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االستدراكي

2G15محاسبة و مالٌةتقً الدٌنالنوي1

3G02تسوٌقشفٌقاونٌس2

2G021140تسٌٌرمروةبغدادي3

3G02تسوٌقمحمد ٌونسبن سعادة4

2G06تسٌٌرمنٌرةبن طراد5

2G081مالٌة و محاسبةمحمد صابريبولٌلة6

2G14مالٌة و محاسبةحمزةحجٌج7

2G028اقتصادلبنىدزٌري8

2G158مالٌة و محاسبةبرٌزةربع9ً

2G15مالٌة و محاسبةرحمةرٌغ10ً

2G1281,5مالٌة و محاسبةزكرٌاءزبٌري11

2G15مالٌة و محاسبةسندسسعداوي12

2G10مالٌة و محاسبةمحمدشعبان13

2G10تسٌٌرراوٌةعبد الالوي14

2G021تجارةنور الهدى عٌاط 15

2G14مالٌة و محاسبةتوفٌققادة16

2G02137تسٌٌرسلمىقرعٌش17

3G06106محاسبة و جباٌةفاٌزهقن18ً

2G01اقتصادمبارككرٌم19

2G0210تسٌٌرشروقلعمراوي20

1054؟؟؟2؟؟؟عذراءلمودع21

2G14105تسٌٌرنور الهدىمراح22

3G0580محاسبة و مراجعةبرهان الدٌنمراد23

2G1481مالٌة و محاسبةرندةمزٌان24ً

2G13مالٌة و محاسبةموسىمفتوح 25

3G021002محاسبة و مراجعةنصرالدٌن هدان 26

2G08تسٌٌرشٌماءٌلوز27
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عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0312تسوٌقرضابشو1

2G01محاسبة و مالٌةباللبلخٌر2

2G01101,51اقتصادامنهبلخٌري3

2G0215مالٌة و محاسبةشرف الدٌنبلقاسم4ً

2G0410مالٌة و محاسبةنجٌببن رابح5

2G070تسٌٌراسكندربن صالح6

2G01مالٌة و محاسبةعبد الحكٌمبن صالح7

2G05101مالٌة و محاسبةحسام الدٌنبوجدع8

2G03500تسٌٌرعبد الكرٌمبوخالفة9

3G01تسوٌقحلٌمةبوخزة10

2G126تسٌٌررٌانبودرع11

2G16مالٌة و محاسبةأنوربوستة12

2G04102تسٌٌرعماربوعبوش13

2G030تسٌٌرخالد ابن الولٌدبوعالق14

2G1680مالٌة و محاسبةباللبومعراف15

2G06100,51,5مالٌة و محاسبةوسامبوملٌط16

2G0210اقتصادأكرمبٌطام17

2G04102,5مالٌة و محاسبةساريبٌطام 18

3G072ادارة الموارد البشرٌةحدةخلفة19

3G06ادارة الموارد البشرٌةٌعقوبدرٌس20

2G09103,5مالٌة و محاسبةسمٌةدعاس21

2G0480تجارةدنٌازعالن22ً

2G01تسٌٌراحمدزغٌن23ً

2G07مالٌة و محاسبةاحمد رامًزغٌن24ً

2G1510مالٌة و محاسبةأمٌمةسعادنة25

2G15مالٌة و محاسبةسندسسعداوي26

2G16مالٌة و محاسبةمحمدسعٌدي27

2G02تجارةهندشارة28

2G08مالٌة و محاسبةعبد الناصرشرق29ً

3G02مالٌة المؤسسةانٌسشرٌف30

3G03جباٌة و محاسبةعمادشطارة31

2G1384مالٌة و محاسبةمهديصالح32ً

2G02تجارةاٌمانعباش33

2G07800تسٌٌرانٌسعرباوي34

2G08مالٌة و محاسبةٌوسف غول35ً

2G08100مالٌة و محاسبةمحمد أمٌنفضاله36

2G04مالٌة و محاسبةعبدالرحمنقلفن37

2G091010تسٌٌرهدىلوبٌر38

2G12مالٌة و محاسبةوائللونانسة39

3G030مالٌة المؤسسةصبرٌنةمعرف40

2G041010مالٌة و محاسبةاسالممعصم41

2G031تجارةانورمعوشً 42

2G1300تسٌٌرجابوموساوي43

2G010تسٌٌرأشواقمومن44

3G020تسوٌقاٌمانوادفل45
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2G0513,5تسٌٌرفوزي بزٌان 1

2G0571,5تسٌٌرسندسبلحوي2

2G01122تجارةعبد الغفوربن جدٌدي3

3G02128محاسبة و جباٌةبالل بوراس 4

3G0110,50تسوٌقاكرامبوعكاز5

3G028تسوٌقتوفٌقحركات6ً

2G09902مالٌة و محاسبةبثٌنةخرف هللا7

3G044ادارة الموارد البشرٌةمحمد الصالحخٌلٌة8

3G0311محاسبة و مراجعةصالحزنات9ً

3G0381,50اقتصاد و مؤسسات مالٌةرندةسرار10

ال شًء2G15مالٌة و محاسبةسندسسعداوي11

3G0210اقتصاد و تسٌٌر المؤسساتحورٌةسماعٌل12

2G0492اقتصادلمٌسصالح13ً

3G03101,5تسٌٌر و اقتصاد المؤسساتسارةصحراوي14

3G029,53إدارة مالٌةفتح هللاصولح15

2G0312تجارةباللعبد العزٌز16

3G0710تسٌٌر الموارد البشرٌةٌسٌنغدادة17

2G169مالٌة و محاسبةسٌف الدٌنقلٌل18

3G0711,5جباٌة و محاسبةخلودقندوز19

3G039محاسبة و مراجعةأسماءمدح20ً

2G04116تسٌٌرعبد هللامرازقة21

2G13110,5مالٌة و محاسبةامالمرٌدد22

2G12120مالٌة و محاسبةالهاشمً منصور 23

2G0910تسٌٌراسماءوادفل24

2G088تسٌٌرشٌماءٌلوز25
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عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ2G04اقتصادعٌاشإعٌش1

2G16103مالٌة و محاسبةشٌماءالتوم2ً

02غ2G04مالٌة و محاسبةرضابلوم3ً

3G051032ادارة الموارد البشرٌةسعادبلوم4ً

22غ2G08تسٌٌرصالحبن باطة5

2G04102مالٌة و محاسبةسمراءبن تعو6

2G04102اقتصادولٌدبن عبد الحفٌظ7

2G131124تسٌٌرزكرٌاءبن عبد الرحمان8

2G0610مالٌة و محاسبةسعادبن عمر9

2G05106مالٌة و محاسبةنسٌمةبوخلوف10

2G05145مالٌة و محاسبةرٌان جمٌلةبوهٌدل11

2G16122مالٌة و محاسبةصالح الدٌن توري12

غ2G04تسٌٌررمٌساءجرو الذٌب13

2G16124مالٌة و محاسبةامٌرةحجازي14

غ2G09مالٌة و محاسبةنهادحداد15

2G031124تجارةرشاحوة16

107؟؟؟3اقتصاد نقدي و بنكًنسرٌنخرشوش17

2G03125تجارةرٌانخمري18

2G02162اقتصادهدٌلدرٌد19

3G031010تسٌٌر و اقتصاد المؤسساتسٌف االسالمرجٌم20ً

2G03155اقتصادفلايرزرقٌن21

2G061242مالٌة و محاسبةصبٌحةزعتر22

2G12104مالٌة و محاسبةحمزةزكور23

2G11102مالٌة و محاسبةمحمد امٌن مسعودزمول24ً

3G02102تسوٌقسامً احمد شوقًزواتٌن25

2G07105مالٌة و محاسبةأرزقًزٌد26

2G16148مالٌة و محاسبةامٌنةسدرات27

غ2G15مالٌة و محاسبةسندسسعداوي28

2G16102مالٌة و محاسبةرٌمةسماعٌلً 29

2G16133مالٌة و محاسبةهٌثمصفٌة30

2G01107مالٌة و محاسبةبوعالمصٌد31

غ2G04اقتصادعصامطرش32ً

4غ3G01اقتصاد نقدي و بنكًسمٌرعاشوري33

32غ2G04تسٌٌربلقاسمعبد العزٌز34

2G05107مالٌة و محاسبةسوسنعثمان35ً

2G1512مالٌة و محاسبةسمٌرةعٌشوش36

2G021224اقتصاداسماءفراح37

2G12106تسٌٌررٌمفرحات38

2G14103مالٌة و محاسبةوداد لعطاط39

2G12144مالٌة و محاسبةحسٌنمانع40

2G041062تسٌٌررٌمةمرزوق41ً

2G02106تسٌٌرخولةمعمر42

2G081022مالٌة و محاسبةمرٌممقالت43ً

3G09102ادارة الموارد البشرٌةبثٌنةمولحسان44

2G081711تسٌٌرشٌماءٌلوز45
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103منٌرةبن طراد46

10محمد فتحًسدرات 47

146 فهدسماعٌل48

103وائلمعزٌز49

10حٌاةخمري 50

12نورالهدىمقالت51ً

غعٌسىهبول52

3غعبد الحمٌدبن الصغٌر53

3غحسام الدٌنحسٌن54ً

7غعبدالمؤمنبورنان55

22غمحمدرمادنٌة56

2غحٌدرزرون57ً

32غامٌنةخبرارة58

3غبدرالدٌننزاري59

2غمحمدمسوس60

4غراوٌةعبدالالوي61

4غتوفٌقحركات62ً

0غموسىمفتوح63

2غٌعقوبدرٌس64

4محمدشعبان65

2باللالعزٌز عبد66
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G02122تجارةفطٌمةابركان1

3G011252محاسبة و جباٌةعماد الدٌناحمان2

2G02102تسٌٌرامالالعش3ً

2G01122تجارةاسامةبزع4ً

2G04143تسٌٌرامٌنةبعداش5

2G05125تسٌٌرحكٌمةبلباشة6

2G03103مالٌة و محاسبةقمر الدٌنبلباشة7

2G10123تسٌٌرصونٌابلعلم8ً

3G01175مالٌة المؤسسةحلٌمةبلعٌد9

2G01157اقتصادرشٌدبلوصٌف10

غ2G05تسٌٌرعبد الرؤوفبن اجراد11

غ2G03مالٌة و محاسبةأنٌسبن براهٌم 12

2G01103تسٌٌرعزالدٌنبن بلخٌر13

2G01124تجارةرمٌساء بن ساعد 14

2G03104مالٌة و محاسبةأنور سٌف الدٌنبن علجٌة15

2G08142تسٌٌرنسمة  بن عمر16

غ2G09تسٌٌرسامً أحمدبهاز17

2G021226مالٌة و محاسبةطارقبهلول18

3G02125ادارة الموارد البشرٌةحفصةبوبكر19

2G02124اقتصادعبد اللطٌفبوتاٌدة20

2G01123مالٌة و محاسبةلوٌزةبوراس21

2G04113تسٌٌررٌان بوزٌدي22

غ3G04محاسبة و جباٌةعبد المالك بوعل23ً

3G0310اقتصاد و تسٌٌر المؤسساتخمٌستًبوناب24

2G0510تسٌٌرعصام الدٌنتبه25

2G031038تسٌٌرالهامحنفر26

3G01123تسوٌقعمر حوفان27ً

2G0110مالٌة و محاسبةامنهخبراره28

2G1310تسٌٌرإٌمانخذري29

2G11105مالٌة و محاسبةشهٌمازخذري30

2G09106تسٌٌرحسٌبةخرشوش31

3G04124ادارة الموارد البشرٌةرانٌةخزار32

2G14104مالٌة و محاسبةابتسامخماري33

2غ2G12تسٌٌررانٌادرٌس34

2G141228تسٌٌراسماءدغوش35

2G05125تسٌٌرهجٌرةدٌرش36

غ2G15مالٌة و محاسبةمحمد الصدٌقرحمون37ً

2G0310اقتصادنوحرحمون38ً

غ2G04اقتصادإسالمزموري39

3G05148ادارة الموارد البشرٌةداللزواقري40

2G07102مالٌة و محاسبةاٌمانزٌاد41

غ2G07مالٌة و محاسبةكرٌمزٌوار42

3G02146محاسبة و جباٌةسمٌةساكر43

غ2G15مالٌة و محاسبةسندسسعداوي44

4غ2G02تسٌٌرخلودسعٌدان45ً
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عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G04105تجارةجوهرة رفٌدةسفوح46ً

غ؟؟؟2؟؟؟صهٌبشبٌرة47

2G07105مالٌة و محاسبةأمانًشعابنة48

2G05124تسٌٌرفوزٌةشنوف49

2G021225مالٌة و محاسبةمهديصحراوي50

2G01104تسٌٌرعبد الحقعدوداوي51

3G01148اقتصاد نقدي و بنكًسلمىعقون52

غ2G01مالٌة و محاسبةعبدالناصرعمري53

غ2G02تجارةعبد المؤمنفراح54

2G03105اقتصادرٌانفرحات55

12غ2G02تجارةٌمنىقجٌبة56

2G09157مالٌة و محاسبةمرامقرشاش57

2G05125تسٌٌرالزهراءقٌتشاح58

غ3G07ادارة الموارد البشرٌةٌاسمٌنةكعنٌت59

2G14103مالٌة و محاسبةشمس الدٌنلعنان60ً

5غ2G01تسٌٌرعٌسىلكحل61

2G031144تسٌٌرامٌنةلموش62ً

2G04103مالٌة و محاسبةكاهنةمانع63

3G021238تسوٌقالٌاسمبارك64ً

2G13106محاسبة و مالٌةنورالهدىمدور65

2G13174مالٌة و محاسبةنور الهدىمرزلقاد66

3G04103محاسبة و جباٌةاٌمنمزٌان67

2G14104مالٌة و محاسبةباسممطرف68ً

2G14122مالٌة و محاسبةهاجرمقران69ً

2G13115مالٌة و محاسبةوناسة زٌةمهنة70

2G14104مالٌة و محاسبةجهٌدمٌدون71

2G02132تسٌٌرملٌكةنجاي72

2G1412مالٌة و محاسبةبدرالدٌننزاري73

5غ3G02تسوٌقفؤادنوري74

2G01124مالٌة و محاسبةخولةنومري75

غ3G04ادارة الموارد البشرٌةعبد الحقواش76

غ77

10اٌمنهالل78

غامٌنةزموش79

1022اٌمننزار بن80

12فؤادتوري81

82

123شٌماءسامع83ً

12خلود سعٌدان84ً

1139عبدالحكٌممسعودة بن85

12عبدالقادرٌخلف86

87

103اقبالسكٌو88

122مبارككرٌم89

90
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G011714مالٌة و محاسبةخولةأبركان1

3G04122مالٌة المؤسسةربٌعةإبرٌر2

2G05112تسٌٌرحلٌمةالعاٌب3

2G041012تجارةغادةاوشن4

4غ2G01اقتصادكنزةبدري5

3G01107تسٌٌر و اقتصاد المؤسساتاكرامبروال6

2G081224تسٌٌرمشٌرةبش7

غ2G20اقتصادحسامبضٌاف8

2G02153مالٌة و محاسبةهالةبعطوش9

3G01103تسٌٌر الموارد البشرٌةاٌمانبقة10

2G04134اقتصادحنانبلحاج11

غ2G01اقتصادنجاةبلقاسم12

2G0110اقتصادبالل بلمامون13

3G0316اقتصاد و مؤسسات مالٌةرمٌساءبن براهٌم14

2G03105مالٌة و محاسبةبرهان تقً الدٌنبن دعاس15

2G1014تسٌٌرحمزةبن عل16ً

2G16105مالٌة و محاسبةباللبن عمارة17

2G13103مالٌة و محاسبةشهرزادبن عمومة18

2G1310تسٌٌرصبرٌنة بن عون 19

2G11102تسٌٌرزٌن العابدٌنبن فٌالة20

2G12124تسٌٌروئامبن منصور21

2G02122مالٌة و محاسبةرحاببوحساٌة22

2G011024تسٌٌرمحمد علً بوخنوفة23

غ2G02تسٌٌرسلمىبوزٌد24

3G031042ادارة الموارد البشرٌةالزهرةبوشطٌط25

2G101510تسٌٌرجٌهانبوضٌاف26

4غ2G06مالٌة و محاسبةشٌماءبوكعبة27

25غ2G05مالٌة و محاسبة شمس الدٌنبوهزٌلة28

2G03156اقتصادسارة نرٌمانبٌطام29

2G03157مالٌة و محاسبةسمراءبٌطام30

2G04157تجارة      أمٌنتٌقان31ً

2G07125مالٌة و محاسبةسارةجرادي32

5غ3G01اقتصاد نقدي و بنكًرحٌمةجعرة33

2غ2G03تسٌٌرحورٌةجواله34

2G12114تسٌٌررمٌساءحماش35

2G05132تسٌٌرمهديحماطة36

3G05103ادارة الموارد البشرٌةمٌسونحمان37

2G03106تسٌٌرعادلحماوي38

3G01152تجارة دولٌةحسٌنةحنٌش39

2G09119تسٌٌرهشامدغو40

2G0610تسٌٌرملوكة ٌاسمٌندهٌنة41

2G13105تسٌٌررمٌساءرابح42

3G051062ادارة الموارد البشرٌةٌاسمٌنةرحمان43ً

3G02103ادارة مالٌةٌاسمٌنرحمان44ً

2G04164تجارةلٌنة رحٌب45ً
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عبدالحق قارش:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

3G0810تسٌٌر الموارد البشرٌةنور االٌمانرمضان46

2G11122مالٌة و محاسبةمنالزاٌدي47

2G01112تسٌٌرعبد الرحٌم ٌعقوبزرقٌن48

2G041511تسٌٌرأمٌرةزروال49

غ2G06مالٌة و محاسبةامٌنةزمة50

2غ2G11تسٌٌرمروىزٌان51ً

2G02132مالٌة و محاسبةأسامةزٌتون52ً

2G0412تجارةعبد الحفٌظزٌدان53ً

3G0212مالٌة المؤسسةخولةزٌدان54ً

3G02104تسوٌقباللساٌغ55ً

2G02136تجارةحنانسحنون56ً

4غ2G15مالٌة و محاسبةسندسسعداوي57

غ2G10تسٌٌراكرامسفوح58ً

2G11133تسٌٌراسالمسالم59ً

2G111278مالٌة و محاسبةنور الهدىسلٌمان60ً

2G10100تسٌٌردحمانسواحلٌة61

2G0410تجارةسندسسٌدهم62

3G02148محاسبة و مراجعةشهرزادشاطري63

2G04102تجارةامٌنةشاوي64

4غ2G02اقتصادنرٌمانشنة65

2G12133تسٌٌر ابتسامصدوق66

12غ2G11محاسبة و مالٌةاٌمانعباس67

2G0810تسٌٌرباللعباش68ً

2G14103تسٌٌراسامة حسٌنعبد الصمد69

2G101512تسٌٌرنسٌمةعتروس70

2G02162مالٌة و محاسبةاٌناسعثامنة71

3G01102محاسبة و جباٌةسندسعثمان72ً

2G0812مالٌة و محاسبةاسماءعزوق73ً

غ3G04ادارة الموارد البشرٌةنورالدٌنعزٌزي74

غ3G01اقتصاد نقدي و بنكًسلمىعقون75

2G011022مالٌة و محاسبةخولةعمران76

غ2G08مالٌة و محاسبةسفٌانغواص77

2G15124مالٌة و محاسبةإلٌاسقبلة78

2G11113تسٌٌرسندسقتالة79

2G121052تسٌٌربثٌنةقطاف80ً

2G1410412تسٌٌرامٌنةقنفود81

2G081212مالٌة و محاسبةسارةقنون82

غ2G10تسٌٌرفاروققودة83

2G091244مالٌة و محاسبةرمٌساءقٌدوم84

غ2G11مالٌة و محاسبةهٌثمكراكٌر85

غ3G02تسوٌقشرف الدٌنلبعل86

2G151044مالٌة و محاسبةموسىلخضر زوبٌر87

2G111034مالٌة و محاسبةسهٌرلملز88

2G0315اقتصادعبدالرحمنمازوزي89

غ3G08تسٌٌر الموارد البشرٌةمروىمانع90
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

3G0210تسٌٌر الموارد البشرٌةرمضان هشاممختاري91

3G03105اقتصاد و مؤسسات مالٌةاسماءمختاش92

2G1010تسٌٌرعبد الوهاب مرعوش93

2G13104مالٌة و محاسبةشٌماء مسامح94

2G161242مالٌة و محاسبةرٌان أسماءمعرف95

2G011244تسٌٌرعدنانمغشوش96

2غ2G05مالٌة و محاسبةاسمهانملقان97ً

3G03116محاسبة و جباٌةصافٌةمنوبٌة98

2G1011تسٌٌراصالةناصري99

2G02108اقتصادرٌاننزار100

2G02105اقتصادوفاء نزار101

2غ2G16مالٌة و محاسبةعبد القادر اٌمنٌخلف102

103

3غرمٌسةشاوي104

3غهجٌرةلكحل105

1026سمٌرةعشوش 106

1022عادلسلطان107ً

1034بثٌنةزرقٌن108

1142دنٌا عموري109

105منالحمزة بن110

6غسمٌة قرٌع111

104لبنى دزٌري112

512غبسمةزكري بن113

3غعادلحماوي114

2غامٌرة زروال115

6غخولةزٌدان116ً

3غٌاسمٌن ملوكةدهٌنة117

6غالحفٌظ عبدزٌدان118ً

2غاٌناسعثامنة119

103باللقرناب120

3غحمزة كعٌش121

5غرمٌساءابراهٌم بن122

3غغادة اوشن123

1044عبدالفتاحمحمدي 124

10امٌنة زقان125ً

10حنان سلوم126ً

10عمارهالل127

10انٌس ابراهٌم بن128

10الدٌن صالحبخوش129

10عبدالوهابمروش130ً

10الدٌن شمسبوهزٌلة131

104هاجرطرج132

102رانٌةقدوج133

6نجٌب محمد بوخنوفة134

135
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عبدالحق قارش:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0453تسٌٌرامالاعراب1

3G0811,252تسٌٌر الموارد البشرٌةفاطمة الزهراءالعابد2

2G1410تسٌٌرنورالدٌنأولمان3

2G018تجارةرشادبلفراق4

2G02مالٌة و محاسبةعلً اسالمبلقاسم5ً

2G0110تجارةباللبلهوشات6

3G01105ادارة الموارد البشرٌةنجاةبلواعر7

2G025تجارةمسعودبن الشرٌف8

2G121010مالٌة و محاسبةكرٌمبن حصٌر9

2G0910تسٌٌرحفٌظةبن خلٌفة10

2G119تسٌٌرشٌماءبن راض11ً

3G02133ادارة الموارد البشرٌةرمٌساءبن فٌالة12

3G089,52ادارة الموارد البشرٌةسامً بن مهدي13

2G02642اقتصادامٌرةبوحرٌق14

3G061042تسٌٌر الموارد البشرٌةدنٌا زاد اسٌابوخالفة15

3G0610ادارة الموارد البشرٌةشمس الدٌنبوراس16

2G02952اقتصادزٌنببوزٌان17

2G02102تجارةاٌمنبوسلسلة18

2G0297مالٌة و محاسبةشمس الدٌنبوفجٌغن19

102؟؟؟؟؟؟؟؟؟سٌف الدٌنبوقبال20

10؟؟؟؟؟؟؟؟؟وسامبوقرن21

2G0111مالٌة و محاسبةباللبولمزاٌر22

2G059,510,5مالٌة و محاسبةلٌندةبوهنتالة23

2G01104تسٌٌرآٌةتكواشت24

2G021502تجارةسامر حشاشنة 25

2G01158اقتصادصالح الدٌنحفاف26

3G03103مالٌة المؤسسةاحالمحفٌظ27

2G14102تسٌٌرعقبةحمادي28

2G13146مالٌة و محاسبةمٌساءحمودة29

3G02115محاسبة و مراجعةاسامة حمودي30

3G0413محاسبة و جباٌةاكرمحٌدوس31

3G05104ادارة الموارد البشرٌةٌسرٌةخالف32

2G09106مالٌة و محاسبةشهٌنازرحمان33ً

3G05135تسٌٌر الموارد البشرٌةشٌماءزٌدان34

2G029مالٌة و محاسبةالٌاسساع35ً

2G09مالٌة و محاسبةشهٌناز سامع36ً

ال شًء2G15مالٌة و محاسبةسندسسعداوي37

2G059تسٌٌرنسٌمشهٌل38ً

2G0411,5تجارةكرٌمةطاٌس39

2G0916تسٌٌرمنٌرطوبً 40

3G0642ادارة الموارد البشرٌةعبد الحقطوٌل41

2G0410,55تسٌٌرحسام الدٌن عامر42

3G0358محاسبة و مراجعةرانٌةعباس43

3G05106ادارة الموارد البشرٌةبهٌةعدوان44ً

6؟؟؟؟؟؟؟؟؟محمد لمٌنعشٌقة45

(ا تغالبت-االدارة)6-14(العام الماضً)ناجحة 
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عبدالحق قارش:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G101022مالٌة و محاسبةأحمد ٌاسٌنعوف46ً

2G018اقتصادهانًعٌساوي47

3G02137محاسبة و مراجعةمرٌمفراح48

2G04122تسٌٌرأكرمفٌاللً 49

2G07122تسٌٌرعزالدٌنقباٌل50ً

2G138تسٌٌرحكٌمقبوج51

2G13104مالٌة و محاسبةرحمةقرٌن52

2G09103مالٌة و محاسبةاٌمانقلول53

3G03112مالٌة المؤسسةهشامقهطار54

3G0112تسوٌقرحمةقودة55

2G03102تجارةٌوسفكابرٌن56

3G02125محاسبة و مراجعةبشرىكولٌب57

2G14112تسٌٌرنور االٌمانلغدٌري58

2G121062مالٌة و محاسبةعائشةلونانسة59

2G091032تسٌٌرفلايرلونانسة60

2G031024تجارةنجوىلونانسة61

2G1114مالٌة و محاسبةحسام الدٌنمباركٌة62

2G14107مالٌة و محاسبةٌسرىمحمدي63

3G01119تسٌٌر الموارد البشرٌةسعادمدور64

2G1211تسٌٌررضامرابط65

2G0110تسٌٌرعبد الرازقمسعودي66

2G13142مالٌة و محاسبةخلٌلمعزوزة67

2G10108مالٌة و محاسبةسمٌةمعزٌز68

2G03107تجارةنجاةمنصوري69

2G14103مالٌة و محاسبةعبد العالًمومن70

2G07112تسٌٌرعلًنواصري71

2G088تسٌٌرشٌماءٌلوز72

3G0510محاسبة و جباٌةزكرٌاءٌوسف73ً

2G09تسٌٌربشرىالنوي74

3تقً الدٌنالنوي 75

56ذكرىورٌاش76ً

2اسماءوادفل77

3مراد اٌمنجبال78ً

6سعادجهارة79

2شهٌنازرحمان80ً

3نور الدٌناولمان81

4عبدالغانً رحمان82ً

6فاتحقرارة83

2اٌمانوادفل84

2رمٌساءمجوج85

2بادٌس86

87

88

89

90

(االدارة)(3^11) 2017-2016ناجحة العام الماضً  فً السنة 
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G141100,5تسٌٌرمرٌمبن طراد1

2G0114,50اقتصادٌسمٌنةبن عل2ً

غغ2G07مالٌة و محاسبةصورٌةبن قسمٌة3

2G04151,5مالٌة و محاسبةٌسٌنبن منصور 4

غ2G075مالٌة و محاسبةاسامةبوت5ً

2G03161مالٌة و محاسبةرمزيبوززة6

2G1214,57,5تسٌٌررقٌةبوضٌاف7

0غغ3G01اقتصاد نقدي و بنكًربعٌةبوقلقول8

2G04111مالٌة و محاسبةٌاسٌنبٌطام9

2G04102تجارةزهٌرتوات10ً

2G09151مالٌة و محاسبةٌسرىجنابة11

غغ2G11تسٌٌرسعادجهارة12

2G09162,5مالٌة و محاسبةرونقحٌدوس13ً

غغ2G15مالٌة و محاسبةسندسسعداوي14

0غ3G06محاسبة و جباٌةسهاممراح15

2G0312,53تجارةصباحمرج16

2G14114,5تسٌٌرمنارمعلم17ً

غغ2G08تسٌٌرشٌماءٌلوز18

1ارزقًزٌة19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غغ2G11مالٌة و محاسبةتقً الدٌنالعمراوي1

غ2G024تسٌٌرسٌف الدٌنالعمراوي2

غغ2G03اقتصادسلمىبرنة3

2G1380مالٌة و محاسبةهٌثمبلخٌر4

2G02125مالٌة و محاسبةنسرٌن بلول 5

غغ2G06تسٌٌرفٌصل المهديبن دردوخ6

غغ2G02تسٌٌرشمس الدٌنبن عٌاش7

غغ2G04مالٌة و محاسبةعبد الحكٌم بن مسعودة8

غ2G116تسٌٌرسوسنبوعافٌة9

0غ2G1015مالٌة و محاسبةحسام الدٌن حسٌنً 10

2G10137مالٌة و محاسبةزكرٌاءحنفوق11

غغ2G01اقتصادرٌاضخلفون12

2G04164تجارةحكٌمزراٌب13

غغ2G08تسٌٌرشٌماءسامع14ً

غغ2G16مالٌة و محاسبةمحمد فتحً سدرات 15

غغ2G15مالٌة و محاسبةسندسسعداوي16

غغ2G16مالٌة و محاسبةفهدسماعٌل17

غغ2G07تسٌٌربثٌنةشعٌباي18

غغ2G08مالٌة و محاسبةشمس الدٌنعشورة19

غغ2G04اقتصادٌوسفعٌساوي20

غغ2G05مالٌة و محاسبةحسام الدٌنفاٌزة21

غغ3G02اقتصاد و تسٌٌر المؤسساتسمٌةقربع22

غغ2G06تسٌٌرفاتحقرزة23

غغ2G07تسٌٌرمروى مداح24

غغ2G12تسٌٌررٌانمدور25

غغ2G02تسٌٌر حسام الدٌن مساعدٌة26

غغ3G04مالٌة المؤسسةوائلمعزٌز27

غغ2G10مالٌة و محاسبةاٌمنهالل28

غغ3G03محاسبة و مراجعةفتٌحةٌحة29

غغ2G08تسٌٌرشٌماءٌلوز30
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غغ2G05تسٌٌرشهٌنازابركان1

2G011300,5مالٌة و محاسبةمحمد امٌنالهان2ً

غغ2G01مالٌة و محاسبةمحمد سعٌدأمزٌان3

غغ؟؟؟؟؟؟؟؟؟عبدالحقاوشن4

غغ2G02تجارةمحمد نجٌببوخنوفة5

غ2G019تسٌٌرعبد المؤمنبورنان6

غغ3G02ادارة الموارد البشرٌةشٌماءبوعبدهللا 7

غغ2G04تجارةنهادتٌفرنت8

2G02300,5تجارةرضاحدرة9

2G0115,538مالٌة و محاسبةٌوسفدرج10

غغ2G01اقتصادنصرالدٌنراجع11ً

غغ2G15مالٌة و محاسبةسندسسعداوي12

00,5غ3G02محاسبة و مراجعةنور االسالمشنة 13

2G0414,541,5تجارةعبدالحلٌمصحراوي14

1غ2G05تسٌٌرهاجرطرج15

1,5غ2G15مالٌة و محاسبةغرٌبً عدنان16

غغ2G05تسٌٌررانٌةقدوج17

غ2G037اقتصادفؤادقزٌز18

غغ3G02ادارة الموارد البشرٌةحدةلعماري19

0غ2G15مالٌة و محاسبةاخالصمرزلقاد20

0غ2G14مالٌة و محاسبةنصر الدٌنمساعدٌة21

0غ2G05تسٌٌرنور الهدى مقالت22ً

غغ2G03مالٌة و محاسبةعمارهالل23

غغ2G08تسٌٌرشٌماءٌلوز24

112مالٌة و محاسبةامٌنةمساعدٌة25

0غانٌسبن ابراهٌم26

0غرشٌدةموساوي27

غ3خولةابركان28
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G101016تسٌٌرهجٌرةارحاب1

غ2G11تسٌٌرٌزٌداوراغ2

غ2G0811تسٌٌربادٌسباغزٌم3

غ3G0210ادارة الموارد البشرٌةنوالبركان4

2G02821,5مالٌة و محاسبةتوفٌقبعقٌق5ً

1,5غ2G018,5مالٌة و محاسبةاٌوببلخٌري6

3G0381ادارة الموارد البشرٌةعالء الدٌنبلفراق7

2G04103مالٌة و محاسبةمنٌربن السعدي8

2G12100,50تسٌٌررٌان أٌةبن جاب هللا9

غ2G0810تسٌٌرمنال بن حمزة 10

غ3G0310محاسبة و مراجعةبسمةبن زكري11

0غ3G017,5تسٌٌر الموارد البشرٌةمنالبن عبدهللا12

2G15106محاسبة و مالٌةكرٌمةبن قوتة13

غ3G017تسوٌقٌسٌنبن ٌح14ً

غ2G1512,5محاسبة و مالٌةنورالهدىبوحدة15

2G10103مالٌة و محاسبةعقبةبوخالفة16

غ2G029,25تجارةمحمد نجٌببوخنوفة17

3G01102,51ادارة مالٌةأحمد رامًبوزٌد18

غ2G1312مالٌة و محاسبةالٌاسبوشعٌب19

غ3G0111اقتصاد نقدي و بنكًكرٌمةبوعبدهللا20

غ2G0210اقتصادعتٌقةبومرزوف21

غ2G1010محاسبة و مالٌةمراد اٌمنجبال22ً

2G101000,5تسٌٌرهجٌرةحمادي23

2G101031مالٌة و محاسبةمحمد الصالح حمزة24

غ2G0514,5مالٌة و محاسبةطارقحمٌزي25

غ2G135مالٌة و محاسبةسٌف الدٌنحمٌش26

3G08101ادارة الموارد البشرٌةهٌثمخماري27

2G091,5مالٌة و محاسبةسهٌردلندة28

2G09101,5تسٌٌرحدةرداس29

2غ3G024تسوٌقمحمد امٌن زرارة30

غ2G0313تجارةوسامزٌادي31

غ2G049اقتصاداسٌاساس32ً

غ2G0310اقتصادشرف الدٌنسالم33

غال شًء2G15مالٌة و محاسبةسندسسعداوي34

غ2G0911مالٌة و محاسبةإقبالسكٌو35

2G1113,52,5تسٌٌرودادسلطان36ً

غ2G0410اقتصادسمٌةسلطان37ً

1؟؟؟3G07محاسبة و جباٌةصابرٌنةسلمان38

3G0365,5محاسبة و جباٌةعبدالسالمشاوش اخوان 39

غ3G0510ادارة الموارد البشرٌةسمٌحشرٌط40

2G07104مالٌة و محاسبةهاجرشناف41

2G1583,5مالٌة و محاسبةعبد الغانًصحراوي42

غ2G056تسٌٌرٌوسف اسالمعالق43

3G02120ادارة مالٌةرامًعولم44ً

2G02111مالٌة و محاسبةحمدي فاضل45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G05112تسٌٌرأحمد شرٌففرحات46

2G05142مالٌة و محاسبةٌعقوبقودة47

غ2G0310اقتصادلبنىقوف48ً

غ2G108تسٌٌراٌمنقٌتشاح49

غ2G0310اقتصادكوثرقٌدوم50

غ2G0810تسٌٌرشعبانكندري51

3G0991تسٌٌر الموارد البشرٌةشهٌنازلحلح52

غ2G1212مالٌة و محاسبةعبد الكرٌملمباركٌة53

غ2G039,5تجارةشٌماءمرادي54

غ2G116تسٌٌرصونٌامسعور55

2G04105تجارةعمرمقاوس56ً

غ2G116تسٌٌرتقً الدٌن صالحمقعاش57

غ3G0610محاسبة و جباٌةرشٌدةموساوي58

3G0510,512,5تسٌٌر الموارد البشرٌةفتحًناصري59

2G0180اقتصادبدرينسٌمة60

غ2013-27-صفر3G02تسٌٌر الموارد البشرٌةابوبكرنكاع61

2G14101مالٌة و محاسبةعبد الباسطهبول62

غ10,5؟؟؟2مالٌة و محاسبةذكرىورٌاش63ً

غ2G088تسٌٌرشٌماءٌلوز64

0تجارةصهٌببوساحة65

1,5مالٌة و محاسبةحسام الدٌنمباركٌة 66

7رحمةرٌغً 67

2باللبلهوشات68

0رشادبلفراق69

0,5ٌوسفعمامرة70

0,5حلٌمةبوخزة71

1شٌماءبوكعبة72
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