
 2017-2018 دٌون-الثانً السداسً من العادٌة الدورة نتائج أولى سنة-الدٌون مكتب

الفوج في 

عالمة التطبيقعالمة االمتحانالمقياسالسنةالفوجالتخصصاالسماللقبالمقياس
عالمة االمتحان 

االستدراكي

20,0012,5010االقتصاد الجزئG013ًمحاسبة و جباٌةعماد الدٌناحمان71

212,50االقتصاد الجزئG112ًمحاسبة و مالٌةتقً الدٌنالعمراوي71

212,00االقتصاد الجزئG112ًتسٌٌرٌزٌداوراغ71

28,0013,00االقتصاد الجزئG012ًتجارةاسامةبزع71ً

21,50االقتصاد الجزئG012ًاقتصادبالل بلمامون71

2االقتصاد الجزئG062ًتسٌٌرفٌصل المهديبن دردوخ71

212,50االقتصاد الجزئG023ًمحاسبة و جباٌةامالبن سخرٌة71

211,0014,00االقتصاد الجزئG012ًاقتصادراوٌةبن شافعة71

212,003االقتصاد الجزئG072ًتسٌٌراسكندربن صالح71

26,5014,00االقتصاد الجزئG142ًتسٌٌرمرٌمبن طراد71

23,0012,507,5االقتصاد الجزئG132ًتسٌٌرزكرٌاءبن عبد الرحمان71

2االقتصاد الجزئG132ًتسٌٌرصبرٌنة بن عون 71

213,0016,00االقتصاد الجزئG102ًمحاسبة و مالٌةحنٌنبوخالفة71

20,0012,5011االقتصاد الجزئG032ًتسٌٌرعبد الكرٌمبوخالفة71

23,5013,0010االقتصاد الجزئG012ًتسٌٌرمحمد علً بوخنوفة71

215,0016,00االقتصاد الجزئG012ًتسٌٌرعبد المؤمنبورنان71

212,50االقتصاد الجزئG032ًتسٌٌرخالد ابن الولٌدبوعالق71

20,00االقتصاد الجزئG033ًاقتصاد و تسٌٌر المؤسساتخمٌستًبوناب71

21,0012,00االقتصاد الجزئG052ًمحاسبة و مالٌة شمس الدٌنبوهزٌلة71

212,00االقتصاد الجزئG022ًاقتصادأكرمبٌطام71

20,0012,501االقتصاد الجزئG012ًتسٌٌرآٌةتكواشت71

2االقتصاد الجزئG023ًتسٌٌر الموارد البشرٌةاسالمجاب هللا71

212,5015,00االقتصاد الجزئG072ًمحاسبة و مالٌةسارةجرادي71

2االقتصاد الجزئG092ًمحاسبة و مالٌةنهادحداد71

20,0011,0010االقتصاد الجزئG022ًتجارةسامر حشاشنة 71

2االقتصاد الجزئ2ً؟؟؟؟؟؟عبدالجلٌلحلٌوش71

28,5015,00االقتصاد الجزئG022ًاقتصادهدٌلدرٌد71

212,5015,50االقتصاد الجزئG092ًتسٌٌرهشامدغو71

213,0010االقتصاد الجزئG032ًاقتصادنوحرحمون71ً

21,0013,00االقتصاد الجزئG032ًاقتصادفلايرزرقٌن71

23,0014,00االقتصاد الجزئG012ًتسٌٌراحمدزغٌن71ً

28,0015,00االقتصاد الجزئG122ًمحاسبة و مالٌةحمزةزكور71

212,0016,00االقتصاد الجزئG082ًتسٌٌررحمةزٌدان71ً

27,0015,00االقتصاد الجزئG082ًتسٌٌرشٌماءسامع71ً

210,0012,50االقتصاد الجزئG023ًتسوٌقباللساٌغ71ً

212,00االقتصاد الجزئG162ًمحاسبة و مالٌةمحمد فتحً سدرات 71

26,5015,00االقتصاد الجزئG102ًتسٌٌردحمانسواحلٌة71

29,5014,50االقتصاد الجزئG023ًمحاسبة و مراجعةشهرزادشاطري71

22,0014,5013,5االقتصاد الجزئG023ًمحاسبة و مراجعةنور االسالمشنة 71

22,0012,507,5االقتصاد الجزئG052ًتسٌٌرفوزٌةشنوف71

28,0014,00االقتصاد الجزئG132ًمحاسبة و مالٌةمهديصالح71ً

211,0015,00االقتصاد الجزئG012ًمحاسبة و مالٌةبوعالمصٌد71

2االقتصاد الجزئG042ًاقتصادعصامطرش71ً

20,5013,0010االقتصاد الجزئG102ًتسٌٌرنسٌمةعتروس71

213,0016,00االقتصاد الجزئG032ًاقتصاداسامهعتمان71ً

20,0011,000االقتصاد الجزئG072ًتسٌٌرانٌسعرباوي71

2االقتصاد الجزئG082ًمحاسبة و مالٌةشمس الدٌنعشورة71

2االقتصاد الجزئG042ًاقتصادٌوسفعٌساوي71

2االقتصاد الجزئG082ًمحاسبة و مالٌةسفٌانغواص71

21,0012,5011االقتصاد الجزئG082ًمحاسبة و مالٌةمحمد أمٌنفضاله71

212,50االقتصاد الجزئG092ًمحاسبة و مالٌةنور الهدىقرعٌش71

2االقتصاد الجزئG102ًتسٌٌرفاروققودة71

28,5015,50االقتصاد الجزئG122ًتسٌٌرسلسبٌلقوطاي71

22,0012,5010االقتصاد الجزئG142ًمحاسبة و مالٌةوداد لعطاط71

2االقتصاد الجزئG122ًمحاسبة و مالٌةوائللونانسة71

2االقتصاد الجزئG013ًاقتصاد نقدي و بنكًمنصورمحمدي71

21,0012,5010االقتصاد الجزئG072ًتسٌٌرمروى مداح71

2االقتصاد الجزئG122ًتسٌٌررضامرابط71
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الفوج في 
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عالمة االمتحان 

االستدراكي

211,00االقتصاد الجزئG102ًتسٌٌرعبد الوهاب مرعوش71

2االقتصاد الجزئG032ًتجارةانورمعوشً 71

21,0013,0010االقتصاد الجزئG012ًتسٌٌرعدنانمغشوش71

211,00االقتصاد الجزئG022ًتسٌٌرعبد الرؤوفنزار71

2االقتصاد الجزئG102ًمحاسبة و مالٌةاٌمنهالل71

21,009,0011االقتصاد الجزئG023ًتسوٌقاٌمانوادفل71

27,0011,00االقتصاد الجزئG022ًاقتصادانورٌزه71

217,0017,00االقتصاد الجزئG102ًتسٌٌرصونٌابلعلم72ً

23,0012,000االقتصاد الجزئG042ًمحاسبة و مالٌةرضابلوم72ً

28,0015,00االقتصاد الجزئG042ًمحاسبة و مالٌةمنٌربن السعدي72

213,0013االقتصاد الجزئG023ًتسوٌقمحمد ٌونسبن سعادة72

211,0014,00االقتصاد الجزئG042ًاقتصادولٌدبن عبد الحفٌظ72

210,0016االقتصاد الجزئG032ًمحاسبة و مالٌةأنور سٌف الدٌنبن علجٌة72

27,5014,00االقتصاد الجزئG012ًاقتصادابتسام الصغٌرةبن عمارة72

22,5012,0014االقتصاد الجزئG032ًمحاسبة و مالٌةأٌمن بن نزار72

212,5010االقتصاد الجزئG082ًمحاسبة و مالٌةمحمد صابريبولٌلة72

23,5013,50االقتصاد الجزئG052ًمحاسبة و مالٌةلٌندةبوهنتالة72

28,0013,50االقتصاد الجزئG042ًتجارةزهٌرتوات72ً

28,5015,50االقتصاد الجزئG112ًتسٌٌرسعادجهارة72

21,0012,5018االقتصاد الجزئG032ًتسٌٌرالهامحنفر72

21,0013,00االقتصاد الجزئG042ًتجارةلٌنة رحٌب72ً

214,504,5االقتصاد الجزئG042ًتسٌٌرأمٌرةزروال72

2االقتصاد الجزئG042ًاقتصادإسالمزموري72

27,5014,50االقتصاد الجزئG112ًتسٌٌراسالمسالم72ً

212,502االقتصاد الجزئG162ًمحاسبة و مالٌةفهدسماعٌل72

22,0013,00االقتصاد الجزئG042ًتجارةسندسسٌدهم72

27,5014,50االقتصاد الجزئG022ًمحاسبة و مالٌةاٌناسعثامنة72

21,00االقتصاد الجزئG012ًتسٌٌرعبد الحقعدوداوي72

28,0013,5االقتصاد الجزئG142ًتسٌٌررمزيعرٌوة72

214,0016,00االقتصاد الجزئG032ًاقتصادرٌانفرحات72

214,5016,00االقتصاد الجزئG112ًتسٌٌرسندسقتالة72

27,5014,50االقتصاد الجزئG132ًمحاسبة و مالٌةوناسة زٌةمهنة72

2االقتصاد الجزئG022ًتجارةملٌكنواورة72

20,0014,509,5االقتصاد الجزئ2ً؟؟؟محاسبة و مالٌةذكرىورٌاش72ً

2106االقتصاد الجزئ13ً فتسويقصهيببوساحة89

210,00االقتصاد الجزئG052ًتسٌٌرشهٌنازابركان171

28,5012,00االقتصاد الجزئG012ًمحاسبة و مالٌةخولةأبركان171

210.510االقتصاد الجزئG022ًمحاسبة و مالٌةٌوسف إسالم أبركان171

20,5010,0010االقتصاد الجزئG102ًتسٌٌرهجٌرةارحاب171

215,0010االقتصاد الجزئG042ًاقتصادعٌاشإعٌش171

26,0014,00االقتصاد الجزئG082ًتسٌٌرالمٌةالعمراوي171

2614االقتصاد الجزئG072ًتسٌٌرأنفالالعمري171

20,0010,0010االقتصاد الجزئG152ًمحاسبة و مالٌةتقً الدٌنالنوي171

214,00االقتصاد الجزئG023ًادارة الموارد البشرٌةنوالبركان171

212,0010,00االقتصاد الجزئG013ًاقتصاد و تسٌٌر المؤسساتاكرامبروال171

210,0010,00االقتصاد الجزئG022ًمحاسبة و مالٌةهالةبعطوش171

211,0010,00االقتصاد الجزئG022ًمحاسبة و مالٌةتوفٌقبعقٌق171ً

22,0010,50االقتصاد الجزئG022ًتسٌٌرمروةبغدادي171

23,00االقتصاد الجزئً؟؟؟؟؟؟؟؟اٌمانبقة171

210,5010,00االقتصاد الجزئG012ًاقتصادامنهبلخٌري171

20,00االقتصاد الجزئG012ًتجارةرشادبلفراق171

26االقتصاد الجزئG012ًتسٌٌرصبريبلفراق171

28,0012,00االقتصاد الجزئG033ًادارة الموارد البشرٌةعالء الدٌنبلفراق171

213,00االقتصاد الجزئG012ًاقتصادنجاةبلقاسم171

21,0011,50االقتصاد الجزئG012ًتجارةباللبلهوشات171

210,004االقتصاد الجزئG013ًمالٌة المؤسسةعماد الدٌنبلوناس171
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الفوج في 

عالمة التطبيقعالمة االمتحانالمقياسالسنةالفوجالتخصصاالسماللقبالمقياس
عالمة االمتحان 

االستدراكي

210,00االقتصاد الجزئG052ًتسٌٌرعبد الرؤوفبن اجراد171

213,00االقتصاد الجزئG022ًتجارةمسعودبن الشرٌف171

20,0010,0011االقتصاد الجزئG082ًتسٌٌرصالحبن باطة171

22,0012,0010االقتصاد الجزئG042ًتجارةمهديبن براهٌم171

210,00االقتصاد الجزئG042ًمحاسبة و مالٌةسمراءبن تعو171

211,004,5االقتصاد الجزئG012ًتجارةعبد الغفوربن جدٌدي171

29,0011,00االقتصاد الجزئG122ًمحاسبة و مالٌةكرٌمبن حصٌر171

20,0011,00االقتصاد الجزئG092ًتسٌٌرحفٌظةبن خلٌفة171

212,5012االقتصاد الجزئG033ًمحاسبة و مراجعةبسمةبن زكري171

212,50االقتصاد الجزئG023ًمالٌة المؤسسةعبد الوهاب سامًبن شادي171

20,0010,00االقتصاد الجزئG012ًمحاسبة و مالٌةعبد الحكٌمبن صالح171

21,00االقتصاد الجزئً؟؟؟؟؟؟؟؟عبدالحمٌدبن صغٌر171

20,0013,00االقتصاد الجزئG132ًتسٌٌرأسماءبن عبٌد171

210,004االقتصاد الجزئG112ًتسٌٌرزٌن العابدٌنبن فٌالة171

210,50االقتصاد الجزئG152ًمحاسبة و مالٌةكرٌمةبن قوتة171

22,0010,0015االقتصاد الجزئG042ًمحاسبة و مالٌةعبد الحكٌم بن مسعودة171

210,00االقتصاد الجزئG092ًتسٌٌرسامً أحمدبهاز171

211,009,00االقتصاد الجزئG022ًتسٌٌرإبراهٌم بهاز 171

211,00االقتصاد الجزئG072ًمحاسبة و مالٌةاسامةبوت171ً

20,0011,00االقتصاد الجزئG022ًتجارةنوالبوجنٌبة171

21,0010,00االقتصاد الجزئG022ًاقتصادامٌرةبوحرٌق171

210,005االقتصاد الجزئG022ًتجارةمحمد نجٌببوخنوفة171

28,0012,0012االقتصاد الجزئG063ًادارة الموارد البشرٌةشمس الدٌنبوراس171

21,008,00االقتصاد الجزئG012ًتسٌٌرعبد العزٌزبوراس171

212,0011االقتصاد الجزئG022ًاقتصادزٌنببوزٌان171

28,003االقتصاد الجزئG022ًتجارةاٌمنبوسلسلة171

216,0010,00االقتصاد الجزئG022ًمحاسبة و مالٌةامٌرةبوعقاقن171

214,5010,00االقتصاد الجزئG022ًمحاسبة و مالٌةشمس الدٌنبوفجٌغن171

20,0011,0011االقتصاد الجزئ92ًف محاسبة و مالٌةسٌف الدٌنبوقبال171

21,5011االقتصاد الجزئً؟؟؟؟؟؟؟؟شٌماءبوكعبة171

20,0010,00االقتصاد الجزئG072ًتسٌٌرخدٌجةبولتٌاح171

212,0015,00االقتصاد الجزئG142ًمحاسبة و مالٌةنذٌربولحبال171

212,00االقتصاد الجزئG012ًمحاسبة و مالٌةباللبولمزاٌر171

20,0010,00االقتصاد الجزئG052ًتسٌٌرعصام الدٌنتبه171

210,00االقتصاد الجزئG042ًتسٌٌررمٌساءجرو الذٌب171

20,5010,00االقتصاد الجزئG013ًاقتصاد نقدي و بنكًرحٌمةجعرة171

212,50االقتصاد الجزئG142ًمحاسبة و مالٌةحمزةحجٌج171

20,0010,003االقتصاد الجزئG023ًتسوٌقتوفٌقحركات171ً

20,5012,5010االقتصاد الجزئG102ًمحاسبة و مالٌةحسام الدٌن حسٌنً 171

22,5013,00االقتصاد الجزئG142ًتسٌٌرنوالحماد171

26,0014,00االقتصاد الجزئG053ًادارة الموارد البشرٌةمٌسونحمان171

24,0010,0010االقتصاد الجزئG032ًتسٌٌرعادلحماوي171

21,0011,00االقتصاد الجزئG132ًمحاسبة و مالٌةمٌساءحمودة171

212,0010,00االقتصاد الجزئG102ًتسٌٌرشٌماءحمٌدي171

28,00االقتصاد الجزئG052ًمحاسبة و مالٌةطارقحمٌزي171

21,0014,0014االقتصاد الجزئG013ًتجارة دولٌةحسٌنةحنٌش171

29,0011,50االقتصاد الجزئG072ًمحاسبة و مالٌةالهامحوامد171

24,0010,0010االقتصاد الجزئG032ًتجارةرشاحوة171

22,0010,00االقتصاد الجزئG132ًتسٌٌرإٌمانخذري171

26,0014,00االقتصاد الجزئG112ًمحاسبة و مالٌةشهٌنازخذري171

210,00االقتصاد الجزئG012ًاقتصادرٌاضخلفون171

212,00االقتصاد الجزئG043ًادارة الموارد البشرٌةمحمد الصالحخٌلٌة171

21,0010,00االقتصاد الجزئG042ًتجارةفاطمة الزهراءدحومان171

20,0010,00االقتصاد الجزئG022ًاقتصادلبنىدزٌري171

20,0010,0010االقتصاد الجزئG142ًتسٌٌراسماءدغوش171

29,50االقتصاد الجزئG012ًاقتصادنصرالدٌنراجع171ً

212,5012,00االقتصاد الجزئG152ًمحاسبة و مالٌةبرٌزةربع171ً

210,5012االقتصاد الجزئG033ًاقتصاد و تسٌٌر المؤسساتسٌف االسالمرجٌم171ً
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21,5010,50االقتصاد الجزئً؟؟؟؟؟؟؟؟حدةرداس171

20,50االقتصاد الجزئً؟؟؟؟؟؟؟؟محمدرمادنٌة171

28,0014االقتصاد الجزئG112ًمحاسبة و مالٌةمنالزاٌدي171

210,0010االقتصاد الجزئG023ًتسوٌقمحمد امٌن زرارة171

20,5012,00االقتصاد الجزئG042ًتجارةحكٌمزراٌب171

25,0010,00االقتصاد الجزئG062ًمحاسبة و مالٌةصبٌحةزعتر171

20,0012,0015,5االقتصاد الجزئG072ًمحاسبة و مالٌةاحمد رامًزغٌن171ً

28,50االقتصاد الجزئG072ًمحاسبة و مالٌةاٌمانزٌاد171

21,007,50االقتصاد الجزئG022ًمحاسبة و مالٌةأسامةزٌتون171ً

28,00االقتصاد الجزئG022ًمحاسبة و مالٌةالٌاسساع171ً

212,00االقتصاد الجزئG032ًاقتصادشرف الدٌنسالم171

210,00االقتصاد الجزئG152ًمحاسبة و مالٌةأمٌمةسعادنة171

25,0010,00االقتصاد الجزئG092ًمحاسبة و مالٌةإقبالسكٌو171

20,0012,50االقتصاد الجزئG013ًتجارة دولٌة أسامة الطٌبسلطان171ً

21,0011,00االقتصاد الجزئG042ًاقتصادسمٌةسلطان171ً

210,5010,00االقتصاد الجزئG112ًتسٌٌرودادسلطان171ً

210,00االقتصاد الجزئG082ًمحاسبة و مالٌةعبد الناصرشرق171ً

212,00االقتصاد الجزئG023ًمالٌة المؤسسةانٌسشرٌف171

213,00االقتصاد الجزئG033ًجباٌة و محاسبةعمادشطارة171

21,0010,00االقتصاد الجزئG072ًمحاسبة و مالٌةأمانًشعابنة171

210,0010االقتصاد الجزئG102ًمحاسبة و مالٌةمحمدشعبان171

215,0013,00االقتصاد الجزئG042ًاقتصادلمٌسصالح171ً

217,5014,50االقتصاد الجزئG122ًتسٌٌر ابتسامصدوق171

210,0012االقتصاد الجزئG023ًإدارة مالٌةفتح هللاصولح171

28,0012,00االقتصاد الجزئG013ًاقتصاد نقدي و بنكًسمٌرعاشوري171

210,0012االقتصاد الجزئG033ًمحاسبة و مراجعةرانٌةعباس171

211,0010,00االقتصاد الجزئG082ًتسٌٌرباللعباش171ً

20,0012,50االقتصاد الجزئG032ًتجارةباللعبد العزٌز171

212,008,00االقتصاد الجزئG042ًتسٌٌربلقاسمعبد العزٌز171

23,5010,00االقتصاد الجزئً؟؟؟؟؟؟؟؟؟محمد لمٌنعشٌقة171

20,0010,0010االقتصاد الجزئG102ًمحاسبة و مالٌةأحمد ٌاسٌنعوف171ً

21,0011,00االقتصاد الجزئG152ًمحاسبة و مالٌةامٌنعولم171ً

212,00االقتصاد الجزئG023ًإدارة مالٌةزكرٌاءعوٌط171ً

210,00االقتصاد الجزئG012ًاقتصادهانًعٌساوي171

210,00االقتصاد الجزئG082ًمحاسبة و مالٌةٌوسف غول171ً

28,5012,00االقتصاد الجزئG023ًمحاسبة و مراجعةمرٌمفراح171

212,5013,00االقتصاد الجزئً؟؟؟؟؟؟؟؟رٌمفرحات171

21,0010,0010االقتصاد الجزئG023ًاقتصاد و تسٌٌر المؤسساتسمٌةقربع171

212,0010االقتصاد الجزئG062ًتسٌٌرفاتحقرزة171

210,0010,00االقتصاد الجزئG022ًتسٌٌرسلمىقرعٌش171

216,0012,00االقتصاد الجزئ82ً فتسييرباللقرناب171

210,00االقتصاد الجزئG122ًتسٌٌررٌانقزٌز171

20,0013,00االقتصاد الجزئG042ًمحاسبة و مالٌةعبدالرحمنقلفن171

210,005االقتصاد الجزئG082ًمحاسبة و مالٌةسارةقنون171

210,00االقتصاد الجزئG033ًمالٌة المؤسسةهشامقهطار171

210,0010,00االقتصاد الجزئG052ًتسٌٌرالزهراءقٌتشاح171

21,5010,0010االقتصاد الجزئG032ًتجارةٌوسفكابرٌن171

212,008االقتصاد الجزئG013ًادارة الموارد البشرٌةعلًكاف171ً

23,0010,00االقتصاد الجزئG012ًاقتصادمبارككرٌم171

211,00االقتصاد الجزئG093ًتسٌٌر الموارد البشرٌةشهٌنازلحلح171

25,0010,00االقتصاد الجزئG032ًاقتصادإكراملخضر171

20,506,0011االقتصاد الجزئ52ًفتسييرهجٌرةلكحل171

24,0011,00االقتصاد الجزئG032ًتسٌٌرامٌنةلموش171ً

22,0013,0010االقتصاد الجزئG032ًتجارةنجوىلونانسة171

22,0010,00االقتصاد الجزئG042ًمحاسبة و مالٌةكاهنةمانع171

27,513االقتصاد الجزئG023ًتسوٌقالٌاسمبارك171ً

21,009,007االقتصاد الجزئ102ً فمحاسبة و ماليةعبدالفتاحمحمدي171

210,5010,00االقتصاد الجزئG142ًمحاسبة و مالٌةٌسرىمحمدي171

27,509,0012االقتصاد الجزئG032ًتجارةشٌماءمرادي171
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االستدراكي

210,00االقتصاد الجزئG152ًمحاسبة و مالٌةاخالصمرزلقاد171

212,50االقتصاد الجزئG132ًتسٌٌرعثمانمزوزي171

210,00االقتصاد الجزئG043ًمحاسبة و جباٌةاٌمنمزٌان171

28,0012,00االقتصاد الجزئG112ًتسٌٌرصونٌامسعور171

210,0010,00االقتصاد الجزئG093ًادارة الموارد البشرٌةجعفر مشري 171

22,0010,0011االقتصاد الجزئG142ًمحاسبة و مالٌةباسممطرف171ً

27,00االقتصاد الجزئG023ًتسوٌقرحمةمعاش171

24,0011,006االقتصاد الجزئG132ًمحاسبة و مالٌةخلٌلمعزوزة171

210,0010,50االقتصاد الجزئG022ًتسٌٌرخولةمعمر171

211,0010,50االقتصاد الجزئG042ًتجارةعمرمقاوس171ً

20,0011,005,5االقتصاد الجزئG042ًتجارةٌوسفمقاوس171ً

212,00االقتصاد الجزئG052ًمحاسبة و مالٌةاسمهانملقان171ً

21,0010,0010االقتصاد الجزئG132ًتسٌٌرجابوموساوي171

210,00االقتصاد الجزئG122ًتسٌٌررمٌساءموماي171

211,0012,00االقتصاد الجزئG142ًمحاسبة و مالٌةجهٌدمٌدون171

210,0010,00االقتصاد الجزئG053ًتسٌٌر الموارد البشرٌةفتحًناصري171

213االقتصاد الجزئG102ًمحاسبة و مالٌةماسٌلٌانزار171

21,0012,00االقتصاد الجزئG022ًاقتصادوفاء نزار171

2013-27-الشًء2االقتصاد الجزئG023ًتسٌٌر الموارد البشرٌةابوبكرنكاع171

28,0012,00االقتصاد الجزئG023ًتسوٌقفؤادنوري171

24,0010,00االقتصاد الجزئG022ًاقتصادامالهدار171

20,0012,00االقتصاد الجزئG023ًمحاسبة و مراجعةنصرالدٌنهدان171

20,0010,00االقتصاد الجزئG032ًمحاسبة و مالٌةعمارهالل171

21,0012,00االقتصاد الجزئG092ًتسٌٌراسماءوادفل171

210,0011االقتصاد الجزئG053ًمحاسبة و جباٌةزكرٌاءٌوسف171ً

24,0011,00االقتصاد الجزئG042ًتجارةزٌنبٌوسف171ً

2713,54االقتصاد الجزئG052ًتسٌٌررمٌسةشاوي188

211,00االقتصاد الجزئً؟؟؟؟؟؟؟؟؟حوريةجوالة؟؟

24,0010,50االقتصاد الجزئG032ًتجارةعبد الغانيرحماني؟؟

28,0013,00االقتصاد الجزئG162ًمحاسبة و مالٌةريمةسماعيلي ؟؟

20,50االقتصاد الجزئً؟؟؟؟؟؟؟؟؟يونسعمامرة؟؟

21,00االقتصاد الجزئً؟؟؟؟؟؟؟؟؟رميساءمجوج؟؟
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