعزوزة302

3G044مالية المؤسسةوائلمعزيز303

2G046مالية و محاسبةاسالممعصم304

2G145تسييرمنارمعلمي305

2G01تسييرعدنانمغشوش306

2G13مالية و محاسبةموسىمفتوح 307

2G1410مالية و محاسبةهاجرمقراني308

2G0514تسييرنور الهدى مقالتي309

2G086مالية و محاسبةمريممقالتي310

2G128مالية و محاسبةالهاشمي منصور 311

2G0310تجارةنجاةمنصوري312

2G137تسييرجابوموساوي313

2G12تسييررميساءموماي314

2G01تسييرأشواقمومن315
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G148,5مالية و محاسبةجهيدميدون316

3G058تسيير الموارد البشريةفتحيناصري317

2G0214اقتصادرياننزار318

2G028اقتصادوفاء نزار319

2G145مالية و محاسبةبدرالديننزاري320

3G02تسيير الموارد البشريةابوبكرنكاع321

2G078تسييرعلينواصري322

2G020تجارةمليكنواورة323

2G140مالية و محاسبةعبد الباسطهبول324

2G022اقتصادامالهدار325

2G03مالية و محاسبةعمارهالل326

3G028تسويقايمانوادفل327

3G04ادارة الموارد البشريةعبد الحقواش328

2G04تسييرفتحييحة329

2G01مالية و محاسبةأمانييحياوي330

2G168مالية و محاسبةعبد القادر ايمنيخلف331

2G02اقتصادانوريزه332

2G086تسييرشيماءيلوز333

2G04تجارةزينبيوسفي334

8مبارككريم 335

10عبد الحميدبن صغير336

10نور الهدى بوهدة337

11صهيببوساحة338

0رميساءساعد بن339

12هجيرةلكحل340

9رميسةشاوي341

10محمد رمادنية342

8حيدرزروني343

10بثينةزرقين344

5عادلسلطاني345

12باللقرناب346

6هاجرشناف347

8دنياعموري348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360
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