
تغالبت عبدالغني:..                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0115,50مالية و محاسبةمحمد سعيدأمزيان1

2G1112,0013,00تسييريزيداوراغ2

2G20اقتصادحسامبضياف3

2G04تسييرامينةبعداش4

2G0414,0016,50اقتصادحنانبلحاج5

2G0113,0010,00محاسبة و ماليةباللبلخير6

2G017,001,00اقتصادبالل بلمامون7

2G0813,0013,50تسييرمنال بن حمزة 8

2G06تسييرفيصل المهديبن دردوخ9

2G0415,0014,50مالية و محاسبةنجيببن رابح10

3G02محاسبة و جبايةامالبن سخرية11

2G01مالية و محاسبةعبد الحكيمبن صالح12

2G067,005,00تسييرمنيرةبن طراد13

2G1315,509,00تسييرزكرياءبن عبد الرحمان14

2G1310,0011,50تسييرأسماءبن عبيد15

2G0115,0012,00اقتصاديسمينةبن علي16

2G137,00تسييرصبرينة بن عون 17

2G119,0011,50تسييرزين العابدينبن فيالة18

2G0418,0016,00مالية و محاسبةيسينبن منصور 19

3G0115,0017,00اقتصاد نقدي و بنكيمنصورمحمدي20

2G0210,0013,50مالية و محاسبةرحاببوحساية21

2G038,006,00تسييرعبد الكريمبوخالفة22

2G017,006,00تسييرمحمد علي بوخنوفة23

2G0113,0018,00تسييرعبد المؤمنبورنان24

2G0317,0019,00مالية و محاسبةرمزيبوززة25

3G0110,00تسويقاكرامبوعكاز26

2G0513,003,50مالية و محاسبةريان جميلةبوهيدل27

2G0417,0016,50مالية و محاسبةياسينبيطام28

2G0313,0015,50اقتصادسارة نريمانبيطام29

2G047,009,50تجارةزهيرتواتي30

2G0415,0012,50تجارة      أمينتيقاني31

2G0716,0012,50مالية و محاسبةسارةجرادي32

2G1613,005,00مالية و محاسبةاميرةحجازي33

2G09مالية و محاسبةنهادحداد34

2G023,00تجارةسامر حشاشنة 35

2G128,0012,50تسييررميساءحماش36

2G0513,00تسييرمهديحماطة37

2G0311,003,50تجارةرشاحوة38

2G0917,005,50مالية و محاسبةرونقحيدوسي39

2G0411,003,50تجارةفاطمة الزهراءدحومان40

2G0213,0011,00اقتصادهديلدريد41

2G0215,0012,00اقتصادلبنىدزيري42

2G0912,0014,00تسييرهشامدغو43

2G1312,0011,00تسييررميساءرابح44

2G0412,0014,00تسييرأميرةزروال45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G068,0012,00مالية و محاسبةامينةزمة46

3G0212,00تسويقسامي احمد شوقيزواتين47

2G0416,0012,00تجارةعبد الحفيظزيداني48

3G0214,0014,00مالية المؤسسةخولةزيداني49

2G16مالية و محاسبةمحمدسعيدي50

2G1610,00مالية و محاسبةريمةسماعيلي 51

2G02تجارةهندشارة52

3G0218,0019,00محاسبة و مراجعةشهرزادشاطري53

3G0310,0019,50جباية و محاسبةعمادشطارة54

2G0417,0016,50اقتصادلميسصالحي55

2G1312,0013,50مالية و محاسبةمهديصالحي56

2G1615,0019,50مالية و محاسبةهيثمصفية57

2G0114,0014,00مالية و محاسبةبوعالمصيد58

2G0314,006,00تجارةذكرىطبي59

2G04اقتصادعصامطرشي60

2G02تجارةايمانعباش61

2G073,00تسييرانيسعرباوي62

2G1516,0016,00مالية و محاسبةامينعولمي63

2G08مالية و محاسبةسفيانغواص64

3G0317,0020,00محاسبة و جبايةخليلقاسمي65

2G0716,0011,00تسييرعزالدينقبايلي66

2G037,00اقتصادفؤادقزيز67

2G1010,00تسييرفاروققودة68

2G11مالية و محاسبةهيثمكراكير69

2G0112,002,00اقتصادمبارككريم70

2G0812,00تسييرشعبانكندري71

2G147,003,00مالية و محاسبةوداد لعطاط72

2G1218,0019,00مالية و محاسبةحسينمانع73

3G015,00محاسبة و مراجعةعموريمحمد طارق74

2G038,002,50تجارةصباحمرج75

2G1010,00تسييرعبد الوهاب مرعوش76

2G1312,006,00مالية و محاسبةشيماء مسامح77

2G1612,003,00مالية و محاسبةريان أسماءمعرف78

2G0113,0011,00تسييرعدنانمغشوش79

3G0616,0014,00محاسبة و جبايةرشيدةموساوي80

3G0415,0011,50مالية المؤسسةصبرينةمومن81

2G0211,5012,50اقتصادرياننزار82

2G0210,5011,00اقتصادوفاء نزار83

2G0714,0014,50تسييرعلينواصري84

2G1613,0015,50مالية و محاسبةعبد القادر ايمنيخلف85

2G022,00اقتصادانوريزه86

2G0916,003,00مالية و محاسبةيسرىجنابة87

11,003,50رميساء ساعد بن88

2G0811,00تسييرباديسباغزيم89

3,00عبدالغنيرحماني90
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غير محتفظين  :85الفوج رقم 2اإلحصاء: المقياس
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G027,005,50تسييرامالالعشي1

2G0212,004,50تسييرمروةبغدادي2

2G1314,0019,00مالية و محاسبةهيثمبلخير3

2G027,00مالية و محاسبةعلي اسالمبلقاسمي4

2G0415,0016,50مالية و محاسبةرضابلومي5

2G0310,004,50مالية و محاسبةأنيسبن براهيم 6

2G0111,0017,00تجارةعبد الغفوربن جديدي7

2G047,005,00مالية و محاسبةعبد الحكيم بن مسعودة8

2G0210,00اقتصادعبد اللطيفبوتايدة9

2G0415,006,50تسييرريان بوزيدي10

2G1410,0015,50محاسبة و ماليةنذيربولحبال11

2G0812,00مالية و محاسبةمحمد صابريبوليلة12

2G0511,005,00مالية و محاسبة شمس الدينبوهزيلة13

2G018,003,50مالية و محاسبةامنهخبراره14

2G0311,00اقتصادنوحرحموني15

2G1614,006,00مالية و محاسبةفهدسماعيل16

2G0713,50تسييربثينةشعيباي17

2G037,00تجارةباللعبد العزيز18

2G017,004,00تسييرعبد الحقعدوداوي19

2G08مالية و محاسبةشمس الدينعشورة20

2G0510,005,50تسييريوسف اسالمعالق21

2G1510,00مالية و محاسبةسميرةعيشوش22

2G05مالية و محاسبةحسام الدينفايزة23

2G02تجارةيمنىقجيبة24

2G0516,005,50تسييرالزهراءقيتشاح25

2G1417,0018,00مالية و محاسبةشمس الدينلعناني26

2G0114,0013,00تسييرعيسىلكحل27

2G1414,0014,00مالية و محاسبةجاللمدابيس28

2G077,00تسييرمروى مداح29

2G12تسييرريانمدور30

2G1313,009,50محاسبة و ماليةنورالهدىمدور31

2G1112,006,50تسييرتقي الدين صالحمقعاش32

2G1418,0019,00مالية و محاسبةجهيدميدون33

2G0211,006,00تسييرمليكةنجاعي34

3G0213,0019,00ادارة ماليةراميعولمي35

14,0015,50عبدالفتاحمحمدي36

7,00امينةزروال37

10,00امينةمساعدية38

39

40

41

42

43

44

45
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تغالبت عبدالغني:..                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0210,002,00تجارةفطيمةابركان1

3G0110,004,00محاسبة و جبايةعماد الديناحمان2

2G1012,008,00تسييرهجيرةالرحاب3

3G0814,00تسيير الموارد البشريةفاطمة الزهراءالعابد4

2G0814,008,50تسييرالميةالعمراوي5

2G1514,007,50محاسبة و ماليةتقي الدينالنوي6

2G0410,504,00تجارةغادةاوشن7

2G1412,50تسييرنورالدينأولمان8

2G0810,00تسييرباديسباغزيم9

2G0110,5010,00اقتصادكنزةبدري10

2G0312,00اقتصادسلمىبرنة11

2G0110,002,00تجارةاسامةبزعي12

2G0511,00تسييرفوزي بزيان 13

2G0812,00تسييرمشيرةبش14

2G0315,00تسويقرضابشو15

2G0210,0011,50مالية و محاسبةتوفيقبعقيقي16

3G0112,50تسيير الموارد البشريةايمانبقة17

2G0511,00تسييرحكيمةبلباشة18

2G0310,000,00مالية و محاسبةقمر الدينبلباشة19

2G0512,002,00تسييرسندسبلحوي20

2G0114,00مالية و محاسبةايوببلخيري21

3G0111,003,50مالية المؤسسةحليمةبلعيد22

3G0311,004,00ادارة الموارد البشريةعالء الدينبلفراق23

3G0512,502,50ادارة الموارد البشريةسعادبلومي24

2G0510,00تسييرعبد الرؤوفبن اجراد25

2G0812,0012,00تسييرصالحبن باطة26

2G0410,00تجارةمهديبن براهيم27

2G0115,0010,50تسييرعزالدينبن بلخير28

2G0110,503,00اقتصادحليمةبن حيزية29

2G0912,50تسييرحفيظةبن خليفة30

3G0211,00مالية المؤسسةعبد الوهاب ساميبن شادي31

2G0411,008,50اقتصادوليدبن عبد الحفيظ32

3G0113,00تسيير الموارد البشريةمنالبن عبدهللا33

3G0111,009,00مالية المؤسسةلميسبن عريوة34

2G0813,002,00تسييرنسمة  بن عمر35

2G0613,00مالية و محاسبةسعادبن عمر36

2G1313,0010,00مالية و محاسبةشهرزادبن عمومة37

2G0210,0012,00تسييرشمس الدينبن عياش38

3G0210,0011,50ادارة الموارد البشريةرميساءبن فيالة39

2G0712,009,50مالية و محاسبةصوريةبن قسمية40

2G159,002,00محاسبة و ماليةكريمةبن قوتة41

3G0812,008,00ادارة الموارد البشريةسامي بن مهدي42

2G0310,5010,00مالية و محاسبةأيمن بن نزار43

3G0112,00تسويقيسينبن يحي44

2G0212,0012,00تسييرإبراهيم بهاز 45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0211,502,00مالية و محاسبةطارقبهلول46

3G0210,00ادارة الموارد البشريةحفصةبوبكر47

2G0714,00مالية و محاسبةاسامةبوتي48

2G0210,004,00تجارةنوالبوجنيبة49

2G1512,003,00محاسبة و ماليةنورالهدىبوحدة50

2G0213,508,50اقتصاداميرةبوحريق51

2G1214,00تسييرريانبودرع52

2G0110,002,50مالية و محاسبةلويزةبوراس53

2G028,509,50اقتصادزينببوزيان54

3G0112,0012,00ادارة ماليةأحمد راميبوزيد55

2G0214,00تسييرسلمىبوزيد56

2G1614,00مالية و محاسبةأنوربوستة57

3G0313,0010,00ادارة الموارد البشريةالزهرةبوشطيط58

2G1310,00مالية و محاسبةالياسبوشعيب59

2G0212,50تسييرسلسبيلبوعافية60

3G0111,005,00اقتصاد نقدي و بنكيكريمةبوعبدهللا61

2G0310,002,00تسييرخالد ابن الوليدبوعالق62

2G029,003,00مالية و محاسبةشمس الدينبوفجيغن63

3G0113,009,00اقتصاد نقدي و بنكيربعيةبوقلقول64

2G0610,002.5مالية و محاسبةشيماءبوكعبة65

2G0111,00مالية و محاسبةباللبولمزاير66

3G0312,50محاسبة و مراجعةطارقبومسنغ67

2G1610,504.5مالية و محاسبةباللبومعراف68

2G0613,001.5مالية و محاسبةوسامبومليط69

3G0312,004,00اقتصاد و تسيير المؤسساتخميستيبوناب70

2G0312,0011,00مالية و محاسبةسمراءبيطام71

2G0111,003,00تسييرآيةتكواشت72

73

2G1113,5013,00تسييرسعادجهارة74

2G039,00تسييرحوريةجواله75

2G1412,00مالية و محاسبةحمزةحجيج76

2G0212,004,50تجارةرضاحدرة77

3G0213,0014,00تسويقتوفيقحركاتي78

2G0110,0018,50اقتصادصالح الدينحفاف79

3G0310,0016,00مالية المؤسسةاحالمحفيظ80

12,0011,00؟؟؟2؟؟؟عبدالجليلحليوش81

2G1012,004,50تسييرهجيرةحمادي82

2G1311,0014,00مالية و محاسبةميساءحمودة83

2G059,503,50مالية و محاسبةطارقحميزي84

2G1310,00مالية و محاسبةسيف الدينحميش85

3G0412,005,50محاسبة و جبايةاكرمحيدوس86

2G0912,009,00تسييرحسيبةخرشوش87

11,003,00؟؟؟3اقتصاد نقدي و بنكينسرينخرشوش88

3G0411,004,00ادارة الموارد البشريةرانيةخزار89

3G0510,004,50ادارة الموارد البشريةيسريةخالف90
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تغالبت عبدالغني:..                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

3G0713,502,50ادارة الموارد البشريةحدةخلفة91

2G1412,001,50مالية و محاسبةابتسامخماري92

2G1213,00تسييررانيادريس93

2G1410,003,00تسييراسماءدغوش94

3G0310,0014,00تسيير و اقتصاد المؤسساتسيف االسالمرجيمي95

3G0510,0010,50ادارة الموارد البشريةياسمينةرحماني96

3G0211,509,50ادارة ماليةياسمينرحماني97

2G1510,004,00مالية و محاسبةرحمةريغي98

2G1210,0010,00مالية و محاسبةزكرياءزبيري99

2G0412,003,00تجارةحكيمزرايب100

2G0111,002,50تسييرعبد الرحيم يعقوبزرقين101

2G0311,003,50اقتصادفلايرزرقين102

2G0412,009,00اقتصادإسالمزموري103

2G1110,001,50مالية و محاسبةمحمد امين مسعودزمولي104

3G0311,00محاسبة و مراجعةصالحزناتي105

2G0210,003,00مالية و محاسبةأسامةزيتوني106

2G0716,005,50مالية و محاسبةأرزقيزيد107

3G0511,0015,50تسيير الموارد البشريةشيماءزيدان108

2G0810,003,00تسييررحمةزيداني109

2G0710,00مالية و محاسبةكريمزيوار110

2G0411,00اقتصاداسياساسي111

2G038,00اقتصادشرف الدينسالم112

2G0812,5010,00تسييرشيماءسامعي113

2G0910,003,00مالية و محاسبةشهيناز سامعي114

2G1610,501,00مالية و محاسبةامينةسدرات115

2G1610,00مالية و محاسبةمحمد فتحي سدرات 116

3G0311,003,00اقتصاد و مؤسسات ماليةرندةسرار117

2G0212,0012,50تسييرخلودسعيداني118

2G1011,00تسييراكرامسفوحي119

2G0210,0010,50مالية و محاسبةسماحسكيو120

2G1110,0011,50مالية و محاسبةنور الهدىسليماني121

3G0214,004,50اقتصاد و تسيير المؤسساتحوريةسماعيل122

2G1012,5016,00تسييردحمانسواحلية123

3G0211,00محاسبة و مراجعةهاجرشباح124

2G0813,00مالية و محاسبةعبد الناصرشرقي125

3G0211,009,50تسيير الموارد البشريةزكرياءشطوح126

2G0712,0014,00مالية و محاسبةأمانيشعابنة127

3G0113,25تسويقحسينةشليحي128

2G0712,0011,00مالية و محاسبةهاجرشناف129

2G0213,004,00اقتصادنريمانشنة130

3G0312,5018,50محاسبة و جبايةطارقشنة131

2G1213,0011,50تسيير ابتسامصدوق132

2G0511,0011,50تسييرهاجرطرج133

3G0614,00ادارة الموارد البشريةعبد الحقطويل134

2G0411,005,50تسييرحسام الدين عامر135
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تغالبت عبدالغني:..                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

3G0311,003,00محاسبة و مراجعةرانيةعباس136

2G0410,004,50تسييربلقاسمعبد العزيز137

2G0510,0010,00مالية و محاسبةسوسنعثماني138

3G0511,009,00ادارة الموارد البشريةبهيةعدواني139

3G0614,00تسيير الموارد البشريةاميرةعريفي140

2G1412,502,50تسييررمزيعريوة141

2G0812,50مالية و محاسبةاسماءعزوقي142

3G0410,0011,00ادارة الموارد البشريةنورالدينعزيزي143

2G0112,00مالية و محاسبةعبدالناصرعمري144

145

2G0412,00اقتصاديوسفعيساوي146

2G0814,00مالية و محاسبةيوسف غولي147

2G0210,002,00مالية و محاسبةحمدي فاضل148

3G0212,503,50محاسبة و مراجعةمريمفراح149

2G0512,002,00تسييرأحمد شريففرحات150

2G0312,0014,00اقتصادريانفرحات151

2G0810,00مالية و محاسبةمحمد أمينفضاله152

2G1311,00تسييرحكيمقبوج153

2G0513,001,00تسييررانيةقدوج154

3G0212,503,50اقتصاد و تسيير المؤسساتسميةقربع155

2G0911,00مالية و محاسبةنور الهدىقرعيش156

2G1212,00تسييرريانقزيز157

2G0410,003,50مالية و محاسبةعبدالرحمنقلفن158

2G0912,009,00مالية و محاسبةايمانقلول159

2G1410,003,00تسييرامينةقنفود160

2G0812,50مالية و محاسبةسارةقنون161

3G0611,0015,50محاسبة و جبايةفايزهقني162

3G0312,00مالية المؤسسةهشامقهطار163

2G0511,504,00مالية و محاسبةيعقوبقودة164

2G0312,502,50اقتصادلبنىقوفي165

2G0910,004,00مالية و محاسبةرميساءقيدوم166

2G0311,00اقتصادكوثرقيدوم167

3G0113,00ادارة الموارد البشريةعليكافي168

3G0711,00ادارة الموارد البشريةياسمينةكعنيت169

3G0214,009,00تسويقشرف الدينلبعل170

2G0312,0011,00اقتصادإكراملخضر171

2G1211,50مالية و محاسبةعبد الكريملمباركية172

2G119,0011,00مالية و محاسبةسهيرلملز173

2G0310,005,00تسييرامينةلموشي174

2G0313,00اقتصادعبدالرحمنمازوزي175

2G0413,002,50مالية و محاسبةكاهنةمانع176

3G0811,00تسيير الموارد البشريةمروىمانع177

2G1412,003,00مالية و محاسبةيسرىمحمدي178

3G0214,502,00تسيير الموارد البشريةرمضان هشاممختاري179

3G0112,002,00تسيير الموارد البشريةسعادمدور180
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G1215,00تسييررضامرابط181

3G0611,005,50محاسبة و جبايةسهاممراح182

3G0512,0018,00محاسبة و مراجعةبرهان الدينمراد183

2G048,004,50تسييرعبد هللامرازقة184

2G1310,0015,50مالية و محاسبةنور الهدىمرزلقاد185

2G1312,0011,50مالية و محاسبةامالمريدد186

3G0410,00محاسبة و جبايةايمنمزيان187

2G1411,00مالية و محاسبةنصر الدينمساعدية188

2G0211,00تسيير حسام الدين مساعدية189

2G0312,001,50تجارةعبد العالي مسعودان190

2G0110,0010,00تسييرعبد الرازقمسعودي191

2G1411,0016,50مالية و محاسبةباسممطرفي192

2G1010,0011,00مالية و محاسبةسميةمعزيز193

3G0413,0011,00مالية المؤسسةوائلمعزيز194

2G0410,00مالية و محاسبةاسالممعصم195

2G1410,0012,00تسييرمنارمعلمي196

2G0511,0011,00تسييرنور الهدى مقالتي197

2G0810,0011,00مالية و محاسبةمريممقالتي198

2G0312,009,00تجارةنجاةمنصوري199

3G0310,001,50محاسبة و جبايةصافيةمنوبية200

2G1212,00تسييررميساءموماي201

2G149,0011,00مالية و محاسبةعبد العاليمومن202

2G1010,00تسييراصالةناصري203

2G0211,003,00تجارةمليكنواورة204

2G0111,0010,00مالية و محاسبةخولةنومري205

11,003,50؟؟؟2مالية و محاسبةذكرىورياشي206

2G0411,005,00تسييرفتحييحة207

3G0313,503,00محاسبة و مراجعةفتيحةيحة208

2G0112,00مالية و محاسبةأمانييحياوي209

3G0510,00محاسبة و جبايةزكرياءيوسفي210

11,001,50عبدالحميدصغير بن211

0,00مصطفىداودي212

6,00مروىزياني213

3,00موسىزوبير لخضر214

3,50نورااليمانلغديري215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225
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