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

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

214,006,75تجارةفاطمة الزهراءدحومان1
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كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير1باتنة - جامعة الحاج لخضر 

غير محتفظين  : 41الفوج رقم 1محاسبة : المقياس

2018\2017السداسي األول من -كشف عالمات طلبة الديون في السنة األولى



عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

212,003,2512,50تجارةدنيازعالني46

215,0015,00تجارةسندسسيدهم47
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مسعودي جميلة:(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

غير محتفظين  :51الفوج رقم 1محاسبة : المقياس

2018\2017السداسي األول من -كشف عالمات طلبة الديون في السنة األولى

كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير1باتنة - جامعة الحاج لخضر 



عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

212,5013,50تسييرمريمبن طراد1

213,5010,00مالية و محاسبةعبد الحكيم بن مسعودة2

غغ2تجارةنوالبوجنيبة3

213,5013,50تسيير يونسبوزيداوي4

215,5010,00تسييررقيةبوضياف5

10,25غ315,00ادارة الموارد البشريةشيماءبوعبدهللا 6

216,0012,50مالية و محاسبةليندةبوهنتالة7

316,5013,75ادارة الموارد البشريةسميةبوهنتالة8

213,008,75تسييرنوالحماد9

211,005,75تسييررانيادريس10

210,0018,75تجارةحنانسحنوني11

29,5010,50تجارةجوهرة رفيدةسفوحي12

211,5010,00تسييراسالمسالمي13

غ22,00اقتصادفوزيةسوفي14

غغ2اقتصادقمرشنة15

212,008,75مالية و محاسبةغريبي عدنان16

5,50غ2اقتصادمحمدعشي17

214,0011,25تسييرسلسبيلقوطاي18

215,0019,00مالية و محاسبةهانيكريزم19

13,00غ314,00ادارة الموارد البشريةحدةلعماري20

215,0016,00مالية و محاسبةامالمريدد21

214,2513,00اقتصادبدرينسيمة22

13,0017,25صقرالعبيط23

11,5010,75صهيباسليمية24

15,0017,00اكرم الطيب25

12,008,00محمودلبدة أبو26

12,7511,25الزعانين عطا27

10,00غ12,50مهديعلي بن28
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مسعودي جميلة:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

312,0010,50ادارة الموارد البشريةمريمأعراب46

215,5017,75تسييرنورالدينأولمان47

216,5017,00مالية و محاسبةهدىبرحال48

210,006,25تسييرذكرىبرحايل49

غغ2اقتصادسلمىبرنة50

214,5012,50تسييرسميةبلخوذير51

315,0014,50ادارة الموارد البشريةنجاةبلواعر52

13,50غ2مالية و محاسبةأنيسبن براهيم 53

216,5016,00مالية و محاسبةٱيةبن حارة54

214,0014,25مالية و محاسبةأنور سيف الدينبن علجية55

214,5016,25اقتصادمنالبن عية56

213,007,00تسييرعبد الكريمبوخالفة57

215,0012,75تسييرعبد المؤمنبورنان58

8,00غ2تجارةايمنبوسلسلة59

214,0012,25تسييرسوسنبوعافية60

غغ2تسييرمحمد امين بومعراف 61

214,0011,75تسييررميساءحماش62

غغ2مالية و محاسبةحمزهدرار63

312,509,25ادارة الموارد البشريةايماندهيمي64

311,0011,25؟؟؟نور االيمانرمضان65

213,5011,00اقتصادفلايرزرقين66

216,0016,50تسييراحمدزغيني67

211,7511,00اقتصادسميةسلطاني68

213,0011,50مالية و محاسبةفهدسماعيل69

غغ2اقتصادنريمانشنة70

213,0010,00تسيير ابتسامصدوق71

13,00غ211,50تسييراصالةعبد الصمد72

26,009,508,75تسييرنسيمةعتروس73

28,004,50اقتصاداسامهعتماني74

214,007,50تسييرمنالعمارة75

217,0015,00تسييرامالعمر76

214,0012,00مالية و محاسبةامينعولمي77

212,5015,75تسييرعفافقجيبة78

215,0018,50تسييرسلمىقرعيش79

15,00غ2تسييرايمنقيتشاح80

13,50غ212,50تسييرشروقلعمراوي81

غ214,00؟؟؟سالفمرج82

213,509,75تجارةعبد العالي مسعودان83

5,50غغ2اقتصادنور جهانمشتي84

28,000,00تجارةانورمعوشي 85

غغ2مالية و محاسبةصافي الدين مهدي 86

210,0011,00مالية و محاسبةايمنهالل87

216,0014,25تسييراسماءوادفل88
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غير محتفظين  :82الفوج رقم 1محاسبة : المقياس
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

211,5012,75مالية و محاسبةيوسف إسالم أبركان1

210,008,2517,25مالية و محاسبةخولةأبركان2

210,509,50تسييرامالاعراب3

212,507,50مالية و محاسبةشيماءالتومي4

211,505,758,75تسييرانفالالعمري5

غ6-9,5-ناجحة2تسييربشرىالنوي6

غ213,00؟؟؟عبيرباوية7

210,0010,50تسييرعمادبدري8

210,509,75مالية و محاسبةتوفيقبعقيقي9

211,509,00اقتصادحنانبلحاج10

211,006,75اقتصادامنهبلخيري11

210,5013,50مالية و محاسبةعلي اسالمبلقاسمي12

210,509,75مالية و محاسبةنسرين بلول 13

210,5011,50تسييراصالةبلولة14

غ210,00تجارةمسعودبن الشريف15

211,507,00مالية و محاسبةفاطمةبن الطيب16

211,0010,00تجارةمهديبن براهيم17

213,007,25تسييرمنال بن حمزة 18

211,004,00تجارةسارةبن راحلة19

غ211,00تسييرشيماءبن راضي20

غ211,00تجارةاسالمبن سخرية21

210,002,00تسييراسكندربن صالح22

210,0010,00تسييرأسماءبن عبيد23

210,005,5010,00مالية و محاسبةشهرزادبن عمومة24

غ211,00تجارةأمينبن قوده 25

211,0015,75مالية و محاسبةطارقبهلول26

210,2513,25تسييرفاتن بوبشيش27

11,25غ212,00تسييربسمةبوتعقاقين28

27,005,25تجارةنوالبوجنيبة29

212,006,50تجارةأمينةبوخالفة30

212,006,25مالية و محاسبةنسيمةبوخلوف31

210,006,5010,00تسييرعبد العزيزبوراس32

312,0010,50ادارة ماليةأحمد راميبوزيد33

غ29,00اقتصاددليلة بوزيدي34

311,509,00تسويقصهيببوساحة35

210,004,50تسييرسلسبيلبوعافية36

211,5013,00مالية و محاسبةاميرةبوعقاقن37

214,008,75تسييرفريدةبوقرورة38

غ210,00اقتصادأكرمبيطام39

310,004,00اقتصاد نقدي و بنكيشيماءبيطام40

310,005,0010,25ادارة الموارد البشريةحسام الدين تواتي41

212,008,00مالية و محاسبةتقي الدين تومي42

211,5011,50تجارةنهادتيفرنت43

214,008,25تسييرربابجرادي44

28,009,75تجارةمروة سارةحدكحيل45

محتفظين  : 181الفوج رقم 1محاسبة : المقياس
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مسعودي جميلة:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

210,0013,00اقتصادصالح الدينحفاف46

212,0012,50تسييرهجيرةحمادي47

213,007,00تسييرعقبةحمادي48

غ211,00تسييرمهديحماطة49

213,008,00مالية و محاسبةميساءحمودة50

211,0011,50مالية و محاسبةالهامحوامد51

213,0012,25تسييرإيمانخذري52

غ212,00اقتصادرندةخنفوسي53

211,0013,75تسييرهشامدغو54

غ210,00تسييرصدامدلندة55

29,506,00تسييرملوكة ياسميندهينة56

212,008,00تسييرهجيرةديرش57

210,5010,50مالية و محاسبةبريزةربعي58

211,006,75تسييرزين الدينرسول59

211,007,50تجارةمحمدرمادنية60

210,509,00تجارةحكيمزرايب61

210,005,50اقتصادبثينةزطوط62

211,0010,25مالية و محاسبةصبيحةزعتر63

210,0014,00مالية و محاسبةحمزةزكور64

210,0010,00مالية و محاسبةشهيناز سامعي65

211,508,75مالية و محاسبةربابسباع66

210,0010,25مالية و محاسبةسندسسعداوي67

غ211,00اقتصادرندةسعدي68

214,0011,50تسييرودادسلطاني69

212,5011,00مالية و محاسبةمحمد الغزاليشادة70

غ312,00محاسبة و مراجعةهاجرشباح71

212,009,50مالية و محاسبةمهديصحراوي72

غ211,50تجارةعفافضرواية73

غ29,00تسييرمنيرطوبي 74

27,005,7516,00تجارةباللعبد العزيز75

212,0012,50مالية و محاسبةسوسنعثماني76

211,0014,25تجارةاصالة منة هللا عشيشي77

211,009,00مالية و محاسبةدنياعموري78

213,0016,00تجارةصابرعولمي79

27,008,00اقتصادهانيعيساوي80

211,5010,75اقتصاديوسفعيساوي81

210,006,501,50تسييرفاطمةفاضل82

غ210,00تجارةعبد المؤمنفراح83

210,003,505,75؟؟؟ريمفرحات84

210,008,2512,75مالية و محاسبةمحمد أمينفضاله85

211,0018,75تجارةمحمد إسالمفيضالي86

212,0014,75مالية و محاسبةريانقارش87

غ212,00تجارةفاتحقدوري88

غ210,00تسييرفاتحقرزة89

غ212,00اقتصادفؤادقزيز90
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مسعودي جميلة:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

311,009,25مالية المؤسسةهشامقهطار91

210,0011,75تسييرنور االيمانلغديري92

210,005,50تسييرهدىلوبير93

210,005,75تسييرريانمدور94

214,0010,25تسييررضامرابط95

211,0010,75مالية و محاسبةاخالصمرزلقاد96

28,005,25مالية و محاسبةشيماء مسامح97

212,0013,25تسييرصونيامسعور98

211,009,50مالية و محاسبةسميةمعزيز99

210,0011,75مالية و محاسبةاسالممعصم100

213,008,25تسييرمنارمعلمي101

211,5010,00تسييرخولةمعمر102

211,006,00تجارةيوسفمقاوسي103

214,0010,75تسييرخولةمقالتي104

210,0011,00تسييرنريمانمكاك105

213,002,00تسييرمريمموفق106

213,0013,25مالية و محاسبةعبد العاليمومن107

4,75غ312,00مالية المؤسسةبدريةميرود108

4,25غ311,00تجارة دوليةمحمد األمين ناصري109

214,0012,50مالية و محاسبةبدرالديننزاري110

210,0010,75تجارةسفيانهدار111

غ210,50مالية و محاسبةأمانييحياوي112

213,007,75تسييرشيماءيلوز113

212,002,25تجارةزينبيوسفي114

8,25امالهدار115

6,75كريمةبو عبد هللا117

1,00محمدرحماني118
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