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

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G021314مالية و محاسبةيوسف إسالم أبركان1

10,5غ2G02تسييرامالالعشي2

2G11مالية و محاسبةتقي الدينالعمراوي3

2G02تسييرسيف الدينالعمراوي4

2G0413,511,75تسييرامينةبعداش5

2G0417,516,5اقتصادحنانبلحاج6

3G02محاسبة و جبايةامالبن سخرية7

2G13تسييرصبرينة بن عون 8

2G09تسييرسامي أحمدبهاز9

7,5غ2G0313,5تسييرعبد الكريمبوخالفة10

2G011311تسييرعبد المؤمنبورنان11

2G02تجارةايمنبوسلسلة12

2G111410,5تسييرسوسنبوعافية13

2G021716,25مالية و محاسبةاميرةبوعقاقن14

2G021412,75اقتصادعتيقةبومرزوف15

2G051310تسييرعصام الدينتبه16

2G071716مالية و محاسبةسارةجرادي17

2G028تجارةسامر حشاشنة 18

2G1014,512,25تسييرشيماءحميدي19

2G151512,75مالية و محاسبةبريزةربعي20

4,5غ3G02ادارة ماليةياسمينرحماني21

3G0215,514,5اقتصاد و تسيير المؤسساتحوريةسماعيل22

؟؟؟2؟؟؟صهيبشبيرة23

3G03جباية و محاسبةعمادشطارة24

2G0417,515,5اقتصادلميسصالحي25

1013,5غ2G04تجارةعبدالحليمصحراوي26

2G071328تسييرانيسعرباوي27

2G04اقتصاديوسفعيساوي28

3G02محاسبة و مراجعةمريمفراح29

2G1415,7513مالية و محاسبةيسرىمحمدي30

2G0213,5تسيير حسام الدين مساعدية31

03غ2G03تجارةعبد العالي مسعودان32

2غ2G0312تجارةانورمعوشي 33

2G1315,2513,5مالية و محاسبةوناسة زيةمهنة34

2G12تسييررميساءموماي35

2G028اقتصادامالهدار36

2G020اقتصادانوريزه37
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0117,7517,5مالية و محاسبةخولةأبركان1

2G0816,515,5تسييرالميةالعمراوي2

2G02137,5تسييرمروةبغدادي3

2G01اقتصادنجاةبلقاسم4

5,5غ2G04مالية و محاسبةرضابلومي5

12,75غ2G04مالية و محاسبةسمراءبن تعو6

8غ2G0113,5تجارةعبد الغفوربن جديدي7

2G0113,257اقتصادراويةبن شافعة8

2G0212,7510تجارةنوالبوجنيبة9

3G02ادارة الموارد البشريةشيماءبوعبدهللا 10

3G02ادارة الموارد البشريةمحمد مهديبوعلي11

2G04تسييررميساءجرو الذيب12

2G1412,7510تسييرنوالحماد13

2G01اقتصادرياضخلفون14

3G053ادارة الموارد البشريةايماندهيمي15

2G01اقتصادنصرالدينراجعي16

2G0414,252,515,5تجارةلينة رحيبي17

3G081412تسيير الموارد البشريةنور االيمانرمضان18

2G1110مالية و محاسبةمنالزايدي19

2G06125مالية و محاسبةصبيحةزعتر20

2G08146تسييررحمةزيداني21

2G0214,510تجارةحنانسحنوني22

2G0415تجارةسندسسيدهم23

2G121514,5تسيير ابتسامصدوق24

2G04115تجارةكريمةطايس25

26غ2G03تجارةباللعبد العزيز26

2G1012,55,57,5تسييرنسيمةعتروس27

2G0314,55,5اقتصاداسامهعتماني28

2G1513,59مالية و محاسبةامينعولمي29

2G111411تسييرسندسقتالة30

3G02ادارة الموارد البشريةحدةلعماري31

10,5غ3G0113منصورمحمدي32

2G02تسييرعبد الرؤوفنزار33

2G03مالية و محاسبةعمارهالل34
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ3G0210ادارة الموارد البشريةنوالبركان1

2G0114,55,5تجارةاسامةبزعي2

غ2G0110اقتصادامنهبلخيري3

3G011215,5مالية المؤسسةعماد الدينبلوناس4

2G08138,5تسييرصالحبن باطة5

غ2G1110تسييرشيماءبن راضي6

غ2G0610مالية و محاسبةسعادبن عمر7

3G021115,25ادارة الموارد البشريةرميساءبن فيالة8

غ3G0111تسويقيسينبن يحي9

4غ2G0210تسييرإبراهيم بهاز 10

غ2G0710مالية و محاسبةاسامةبوتي11

غ2G1510محاسبة و ماليةنورالهدىبوحدة12

2G1011,52مالية و محاسبةحنينبوخالفة13

5غ2G0212تجارةمحمد نجيببوخنوفة14

2G01137,25تسييرعبد العزيزبوراس15

2G02103اقتصادزينببوزيان16

غ2G0210تسييرسلسبيلبوعافية17

3G011024اقتصاد نقدي و بنكيكريمةبوعبدهللا18

3G03119اقتصاد و تسيير المؤسساتخميستيبوناب19

2G0575مالية و محاسبةليندةبوهنتالة20

3G05114ادارة الموارد البشريةميسونحمان21

2G03138,5تسييرعادلحماوي22

غ2G0711,5مالية و محاسبةالهامحوامد23

137؟؟؟3اقتصاد نقدي و بنكينسرينخرشوش24

2G0692تسييرملوكة ياسميندهينة25

2G05100تسييرهجيرةديرش26

3G03120تسيير و اقتصاد المؤسساتسيف االسالمرجيمي27

2G041010,5تجارةحكيمزرايب28

غ2G0712مالية و محاسبةايمانزياد29

3G02137تسويقباللسايغي30

غ2G0210تجارةهندشارة31

غ2G027اقتصادنريمانشنة32

2G05120,5تسييرفوزيةشنوف33

2G0572تسييرنسيمشهيلي34

غ3G0210إدارة ماليةفتح هللاصولح35

2G08113تسييرباللعباشي36

17 محتفظة غير2G021016,5مالية و محاسبةايناسعثامنة37

2G05129,25تسييريوسف اسالمعالق38

غ2G09مالية و محاسبةنور الهدىقرعيش39

غ2G0411,5مالية و محاسبةعبدالرحمنقلفن40

غ2G1011تسييرايمنقيتشاح41

غ3G0710ادارة الموارد البشريةياسمينةكعنيت42

2G03105,5اقتصادإكراملخضر43

2G03146تجارةنجوىلونانسة44

غ2G1310تسييرعثمانمزوزي45
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G02115تسييرخولةمعمر46

2G04104,5تجارةعمرمقاوسي47

2G0498,5تجارةيوسفمقاوسي48

3G0512,57,75تسيير الموارد البشريةفتحيناصري49

غ3G0212تسيير الموارد البشريةابوبكرنكاع50

غ2G0111مالية و محاسبةأمانييحياوي51

2G0413,515,5تجارةزينبيوسفي52

2G09تسييربشرىالنوي53

4,55,5اميرةبوحريق54

8حسيندربالي55

0اسماءفراح56

2,5الغاني عبدرحماني57

8صهيب بوساحة58
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(االدارة)ناجحة العام الماضي 
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