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

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G05تسٌٌرشهٌنازابركان1

2G0211,5تجارةفطٌمةابركان2

2G02مالٌة و محاسبةٌوسؾ إسالم أبركان3

2G015مالٌة و محاسبةخولةأبركان4

3G048مالٌة المؤسسةربٌعةإبرٌر5

2G0410تسٌٌرامالاعراب6

2G0811تسٌٌرالمٌةالعمراوي7

2G157محاسبة و مالٌةتقً الدٌنالنوي8

2G012مالٌة و محاسبةمحمد امٌنالهان9ً

2G01مالٌة و محاسبةمحمد سعٌدأمزٌان10

2G115تسٌٌرٌزٌداوراغ11

11؟؟؟؟؟؟؟؟؟عبدالحقاوشن12

2G0413تجارةؼادةاوشن13

2G1411تسٌٌرنورالدٌنأولمان14

3G02014تسوٌقشفٌقاونٌس15

2G085تسٌٌربادٌسباؼزٌم16

2G03اقتصادسلمىبرنة17

2G0113تجارةاسامةبزع18ً

2G0510تسٌٌرفوزي بزٌان 19

2G08تسٌٌرمشٌرةبش20

2G20اقتصادحسامبضٌاؾ21

2G025مالٌة و محاسبةهالةبعطوش22

2G0210تسٌٌرمروةبؽدادي23

2G0510تسٌٌرحكٌمةبلباشة24

2G0510تسٌٌرسندسبلحوي25

2G13مالٌة و محاسبةهٌثمبلخٌر26

2G01محاسبة و مالٌةباللبلخٌر27

2G0175مالٌة و محاسبةاٌوببلخٌري28

2G1010تسٌٌرصونٌابلعلم29ً

2G010تجارةرشادبلفراق30

2G0110اقتصادنجاةبلقاسم31

2G016اقتصادبالل بلمامون32

2G0111,5تجارةباللبلهوشات33

2G0110اقتصادرشٌدبلوصٌؾ34

2G028مالٌة و محاسبةنسرٌن بلول 35

2G048مالٌة و محاسبةرضابلوم36ً

2G05تسٌٌرعبد الرؤوؾبن اجراد37

2G0411,5مالٌة و محاسبةمنٌربن السعدي38

2G02تجارةمسعودبن الشرٌؾ39

2G04تجارةمهديبن براهٌم40

3G0312,5اقتصاد و مؤسسات مالٌةرمٌساءبن براهٌم41

2G0380مالٌة و محاسبةأنٌسبن براهٌم 42

2G0110تسٌٌرعزالدٌنبن بلخٌر43

2G0416مالٌة و محاسبةسمراءبن تعو44

2G1210تسٌٌررٌان أٌةبن جاب هللا45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0110تجارةعبد الؽفوربن جدٌدي46

2G082تسٌٌرمنال بن حمزة 47

2G0111اقتصادحلٌمةبن حٌزٌة48

2G06تسٌٌرفٌصل المهديبن دردوخ49

2G0310مالٌة و محاسبةبرهان تقً الدٌنبن دعاس50

2G047مالٌة و محاسبةنجٌببن رابح51

2G11تسٌٌرشٌماءبن راض52ً

3G0313محاسبة و مراجعةبسمةبن زكري53

2G070تسٌٌراسكندربن صالح54

2G0612تسٌٌرمرٌمبن طراد55

2G0412اقتصادولٌدبن عبد الحفٌظ56

2G132تسٌٌرزكرٌاءبن عبد الرحمان57

3G0117تسٌٌر الموارد البشرٌةمنالبن عبدهللا58

2G135تسٌٌرأسماءبن عبٌد59

2G0312مالٌة و محاسبةأنور سٌؾ الدٌنبن علجٌة60

2G0110اقتصادٌسمٌنةبن عل61ً

2G1635مالٌة و محاسبةباللبن عمارة62

2G0116اقتصادابتسام الصؽٌرةبن عمارة63

2G086تسٌٌرنسمة  بن عمر64

2G1311مالٌة و محاسبةشهرزادبن عمومة65

2G11تسٌٌرزٌن العابدٌنبن فٌالة66

3G0211ادارة الموارد البشرٌةرمٌساءبن فٌالة67

2G07مالٌة و محاسبةصورٌةبن قسمٌة68

2G1515محاسبة و مالٌةكرٌمةبن قوتة69

2G048مالٌة و محاسبةعبد الحكٌم بن مسعودة70

2G047مالٌة و محاسبةٌسٌنبن منصور 71

2G0311مالٌة و محاسبةأٌمن بن نزار72

2G09تسٌٌرسامً أحمدبهاز73

2G027تسٌٌرإبراهٌم بهاز 74

2G022اقتصادعبد اللطٌؾبوتاٌدة75

2G05مالٌة و محاسبةحسام الدٌنبوجدع76

2G15محاسبة و مالٌةنورالهدىبوحدة77

2G028مالٌة و محاسبةرحاببوحساٌة78

2G108مالٌة و محاسبةعقبةبوخالفة79

2G1010مالٌة و محاسبةحنٌنبوخالفة80

2G031تسٌٌرعبد الكرٌمبوخالفة81

3G060تسٌٌر الموارد البشرٌةدنٌا زاد اسٌابوخالفة82

3G01تسوٌقحلٌمةبوخزة83

2G01تسٌٌرمحمد علً بوخنوفة84

2G024تجارةمحمد نجٌببوخنوفة85

2G12تسٌٌررٌانبودرع86

2G018تسٌٌرعبد العزٌزبوراس87

3G060ادارة الموارد البشرٌةشمس الدٌنبوراس88

2G016تسٌٌرعبد المؤمنبورنان89

2G035مالٌة و محاسبةرمزيبوززة90
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0211,5اقتصادزٌنببوزٌان91

3G015ادارة مالٌةأحمد رامًبوزٌد92

2G048تسٌٌررٌان بوزٌدي93

2G16مالٌة و محاسبةأنوربوستة94

2G02تجارةاٌمنبوسلسلة95

2G134مالٌة و محاسبةالٌاسبوشعٌب96

2G108تسٌٌرجٌهانبوضٌاؾ97

2G11تسٌٌرزكًبوطبة98

2G118تسٌٌرسلسبٌلبوعافٌة99

2G0211مالٌة و محاسبةامٌرةبوعقاقن100

10؟؟؟؟؟؟؟؟؟سٌؾ الدٌنبوقبال101

11؟؟؟؟؟؟؟؟؟وسامبوقرن102

2G0681مالٌة و محاسبةشٌماءبوكعبة103

2G07تسٌٌرخدٌجةبولتٌاح104

3G033محاسبة و مراجعةطارقبومسنػ105

2G1610مالٌة و محاسبةباللبومعراؾ106

2G054مالٌة و محاسبة شمس الدٌنبوهزٌلة107

2G058مالٌة و محاسبةلٌندةبوهنتالة108

2G0510مالٌة و محاسبةرٌان جمٌلةبوهٌدل109

2G039اقتصادسارة نرٌمانبٌطام110

2G0410مالٌة و محاسبةساريبٌطام 111

2G16مالٌة و محاسبةصالح الدٌن توري112

2G0410تجارة      أمٌنتٌقان113ً

3G02تسٌٌر الموارد البشرٌةاسالمجاب هللا114

2G107محاسبة و مالٌةمراد اٌمنجبال115ً

2G0713مالٌة و محاسبةسارةجرادي116

2G115تسٌٌرسعادجهارة117

2G03تسٌٌرحورٌةجواله118

2G1612مالٌة و محاسبةامٌرةحجازي119

2G09مالٌة و محاسبةنهادحداد120

2G0210,5تجارةرضاحدرة121

2G101مالٌة و محاسبةحسام الدٌن حسٌنً 122

2G016اقتصادصالح الدٌنحفاؾ123

3G034مالٌة المؤسسةاحالمحفٌظ124

5؟؟؟2؟؟؟عبدالجلٌلحلٌوش125

2G1411تسٌٌرنوالحماد126

2G1410تسٌٌرعقبةحمادي127

2G0511تسٌٌرمهديحماطة128

3G058ادارة الموارد البشرٌةمٌسونحمان129

2G03510تسٌٌرعادلحماوي130

2G1032مالٌة و محاسبةمحمد الصالح حمزة131

2G138مالٌة و محاسبةمٌساءحمودة132

2G1010تسٌٌرشٌماءحمٌدي133

2G0511مالٌة و محاسبةطارقحمٌزي134

3G011تجارة دولٌةحسٌنةحنٌش135
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0310تجارةرشاحوة136

3G010تسوٌقعمر حوفان137ً

3G04محاسبة و جباٌةاكرمحٌدوس138

2G0110مالٌة و محاسبةامنهخبراره139

2G13تسٌٌرإٌمانخذري140

3G0411ادارة الموارد البشرٌةرانٌةخزار141

3G0810ادارة الموارد البشرٌةهٌثمخماري142

2G0311,5تجارةرٌانخمري143

3G04ادارة الموارد البشرٌةمحمد الصالحخٌلٌة144

2G04تجارةفاطمة الزهراءدحومان145

2G0132مالٌة و محاسبةٌوسؾدرج146

2G023اقتصادهدٌلدرٌد147

2G12تسٌٌررانٌادرٌس148

3G0604ادارة الموارد البشرٌةٌعقوبدرٌس149

2G0214,5اقتصادلبنىدزٌري150

2G09مالٌة و محاسبةسمٌةدعاس151

2G09تسٌٌرهشامدؼو152

2G1312تسٌٌررمٌساءرابح153

2G01اقتصادنصرالدٌنراجع154ً

2G0985مالٌة و محاسبةشهٌنازرحمان155ً

2G15مالٌة و محاسبةمحمد الصدٌقرحمون156ً

2G0310اقتصادنوحرحمون157ً

2G0911تسٌٌرحدةرداس158

2G1213مالٌة و محاسبةزكرٌاءزبٌري159

3G028تسوٌقمحمد امٌن زرارة160

2G019تسٌٌرعبد الرحٌم ٌعقوبزرقٌن161

2G0410تسٌٌرأمٌرةزروال162

2G0612مالٌة و محاسبةصبٌحةزعتر163

2G116مالٌة و محاسبةمحمد امٌن مسعودزمول164ً

2G07مالٌة و محاسبةاٌمانزٌاد165

2G03تجارةوسامزٌادي166

2G1110تسٌٌرمروىزٌان167ً

2G0710مالٌة و محاسبةأرزقًزٌد168

2G0410تجارةعبد الحفٌظزٌدان169ً

2G0812تسٌٌررحمةزٌدان170ً

2G02مالٌة و محاسبةالٌاسساع171ً

2G03اقتصادشرؾ الدٌنسالم172

2G0911مالٌة و محاسبةشهٌناز سامع173ً

2G0213تجارةحنانسحنون174ً

2G1611مالٌة و محاسبةامٌنةسدرات175

2G16مالٌة و محاسبةمحمد فتحً سدرات 176

3G0320اقتصاد و مؤسسات مالٌةرندةسرار177

2G1511مالٌة و محاسبةسندسسعداوي178

2G0210,5تسٌٌرخلودسعٌدان179ً

2G16مالٌة و محاسبةمحمدسعٌدي180
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G100تسٌٌراكرامسفوح181ً

2G096مالٌة و محاسبةإقبالسكٌو182

2G118تسٌٌراسالمسالم183ً

2G11تسٌٌرودادسلطان184ً

2G04اقتصادسمٌةسلطان185ً

3G01تجارة دولٌة أسامة الطٌبسلطان186ً

3G0710محاسبة و جباٌةصابرٌنةسلمان187

2G166مالٌة و محاسبةفهدسماعٌل188

2G16مالٌة و محاسبةرٌمةسماعٌلً 189

2G101تسٌٌردحمانسواحلٌة190

3G03مالٌة المؤسسةعبد الرحٌمسً محمد191

2G042تجارةامٌنةشاوي192

3G02محاسبة و مراجعةهاجرشباح193

؟؟؟2؟؟؟صهٌبشبٌرة194

2G08مالٌة و محاسبةعبد الناصرشرق195ً

3G02مالٌة المؤسسةانٌسشرٌؾ196

3G03جباٌة و محاسبةعمادشطارة197

2G0710مالٌة و محاسبةأمانًشعابنة198

2G101مالٌة و محاسبةمحمدشعبان199

2G073تسٌٌربثٌنةشعٌباي200

3G0113تسوٌقحسٌنةشلٌح201ً

2G0213اقتصادنرٌمانشنة202

3G023محاسبة و مراجعةنور االسالمشنة 203

2G0514تسٌٌرفوزٌةشنوؾ204

2G050تسٌٌرنسٌمشهٌل205ً

2G1512مالٌة و محاسبةعبد الؽانًصحراوي206

2G028مالٌة و محاسبةمهديصحراوي207

2G046تجارةعبدالحلٌمصحراوي208

2G1614مالٌة و محاسبةهٌثمصفٌة209

3G020إدارة مالٌةفتح هللاصولح210

2G0110مالٌة و محاسبةبوعالمصٌد211

2G04تجارةكرٌمةطاٌس212

2G0316تجارةذكرىطب213ً

2G058تسٌٌرهاجرطرج214

2G04اقتصادعصامطرش215ً

2G09تسٌٌرمنٌرطوبً 216

3G06ادارة الموارد البشرٌةعبد الحقطوٌل217

2G1414تسٌٌراسامة حسٌنعبد الصمد218

2G04810تسٌٌربلقاسمعبد العزٌز219

2G03اقتصاداسامهعتمان220ً

2G0514مالٌة و محاسبةسوسنعثمان221ً

2G012تسٌٌرعبد الحقعدوداوي222

2G1410تسٌٌررمزيعرٌوة223

؟؟؟؟؟؟؟؟؟محمد لمٌنعشٌقة224

3G0112اقتصاد نقدي و بنكًسلمىعقون225
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االستدراكي

2G057تسٌٌرٌوسؾ اسالمعالق226

2G0178مالٌة و محاسبةخولةعمران227

2G01مالٌة و محاسبةعبدالناصرعمري228

2G106مالٌة و محاسبةأحمد ٌاسٌنعوف229ً

3G02إدارة مالٌةزكرٌاءعوٌط230ً

2G0213تجارةنور الهدى عٌاط 231

2G1510مالٌة و محاسبةسمٌرةعٌشوش232

3G07تسٌٌر الموارد البشرٌةٌسٌنؼدادة233

3G01تسوٌقسٌؾ الدٌنؼرب234ً

2G080مالٌة و محاسبةسفٌانؼواص235

2G08مالٌة و محاسبةٌوسؾ ؼول236ً

2G05مالٌة و محاسبةحسام الدٌنفاٌزة237

2G02تجارةعبد المؤمنفراح238

2G0210اقتصاداسماءفراح239

2G0510تسٌٌرأحمد شرٌؾفرحات240

2G1211,5تسٌٌررٌمفرحات241

2G0310اقتصادرٌانفرحات242

2G080مالٌة و محاسبةمحمد أمٌنفضاله243

2G049تسٌٌرأكرمفٌاللً 244

2G14مالٌة و محاسبةتوفٌققادة245

3G035محاسبة و جباٌةخلٌلقاسم246ً

2G0710تسٌٌرعزالدٌنقباٌل247ً

2G158مالٌة و محاسبةإلٌاسقبلة248

2G13تسٌٌرحكٌمقبوج249

2G060تسٌٌرفاتحقرزة250

2G094مالٌة و محاسبةمرامقرشاش251

2G0211تسٌٌرسلمىقرعٌش252

2G136مالٌة و محاسبةرحمةقرٌن253

2G12تسٌٌررٌانقزٌز254

2G04مالٌة و محاسبةعبدالرحمنقلفن255

2G0910مالٌة و محاسبةاٌمانقلول256

2G16مالٌة و محاسبةسٌؾ الدٌنقلٌل257

3G06محاسبة و جباٌةفاٌزهقن258ً

2G0516مالٌة و محاسبةٌعقوبقودة259

2G10تسٌٌرفاروققودة260

3G018تسوٌقرحمةقودة261

2G098مالٌة و محاسبةرمٌساءقٌدوم262

3G01ادارة الموارد البشرٌةعلًكاف263ً

2G11مالٌة و محاسبةهٌثمكراكٌر264

3G07ادارة الموارد البشرٌةٌاسمٌنةكعنٌت265

2G087تسٌٌرشعبانكندري266

3G0912تسٌٌر الموارد البشرٌةشهٌنازلحلح267

2G0310اقتصادإكراملخضر268

2G1588مالٌة و محاسبةموسىلخضر زوبٌر269

2G149مالٌة و محاسبةوداد لعطاط270
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:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G02تسٌٌرشروقلعمراوي271

2G1412مالٌة و محاسبةشمس الدٌنلعنان272ً

2G1412تسٌٌرنور االٌمانلؽدٌري273

2G117,58مالٌة و محاسبةسهٌرلملز274

؟؟؟2؟؟؟عذراءلمودع275

2G0310تسٌٌرامٌنةلموش276ً

2G096تسٌٌرهدىلوبٌر277

2G128,53مالٌة و محاسبةعائشةلونانسة278

2G0951تسٌٌرفلايرلونانسة279

2G116مالٌة و محاسبةحسام الدٌنمباركٌة280

2G148مالٌة و محاسبةٌسرىمحمدي281

2G1411,5مالٌة و محاسبةجاللمدابٌس282

2G07تسٌٌرمروى مداح283

2G12تسٌٌررضامرابط284

2G1485تسٌٌرنور الهدىمراح285

3G054محاسبة و مراجعةبرهان الدٌنمراد286

2G03تجارةشٌماءمرادي287

2G0411تسٌٌرعبد هللامرازقة288

2G0311,5تجارةصباحمرج289

2G15مالٌة و محاسبةاخالصمرزلقاد290

2G135مالٌة و محاسبةنور الهدىمرزلقاد291

2G13تسٌٌرعثمانمزوزي292

2G1411مالٌة و محاسبةرندةمزٌان293ً

2G14مالٌة و محاسبةنصر الدٌنمساعدٌة294

2G02تسٌٌر حسام الدٌن مساعدٌة295

2G1311مالٌة و محاسبةشٌماء مسامح296

2G0311,5تجارةعبد العالً مسعودان297

2G1110تسٌٌرصونٌامسعور298

3G09ادارة الموارد البشرٌةجعفر مشري 299

2G147,5مالٌة و محاسبةباسممطرف300ً

3G03مالٌة المؤسسةصبرٌنةمعرؾ301

2G133مالٌة و محاسبةخلٌلمعزوزة302

3G044مالٌة المؤسسةوائلمعزٌز303

2G046مالٌة و محاسبةاسالممعصم304

2G145تسٌٌرمنارمعلم305ً

2G010تسٌٌرعدنانمؽشوش306

2G130مالٌة و محاسبةموسىمفتوح 307

2G1410مالٌة و محاسبةهاجرمقران308ً

2G0514تسٌٌرنور الهدى مقالت309ً

2G0868مالٌة و محاسبةمرٌممقالت310ً

2G128مالٌة و محاسبةالهاشمً منصور 311

2G0310تجارةنجاةمنصوري312

2G137تسٌٌرجابوموساوي313

2G12تسٌٌررمٌساءموماي314

2G015تسٌٌرأشواقمومن315
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G148,5مالٌة و محاسبةجهٌدمٌدون316

3G058تسٌٌر الموارد البشرٌةفتحًناصري317

2G0214اقتصادرٌاننزار318

2G028اقتصادوفاء نزار319

2G145مالٌة و محاسبةبدرالدٌننزاري320

3G02تسٌٌر الموارد البشرٌةابوبكرنكاع321

2G078تسٌٌرعلًنواصري322

2G020تجارةملٌكنواورة323

2G140مالٌة و محاسبةعبد الباسطهبول324

2G022اقتصادامالهدار325

2G03مالٌة و محاسبةعمارهالل326

3G0288تسوٌقاٌمانوادفل327

3G04ادارة الموارد البشرٌةعبد الحقواش328

2G04تسٌٌرفتحًٌحة329

2G01مالٌة و محاسبةأمانًٌحٌاوي330

2G168مالٌة و محاسبةعبد القادر اٌمنٌخلؾ331

2G020اقتصادانورٌزه332

2G086تسٌٌرشٌماءٌلوز333

2G04تجارةزٌنبٌوسف334ً

8مبارككرٌم 335

10عبد الحمٌدبن صغٌر336

10نور الهدى بوهدة337

11صهٌببوساحة338

0رمٌساءساعد بن339

12هجٌرةلكحل340

9رمٌسةشاوي341

10محمد رمادنٌة342

8حٌدرزرون343ً

10بثٌنةزرقٌن344

5عادلسلطان345ً

12باللقرناب346

6هاجرشناف347

8دنٌاعموري348

3منٌرةطراد بن349

0رانٌةعباس350

11الدٌن حسامتوات351ً

2أنفالالعمري352

8باللالعزٌز عبد353

11سمٌةمعزٌز354

7الوهاب عبدمرعوش355

356

357

358

359

360
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