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

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G10143,5تسٌٌرصونٌابلعلم1ً

2G02144مالٌة و محاسبةشرؾ الدٌنبلقاسم2ً

2G01142اقتصادحلٌمةبن حٌزٌة3

2G07تسٌٌراسكندربن صالح4

2G0214210تسٌٌرشمس الدٌنبن عٌاش5

2G041717مالٌة و محاسبةٌسٌنبن منصور 6

2G021710مالٌة و محاسبةطارقبهلول7

2G031820مالٌة و محاسبةرمزيبوززة8

2G07تسٌٌرخدٌجةبولتٌاح9

2G041714,5مالٌة و محاسبةٌاسٌنبٌطام10

2G04159تجارةزهٌرتوات11ً

2G09مالٌة و محاسبةنهادحداد12

2G031448تجارةرشاحوة13

2G021426اقتصادهدٌلدرٌد14

2G12تسٌٌررانٌادرٌس15

3G051714تسٌٌر الموارد البشرٌةشٌماءزٌدان16

2G081710تسٌٌرشٌماءسامع17ً

3G021718تسوٌقباللساٌؽ18ً

2G04142تجارةجوهرة رفٌدةسفوح19ً

؟؟؟2؟؟؟صهٌبشبٌرة20

2G02174مالٌة و محاسبةمهديصحراوي21

2G161710,5مالٌة و محاسبةهٌثمصفٌة22

2G09تسٌٌرمنٌرطوبً 23

2G01مالٌة و محاسبةعبدالناصرعمري24

2G121418تسٌٌرسلسبٌلقوطاي25

2G12تسٌٌررضامرابط26

3G061426محاسبة و جباٌةسهاممراح27

2G021417تسٌٌر حسام الدٌن مساعدٌة28

2G141714مالٌة و محاسبةهاجرمقران29ً

2G10مالٌة و محاسبةاٌمنهالل30

1714 فؤاد نوري31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ2G0512,5تسٌٌرشهٌنازابركان1

2G02156تجارةفطٌمةابركان2

3G04137مالٌة المؤسسةربٌعةإبرٌر3

2G1012,25610تسٌٌرهجٌرةارحاب4

2G16105مالٌة و محاسبةشٌماءالتوم5ً

2G02910تسٌٌرامالالعش6ً

2G08122تسٌٌرالمٌةالعمراوي7

غ2G1114مالٌة و محاسبةتقً الدٌنالعمراوي8

2G15106محاسبة و مالٌةتقً الدٌنالنوي9

2G011310مالٌة و محاسبةمحمد سعٌدأمزٌان10

158؟؟؟؟؟؟؟؟؟عبدالحقاوشن11

2G04155,5تجارةؼادةاوشن12

9غ2G0811تسٌٌربادٌسباؼزٌم13

3G01129,5تسٌٌر و اقتصاد المؤسساتاكرامبروال14

2G05127,58تسٌٌرفوزي بزٌان 15

2G04121تسٌٌرامٌنةبعداش16

2G0214,58مالٌة و محاسبةهالةبعطوش17

2G0512,57تسٌٌرحكٌمةبلباشة18

2G05146,5تسٌٌرسندسبلحوي19

2G13152مالٌة و محاسبةهٌثمبلخٌر20

2G0112,548اقتصادامنهبلخٌري21

غ2G0114,5اقتصادبالل بلمامون22

3G0113,55ادارة الموارد البشرٌةنجاةبلواعر23

2G01142اقتصادرشٌدبلوصٌؾ24

3G051248ادارة الموارد البشرٌةسعادبلوم25ً

2G05121تسٌٌرعبد الرؤوؾبن اجراد26

غ2G0413مالٌة و محاسبةمنٌربن السعدي27

غ2G0213,5تجارةمسعودبن الشرٌؾ28

10غ2G0411,5تجارةمهديبن براهٌم29

3G03142اقتصاد و مؤسسات مالٌةرمٌساءبن براهٌم30

2G0614,510,5تسٌٌرفٌصل المهديبن دردوخ31

2G0313,757مالٌة و محاسبةبرهان تقً الدٌنبن دعاس32

2G0413,52مالٌة و محاسبةنجٌببن رابح33

2G1191تسٌٌرشٌماءبن راض34ً

20غ3G0313محاسبة و مراجعةبسمةبن زكري35

غ3G0213محاسبة و جباٌةامالبن سخرٌة36

3G0212,53مالٌة المؤسسةعبد الوهاب سامًبن شادي37

2G1414,5210تسٌٌرمرٌمبن طراد38

2G04100,5اقتصادولٌدبن عبد الحفٌظ39

2G1310,55,510تسٌٌرزكرٌاءبن عبد الرحمان40

3G01145,56تسٌٌر الموارد البشرٌةمنالبن عبدهللا41

2G13114,5تسٌٌرأسماءبن عبٌد42

3G0112,2510مالٌة المؤسسةلمٌسبن عرٌوة43

2G1011,54تسٌٌرحمزةبن عل44ً

2G01134اقتصادٌسمٌنةبن عل45ً
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G16124مالٌة و محاسبةباللبن عمارة46

غ2G0114اقتصادابتسام الصؽٌرةبن عمارة47

2G06145مالٌة و محاسبةسعادبن عمر48

2G1111,56تسٌٌرزٌن العابدٌنبن فٌالة49

2G0714,54,5مالٌة و محاسبةصورٌةبن قسمٌة50

2G1584,5محاسبة و مالٌةكرٌمةبن قوتة51

2G1213,54,5تسٌٌروئامبن منصور52

غ2G0311,5مالٌة و محاسبةأٌمن بن نزار53

2G0914,510تسٌٌرسامً أحمدبهاز54

2G02114تسٌٌرإبراهٌم بهاز 55

11,5غ2G0513مالٌة و محاسبةحسام الدٌنبوجدع56

2G0212,58تجارةنوالبوجنٌبة57

2G02149مالٌة و محاسبةرحاببوحساٌة58

3G06158,510تسٌٌر الموارد البشرٌةدنٌا زاد اسٌابوخالفة59

2G05138مالٌة و محاسبةنسٌمةبوخلوؾ60

غ2G0212تجارةمحمد نجٌببوخنوفة61

3G0680,5ادارة الموارد البشرٌةشمس الدٌنبوراس62

3G0212,54محاسبة و جباٌةبالل بوراس 63

3G01144ادارة مالٌةأحمد رامًبوزٌد64

2G0414,58تسٌٌررٌان بوزٌدي65

غ3G0312ادارة الموارد البشرٌةالزهرةبوشطٌط66

غ2G1310مالٌة و محاسبةالٌاسبوشعٌب67

2G121410تسٌٌررقٌةبوضٌاؾ68

غ2G0211تسٌٌرسلسبٌلبوعافٌة69

3G01136,5اقتصاد نقدي و بنكًكرٌمةبوعبدهللا70

2G04102تسٌٌرعماربوعبوش71

3G011211تسوٌقاكرامبوعكاز72

3G0113410اقتصاد نقدي و بنكًربعٌةبوقلقول73

2G06926مالٌة و محاسبةشٌماءبوكعبة74

2G14115,5محاسبة و مالٌةنذٌربولحبال75

2G0114,510,5مالٌة و محاسبةباللبولمزاٌر76

3G0312,51010محاسبة و مراجعةطارقبومسنػ77

2G061416مالٌة و محاسبةوسامبوملٌط78

2G0515,56,5مالٌة و محاسبة شمس الدٌنبوهزٌلة79

2G0512,513,5مالٌة و محاسبةرٌان جمٌلةبوهٌدل80

غ2G0210اقتصادأكرمبٌطام81

2G0313,50,5اقتصادسارة نرٌمانبٌطام82

2G0311,55مالٌة و محاسبةسمراءبٌطام83

2G0413,52مالٌة و محاسبةساريبٌطام 84

2G01145تسٌٌرآٌةتكواشت85

غ2G0414تسٌٌررمٌساءجرو الذٌب86

3G01111اقتصاد نقدي و بنكًرحٌمةجعرة87

2G0914,59,5مالٌة و محاسبةٌسرىجنابة88

غ2G0310تسٌٌرحورٌةجواله89

148؟؟؟2؟؟؟عبدالجلٌلحلٌوش90
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:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G101212,5تسٌٌرهجٌرةحمادي91

2G121211تسٌٌررمٌساءحماش92

2G051112تسٌٌرمهديحماطة93

3G0212,2511,5محاسبة و مراجعةاسامة حمودي94

10غ2G0314تسٌٌرالهامحنفر95

2G10109,5مالٌة و محاسبةزكرٌاءحنفوق96

غ2G1314تسٌٌرإٌمانخذري97

2G111411,5مالٌة و محاسبةشهٌمازخذري98

2G09133,5تسٌٌرحسٌبةخرشوش99

2G0910,55,510مالٌة و محاسبةبثٌنةخرؾ هللا100

3G051210,5ادارة الموارد البشرٌةٌسرٌةخالؾ101

غ2G0113اقتصادرٌاضخلفون102

2G1413,57مالٌة و محاسبةابتسامخماري103

3G08109,5ادارة الموارد البشرٌةهٌثمخماري104

غ3G0412ادارة الموارد البشرٌةمحمد الصالحخٌلٌة105

2G0413,58تجارةفاطمة الزهراءدحومان106

2G011010,5مالٌة و محاسبةٌوسؾدرج107

2G091019مالٌة و محاسبةسمٌةدعاس108

2G14158,5تسٌٌراسماءدؼوش109

2G09143مالٌة و محاسبةسهٌردلندة110

غ3G0512,5ادارة الموارد البشرٌةاٌماندهٌم111ً

غ2G0115اقتصادنصرالدٌنراجع112ً

3G02149,5ادارة مالٌةٌاسمٌنرحمان113ً

2G04157,5تجارةلٌنة رحٌب114ً

2G1512,510مالٌة و محاسبةرحمةرٌؽ115ً

2G1212,57مالٌة و محاسبةزكرٌاءزبٌري116

غ3G0211تسوٌقمحمد امٌن زرارة117

2G011110تسٌٌرعبد الرحٌم ٌعقوبزرقٌن118

2G01148تسٌٌراحمدزؼٌن119ً

2G1212,55,5مالٌة و محاسبةحمزةزكور120

2G04158اقتصادإسالمزموري121

2G111213,5مالٌة و محاسبةمحمد امٌن مسعودزمول122ً

غ3G0510,5ادارة الموارد البشرٌةداللزواقري123

غ2G039تجارةوسامزٌادي124

غ2G1114,5تسٌٌرمروىزٌان125ً

2G0412,57,5تجارةعبد الحفٌظزٌدان126ً

3G021111مالٌة المؤسسةخولةزٌدان127ً

2G0811,59تسٌٌررحمةزٌدان128ً

غ2G0711,5مالٌة و محاسبةكرٌمزٌوار129

غ2G0410اقتصاداسٌاساس130ً

3G02129,5محاسبة و جباٌةسمٌةساكر131

2G0213,57تجارةحنانسحنون132ً

2G1613,58,5مالٌة و محاسبةامٌنةسدرات133

9غ2G1611مالٌة و محاسبةمحمد فتحً سدرات 134

6غ2G1515مالٌة و محاسبةأمٌمةسعادنة135
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ2G1011تسٌٌراكرامسفوح136ً

2G091110مالٌة و محاسبةإقبالسكٌو137

2G1115,58تسٌٌرودادسلطان138ً

غ2G0413,5اقتصادسمٌةسلطان139ً

2G1112,755,5مالٌة و محاسبةنور الهدىسلٌمان140ً

3G02154اقتصاد و تسٌٌر المؤسساتحورٌةسماعٌل141

5غ2G1615مالٌة و محاسبةرٌمةسماعٌلً 142

غ2G1014تسٌٌردحمانسواحلٌة143

2G04108تجارةامٌنةشاوي144

غ2G0815مالٌة و محاسبةعبد الناصرشرق145ً

10غ3G0216مالٌة المؤسسةانٌسشرٌؾ146

3G0313جباٌة و محاسبةعمادشطارة147

غ2G1014مالٌة و محاسبةمحمدشعبان148

2G071511,5تسٌٌربثٌنةشعٌباي149

2G05126تسٌٌرفوزٌةشنوؾ150

2G1312,59,5مالٌة و محاسبةمهديصالح151ً

2G1511,56مالٌة و محاسبةعبد الؽانًصحراوي152

2G041213تجارةعبدالحلٌمصحراوي153

3G03141تسٌٌر و اقتصاد المؤسساتسارةصحراوي154

2G01141مالٌة و محاسبةبوعالمصٌد155

غ2G0414تجارةكرٌمةطاٌس156

2G0511,510,5تسٌٌرهاجرطرج157

غ2G0411اقتصادعصامطرش158ً

10غ3G0612ادارة الموارد البشرٌةعبد الحقطوٌل159

2G04153تسٌٌرحسام الدٌن عامر160

3G0314113محاسبة و مراجعةرانٌةعباس161

2G1111,759,5محاسبة و مالٌةاٌمانعباس162

2G08124تسٌٌرباللعباش163ً

2G0414210تسٌٌربلقاسمعبد العزٌز164

2G101627تسٌٌرراوٌةعبد الالوي165

2G1512,7513مالٌة و محاسبةؼرٌبً عدنان166

3G05149ادارة الموارد البشرٌةبهٌةعدوان167ً

غ2G0110تسٌٌرعبد الحقعدوداوي168

2G141418تسٌٌررمزيعرٌوة169

3G0411,51ادارة الموارد البشرٌةنورالدٌنعزٌزي170

143؟؟؟؟؟؟؟؟؟محمد لمٌنعشٌقة171

2G0111,75412مالٌة و محاسبةخولةعمران172

2G1514,57مالٌة و محاسبةامٌنعولم173ً

3G0213,513ادارة مالٌةرامًعولم174ً

2G15121مالٌة و محاسبةسمٌرةعٌشوش175

2G0811,51مالٌة و محاسبةسفٌانؼواص176

غ2G0814,5مالٌة و محاسبةٌوسؾ ؼول177ً

2G0211,753مالٌة و محاسبةحمدي فاضل178

غ2G0513,5مالٌة و محاسبةحسام الدٌنفاٌزة179

غ2G0212تجارةعبد المؤمنفراح180
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0212,55اقتصاداسماءفراح181

3G0214,59محاسبة و مراجعةمرٌمفراح182

2G031314اقتصادرٌانفرحات183

10غ2G1412,5مالٌة و محاسبةتوفٌققادة184

2G0714,57تسٌٌرعزالدٌنقباٌل185ً

2G15131مالٌة و محاسبةإلٌاسقبلة186

غ2G1310تسٌٌرحكٌمقبوج187

2G05127تسٌٌررانٌةقدوج188

غ؟؟؟2تجارةفاتحقدوري189

3G02129اقتصاد و تسٌٌر المؤسساتسمٌةقربع190

غ2G0613تسٌٌرفاتحقرزة191

2G09102مالٌة و محاسبةمرامقرشاش192

2G02133تسٌٌرسلمىقرعٌش193

غ2G098مالٌة و محاسبةنور الهدىقرعٌش194

2G13149مالٌة و محاسبةرحمةقرٌن195

8غ2G1214تسٌٌررٌانقزٌز196

غ2G0311اقتصادفؤادقزٌز197

2G1213413تسٌٌربثٌنةقطاف198ً

3G0711,54جباٌة و محاسبةخلودقندوز199

2G14148,5تسٌٌرامٌنةقنفود200

3G06134محاسبة و جباٌةفاٌزهقن201ً

غ2G1016تسٌٌرفاروققودة202

3G011210,5تسوٌقرحمةقودة203

2G0312213,5اقتصادلبنىقوف204ً

2G0511,59تسٌٌرالزهراءقٌتشاح205

2G0915210مالٌة و محاسبةرمٌساءقٌدوم206

غ2G0310اقتصادكوثرقٌدوم207

2G0313515تجارةٌوسؾكابرٌن208

3G02137محاسبة و مراجعةبشرىكولٌب209

3G0911,51تسٌٌر الموارد البشرٌةشهٌنازلحلح210

2G03146اقتصادإكراملخضر211

2G1413,54مالٌة و محاسبةشمس الدٌنلعنان212ً

2G111112,5مالٌة و محاسبةسهٌرلملز213

101؟؟؟2؟؟؟عذراءلمودع214

2G0310710تسٌٌرامٌنةلموش215ً

2G0913,2548تسٌٌرهدىلوبٌر216

2G121317مالٌة و محاسبةعائشةلونانسة217

غ2G12مالٌة و محاسبةوائللونانسة218

10غ2G0914تسٌٌرفلايرلونانسة219

2G03145,5تجارةنجوىلونانسة220

2G04124مالٌة و محاسبةكاهنةمانع221

غ3G0810تسٌٌر الموارد البشرٌةمروىمانع222

3G03144اقتصاد و مؤسسات مالٌةاسماءمختاش223

غ3G0312محاسبة و مراجعةأسماءمدح224ً

غ2G1216تسٌٌررٌانمدور225
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2G13161,5محاسبة و مالٌةنورالهدىمدور226

3G05113محاسبة و مراجعةبرهان الدٌنمراد227

غ2G0310,5تجارةشٌماءمرادي228

2G1512,2513مالٌة و محاسبةاخالصمرزلقاد229

2G0412,251تسٌٌررٌمةمرزوق230ً

غ2G1014تسٌٌرعبد الوهاب مرعوش231

2G1313,51تسٌٌرعثمانمزوزي232

2G14144مالٌة و محاسبةرندةمزٌان233ً

2G019112تسٌٌرعبد الرازقمسعودي234

2G14114مالٌة و محاسبةباسممطرف235ً

3G02151تسوٌقرحمةمعاش236

غ3G0312مالٌة المؤسسةصبرٌنةمعرؾ237

2G131010مالٌة و محاسبةخلٌلمعزوزة238

2G101448مالٌة و محاسبةسمٌةمعزٌز239

3G04139مالٌة المؤسسةوائلمعزٌز240

2G02136تسٌٌرخولةمعمر241

غ2G0312تجارةانورمعوشً 242

2G041411,5تجارةعمرمقاوس243ً

2G1113,56,5تسٌٌرتقً الدٌن صالحمقعاش244

2G08146مالٌة و محاسبةمرٌممقالت245ً

2G0510,54مالٌة و محاسبةاسمهانملقان246ً

2G12101مالٌة و محاسبةالهاشمً منصور 247

2G1312,58مالٌة و محاسبةوناسة زٌةمهنة248

2G131311تسٌٌرجابوموساوي249

1غ3G0913ادارة الموارد البشرٌةبثٌنةمولحسان250

غ2G1217تسٌٌررمٌساءموماي251

2G1413,52مالٌة و محاسبةعبد العالًمومن252

غ2G0113,5تسٌٌرأشواقمومن253

2G141427مالٌة و محاسبةجهٌدمٌدون254

غ2G1015تسٌٌراصالةناصري255

2G02111تسٌٌرملٌكةنجاع256ً

2G019,52اقتصادبدرينسٌمة257

2G0714,54تسٌٌرعلًنواصري258

2G021511تجارةملٌكنواورة259

2G1414,2516مالٌة و محاسبةعبد الباسطهبول260

3G02128محاسبة و مراجعةنصرالدٌن هدان 261

2G03134مالٌة و محاسبةعمارهالل262

2G09133,5تسٌٌراسماءوادفل263

5غ3G0215تسوٌقاٌمانوادفل264

3G03141,58محاسبة و مراجعةفتٌحةٌحة265

2G08115تسٌٌرشٌماءٌلوز266

االدارة2G07مالٌة و محاسبةاحمد رامًزؼٌن267ً

5؟؟؟2G02تسٌٌرشروقلعمراوي268

269

270
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410موسىلخضر زوبٌر271

217هجٌرةلكحل272

3نورالهدىمراح273

4اسماءماض274ً

8حسٌنةشلٌح275ً

5,5عبد الحمٌدبن الصؽٌر276

1مبارككرٌم277

9رمٌسةشاوي278

1رمٌسةبن ساعد279

8,5محمدرمادنٌة280

6,5؟؟281

17ماسٌلٌانزار282

17عبد الؽانًرحمان283ً
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290
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