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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0210مالٌة و محاسبةٌوسف إسالم أبركان1

2G1111تسٌٌرٌزٌداوراغ2

12؟؟؟؟؟؟؟؟؟عبد الحقاوشن3

2G0810تسٌٌربادٌسباغزٌم4

2G0312تسوٌقرضابشو5

2G1017تسٌٌرصونٌابلعلم6ً

2G0417مالٌة و محاسبةرضابلوم7ً

2G0413مالٌة و محاسبةمنٌربن السعدي8

2G03مالٌة و محاسبةأنٌسبن براهٌم 9

2G0414مالٌة و محاسبةسمراءبن تعو10

2G06تسٌٌرفٌصل المهديبن دردوخ11

2G1310تسٌٌرزكرٌاءبن عبد الرحمان12

2G0110اقتصادابتسام الصغٌرةبن عمارة13

2G07مالٌة و محاسبةصورٌةبن قسمٌة14

2G0210تسٌٌرإبراهٌم بهاز 15

3G0210ادارة الموارد البشرٌةحفصةبوبكر16

2G0510مالٌة و محاسبةحسام الدٌنبوجدع17

3G01تسوٌقحلٌمةبوخزة18

2G0511مالٌة و محاسبةنسٌمةبوخلوف19

2G1210تسٌٌررقٌةبوضٌاف20

2G0412تسٌٌرعماربوعبوش21

2G015,5مالٌة و محاسبةباللبولمزاٌر22

2G0217اقتصادعتٌقةبومرزوف23

2G0410مالٌة و محاسبةساريبٌطام 24

2G10محاسبة و مالٌةمراد اٌمنجبال25ً

2G03تسٌٌرحورٌةجواله26

2G14مالٌة و محاسبةحمزةحجٌج27

2G0111اقتصادصالح الدٌنحفاف28

2G13مالٌة و محاسبةمٌساءحمودة29

2G03تجارةرشاحوة30

2G0114مالٌة و محاسبةامنهخبراره31

2G1313تسٌٌرإٌمانخذري32

3G0712ادارة الموارد البشرٌةحدةخلفة33

2G014,5مالٌة و محاسبةٌوسفدرج34

2G1210تسٌٌررانٌادرٌس35

2G0911تسٌٌرهشامدغو36

3G027تسوٌقمحمد امٌن زرارة

2G0666مالٌة و محاسبةامٌنةزمة38

2G0712مالٌة و محاسبةأرزقًزٌد39

2G074مالٌة و محاسبةكرٌمزٌوار40

2G09مالٌة و محاسبةشهٌناز سامع41ً

2G1610مالٌة و محاسبةمحمد فتحً سدرات 42

2G16مالٌة و محاسبةمحمدسعٌدي43

2G0911مالٌة و محاسبةإقبالسكٌو44

2G115,5تسٌٌرودادسلطان45ً
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

3G0112تجارة دولٌة أسامة الطٌبسلطان46ً

2G1615مالٌة و محاسبةرٌمةسماعٌلً 47

2G106تسٌٌردحمانسواحلٌة48

3G03مالٌة المؤسسةعبد الرحٌمسً محمد49

3G03جباٌة و محاسبةعمادشطارة50

3G0314محاسبة و جباٌةطارقشنة51

2G15مالٌة و محاسبةعبد الغانًصحراوي52

2G0415تجارةعبدالحلٌمصحراوي53

2G1213تسٌٌر ابتسامصدوق54

2G026تجارةاٌمانعباش55

؟؟؟؟؟؟؟؟؟محمد لمٌنعشٌقة56

3G0114اقتصاد نقدي و بنكًسلمىعقون57

2G1010مالٌة و محاسبةأحمد ٌاسٌنعوف58ً

2G04اقتصادٌوسفعٌساوي59

3G01تسوٌقسٌف الدٌنغرب60ً

2G08مالٌة و محاسبةسفٌانغواص61

2G08مالٌة و محاسبةٌوسف غول62ً

2G0210اقتصاداسماءفراح63

2G0512تسٌٌرأحمد شرٌففرحات64

2G14مالٌة و محاسبةتوفٌققادة65

2G0217تجارةٌمنىقجٌبة66

2G1311مالٌة و محاسبةرحمةقرٌن67

2G04مالٌة و محاسبةعبدالرحمنقلفن68

2G1610مالٌة و محاسبةسٌف الدٌنقلٌل69

2G0510تسٌٌرالزهراءقٌتشاح70

3G01محاسبة و مراجعةعموريمحمد طارق71

3G0210تسٌٌر الموارد البشرٌةرمضان هشاممختاري72

3G0311اقتصاد و مؤسسات مالٌةاسماءمختاش73

2G07تسٌٌرمروى مداح74

2G037,5تجارةشٌماءمرادي75

2G0410تسٌٌرعبد هللامرازقة76

2G1313مالٌة و محاسبةنور الهدىمرزلقاد77

3G0910ادارة الموارد البشرٌةجعفر مشري 78

2G16714مالٌة و محاسبةرٌان أسماءمعرف79

2G0417تجارةعمرمقاوس80ً

3G06محاسبة و جباٌةرشٌدةموساوي81

3G0512تسٌٌر الموارد البشرٌةفتحًناصري82

2G14مالٌة و محاسبةبدرالدٌننزاري83

2G02تجارةملٌكنواورة84

2G1611مالٌة و محاسبةعبد القادر اٌمنٌخلف85

2G01اقتصادنجاةبلقاسم86

2G11تسٌٌرسوسنبوعافٌة87

3G03اقتصاد و مؤسسات مالٌةرندةسرار88

13الدٌن نصرهدان89

10صبرٌنةمومن90

10محمدرمادٌة91

11طارق محمدعموري92

13,25أسماء ماضً
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(االدارة) العام الماضً دٌون14-ناجحة فً المقٌاس
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(االدارة) العام الماضً دٌون10-ناجحة فً المقٌاس

(االدارة) التً ٌفترض انها محصلة العام الماض11,5ًالتأكد من عالمة 



11ٌسٌنمنصور بن93


