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

الفوج في 

عالمة التطبيقعالمة االمتحانالمقياسالسنةالفوجالتخصصاالسماللقبالمقياس
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ29فرنسٌةG012اقتصادكنزةبدري83

281015,5فرنسٌةG032محاسبة و مالٌةقمر الدٌنبلباشة83

2813فرنسٌةG012اقتصادرشٌدبلوصٌف83

2912فرنسٌةG022محاسبة و مالٌةنسرٌن بلول 83

23فرنسٌة؟؟؟؟؟؟؟؟انيسبراهيم بن83

غ27,5فرنسٌةG042محاسبة و مالٌةسمراءبن تعو83

21317فرنسٌةG122محاسبة و مالٌةكرٌمبن حصٌر83

2912فرنسٌةG042محاسبة و مالٌةنجٌببن رابح83

210فرنسٌة؟؟؟؟؟؟؟؟مروةسعيد بن83

غغ2فرنسٌةG092تسٌٌرسامً أحمدبهاز83

غغ2فرنسٌةG043محاسبة و جباٌةعبد المالك بوعل83ً

21214,5فرنسٌةG062محاسبة و مالٌةوسامبوملٌط83

21010فرنسٌةG052تسٌٌرعصام الدٌنتبه83

21014فرنسٌةG032تسٌٌرالهامحنفر83

21113,5فرنسٌةG102محاسبة و مالٌةزكرٌاءحنفوق83

2713فرنسٌةG132تسٌٌرإٌمانخذري83

21718فرنسٌةG142تسٌٌراسماءدغوش83

8غغ2فرنسٌةG053ادارة الموارد البشرٌةاٌماندهٌم83ً

21113فرنسٌةG092تسٌٌرحدةرداس83

21714فرنسٌةG032اقتصادفلايرزرقٌن83

12,5غ2فرنسٌةG042اقتصادإسالمزموري83

21213فرنسٌةG023تسوٌقسامً احمد شوقًزواتٌن83

137غ2فرنسٌةG023محاسبة و جباٌةسمٌةساكر83

215,516,5فرنسٌةG022تسٌٌرخلودسعٌدان83ً

21010فرنسٌةG023اقتصاد و تسٌٌر المؤسساتحورٌةسماعٌل83

21112فرنسٌةG042اقتصادلمٌسصالح83ً

2710فرنسٌةG012محاسبة و مالٌةبوعالمصٌد83

21417فرنسٌةG032اقتصاداسامهعتمان83ً

211,513فرنسٌةG152محاسبة و مالٌةامٌنعولم83ً

2610فرنسٌةG092محاسبة و مالٌةمرامقرشاش83

21013,5فرنسٌةG073جباٌة و محاسبةخلودقندوز83

210,514فرنسٌةG122محاسبة و مالٌةعائشةلونانسة83

21116,5فرنسٌةG122محاسبة و مالٌةحسٌنمانع83

2810فرنسٌةG042محاسبة و مالٌةكاهنةمانع83

21010فرنسٌةG032تجارةصباحمرج83

21315,5فرنسٌةG142محاسبة و مالٌةباسممطرف83ً

5غغ2فرنسٌةG032تجارةانورمعوشً 83

52غ2فرنسٌةG132محاسبة و مالٌةموسىمفتوح 83

غغ2فرنسٌةG122تسٌٌررمٌساءموماي83

2109فرنسٌةG072تسٌٌرعلًنواصري83

211,517فرنسٌةG012محاسبة و مالٌةخولةأبركان84

2812فرنسٌةG022محاسبة و مالٌةشرف الدٌنبلقاسم84ً

27,5812فرنسٌة؟؟؟؟؟؟؟؟الحميد عبدالصغير بن84

2613فرنسٌةG012تجارةرميساءساعد بن84

غغ2فرنسٌةG022تسٌٌرسلمىبوزٌد84

غغ2فرنسٌةG092محاسبة و مالٌةنهادحداد84

29,512فرنسٌةG012محاسبة و مالٌةامنهخبراره84

غغ2فرنسٌةG012اقتصادنصرالدٌنراجع84ً

2812فرنسٌة؟؟؟؟؟؟؟؟شيماء زيدان84

21213فرنسٌةG102تسٌٌردحمانسواحلٌة84

غغ2فرنسٌة2؟؟؟؟؟؟صهٌبشبٌرة84

21016,5فرنسٌةG022محاسبة و مالٌةمهديصحراوي84

21718فرنسٌةG162محاسبة و مالٌةهٌثمصفٌة84

غغ2فرنسٌةG042اقتصادعصامطرش84ً

7غغ2فرنسٌةG032تجارةباللعبد العزٌز84

21918فرنسٌةG082محاسبة و مالٌةاسماءعزوق84ً

210912فرنسٌةG152محاسبة و مالٌةسمٌرةعٌشوش84
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21215,5فرنسٌةG082محاسبة و مالٌةسارةقنون84

غغ2فرنسٌةG102تسٌٌرفاروققودة84

214,517فرنسٌةG142محاسبة و مالٌةشمس الدٌنلعنان84ً

/25فرنسٌة؟؟؟؟؟؟؟؟رميساءلكحل84

غغ2فرنسٌةG122تسٌٌررضامرابط84

غغ2فرنسٌةG063محاسبة و جباٌةسهاممراح84

غغ2فرنسٌةG102تسٌٌرعبد الوهاب مرعوش84

28,512,5فرنسٌةG022تسٌٌر حسام الدٌن مساعدٌة84

21416فرنسٌةG112تسٌٌرتقً الدٌن صالحمقعاش84

21011فرنسٌةG052تسٌٌرنور الهدى مقالت84ً

21417فرنسٌةG142محاسبة و مالٌةجهٌدمٌدون84

2912فرنسٌةG082تسٌٌرالمٌةالعمراوي183

10,59غ2فرنسٌةG152محاسبة و مالٌةتقً الدٌنالنوي183

2710فرنسٌةG022محاسبة و مالٌةهالةبعطوش183

21511فرنسٌةG013تسٌٌر الموارد البشرٌةاٌمانبقة183

29,511فرنسٌةG052تسٌٌرحكٌمةبلباشة183

212,511فرنسٌةG052تسٌٌرسندسبلحوي183

28فرنسٌة؟؟؟؟؟؟؟؟اصالة بلول183

212,5فرنسٌة؟؟؟؟؟؟؟؟رضابلومي183

2810فرنسٌةG013مالٌة المؤسسةعماد الدٌنبلوناس183

3غ2فرنسٌةG022تجارةمسعودبن الشرٌف183

1011غ2فرنسٌةG042تجارةمهديبن براهٌم183

10غ2فرنسٌةG092تسٌٌرحفٌظةبن خلٌفة183

21210فرنسٌةG112تسٌٌرشٌماءبن راض183ً

12غ2فرنسٌةG062تسٌٌرمنٌرةبن طراد183

21011فرنسٌةG042اقتصادولٌدبن عبد الحفٌظ183

2911فرنسٌةG102تسٌٌرحمزةبن عل183ً

261012فرنسٌةG012اقتصادٌسمٌنةبن عل183ً

21110فرنسٌةG022تجارةمحمد نجٌببوخنوفة183

2119فرنسٌةG012تسٌٌرعبد العزٌزبوراس183

21112فرنسٌةG122تسٌٌررقٌةبوضٌاف183

212,512.5فرنسٌةG022محاسبة و مالٌةامٌرةبوعقاقن183

21010فرنسٌةG013اقتصاد نقدي و بنكًربعٌةبوقلقول183

21110فرنسٌةG072تسٌٌرخدٌجةبولتٌاح183

21310فرنسٌةG022اقتصادعتٌقةبومرزوف183

8غ2فرنسٌةG052محاسبة و مالٌة شمس الدٌنبوهزٌلة183

21013فرنسٌةG032محاسبة و مالٌةسمراءبٌطام183

210,511فرنسٌةG042محاسبة و مالٌةساريبٌطام 183

2710فرنسٌةG042تجارةزهٌرتوات183ً

21410فرنسٌةG102محاسبة و مالٌةحسام الدٌن حسٌنً 183

9غ2فرنسٌةG022تجارةسامر حشاشنة 183

1010غ2فرنسٌةG142تسٌٌرنوالحماد183

21111فرنسٌةG142تسٌٌرعقبةحمادي183

13غ2فرنسٌةG072محاسبة و مالٌةالهامحوامد183

2168فرنسٌةG032تجارةرشاحوة183

21310فرنسٌةG012محاسبة و مالٌةٌوسفدرج183

1113,5غ2فرنسٌةG122تسٌٌررانٌادرٌس183

21014فرنسٌةG092محاسبة و مالٌةسهٌردلندة183

21211فرنسٌةG152محاسبة و مالٌةبرٌزةربع183ً

21110فرنسٌةG092محاسبة و مالٌةشهٌنازرحمان183ً

21412فرنسٌةG122محاسبة و مالٌةزكرٌاءزبٌري183

2912,5فرنسٌةG072محاسبة و مالٌةاحمد رامًزغٌن183ً

11,5غ2فرنسٌةG072محاسبة و مالٌةاٌمانزٌاد183

1012غ2فرنسٌةG072محاسبة و مالٌةكرٌمزٌوار183

11,5غ2فرنسٌةG042اقتصاداسٌاساس183ً

210,511فرنسٌةG082تسٌٌرشٌماءسامع183ً

287فرنسٌةG022محاسبة و مالٌةسماحسكٌو183
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912,5غ2فرنسٌةG023تسٌٌر الموارد البشرٌةزكرٌاءشطوح183

212,510فرنسٌةG072تسٌٌربثٌنةشعٌباي183

2120,5فرنسٌةG063ادارة الموارد البشرٌةعبد الحقطوٌل183
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2911فرنسٌةG042تسٌٌربلقاسمعبد العزٌز183

21110فرنسٌةG012تسٌٌرعبد الحقعدوداوي183

259فرنسٌةG142تسٌٌررمزيعرٌوة183

21010فرنسٌة؟؟؟؟؟؟؟؟؟محمد لمٌنعشٌقة183

2912فرنسٌةG012محاسبة و مالٌةخولةعمران183

8غ2فرنسٌةG023إدارة مالٌةزكرٌاءعوٌط183ً

9غ2فرنسٌةG052محاسبة و مالٌةحسام الدٌنفاٌزة183

2159فرنسٌةG023اقتصاد و تسٌٌر المؤسساتسمٌةقربع183

10,515,5غ2فرنسٌةG042محاسبة و مالٌةعبدالرحمنقلفن183

261010فرنسٌةG012اقتصادمبارككرٌم183

21310فرنسٌةG142محاسبة و مالٌةوداد لعطاط183

21311,5فرنسٌةG142محاسبة و مالٌةٌسرىمحمدي183

2139فرنسٌةG142محاسبة و مالٌةجاللمدابٌس183

2911فرنسٌةG042تسٌٌررٌمةمرزوق183ً

21112فرنسٌةG142محاسبة و مالٌةرندةمزٌان183ً

21010,5فرنسٌةG142محاسبة و مالٌةنصر الدٌنمساعدٌة183

21110فرنسٌةG102محاسبة و مالٌةسمٌةمعزٌز183

1212غ2فرنسٌةG042محاسبة و مالٌةاسالممعصم183

2614فرنسٌةG042تجارةعمرمقاوس183ً

21211فرنسٌةG122محاسبة و مالٌةالهاشمً منصور 183

1013,5غ2فرنسٌةG132تسٌٌرجابوموساوي183

25119فرنسٌةG093ادارة الموارد البشرٌةبثٌنةمولحسان183

21014فرنسٌة2فتسٌٌرالدين بدرنزاري183

21014فرنسٌةG142محاسبة و مالٌةالدين بدرنزاري183

2911فرنسٌةG012محاسبة و مالٌةخولةنومري183

11,512,5غ2فرنسٌةG162محاسبة و مالٌةعبد القادر اٌمنٌخلف183
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