
قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة

1212135002176AmraouiFatma Zohra

2212135001144AOURAGHMALAK

3212135011233BELDIMAHMOUD

4212135006744BelfarhiAlae

5212135015854BenazouzManel

6212135001159BendahmaneMayar

7191935006176BenmakhloufAbderahim

8212135000972Benrebaikhaoula

9212135006672Boucheddawissal

10212135014775BOUDAOUDMohammed Amine

11212135006321BoudjelalZakia

12202035005010BoukelkoulHaithem

13212135001061ChafaaDhiaeddine akram

14212135018771DAHMANEHATEM

15212135004166DjaballahIsmail

16212135027471FerchaMohamed el yazid

17212135005495Halkoumrayene

18212135001668HARKATKhaled abdeldjalil

19212135000981HellaletDhikra

20212135006126Henineamani

21212135012615Khadrizineddine

22212135001240KherrourAya

23212135004771LakhdariAbdelmouhaymine

24212135015778MekherbecheAya

25212135004540MenzerZineddine

26212135023867Saidanihoussem eddine

27191935014357Saidirahma

28202035008529SouahliaYaakoub

29212135016304YAHIAOUIabdelhafid

30212135006328ZEROUALSara

31212135011924ZIDANEIKRAM

32Aouiche Ikram

33HEDDARMOUNA

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر                            السنة الثانیة (02) علوم التسییر

إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 
االسم

الفساد وأخالقیات 
اللقب

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            الفوج رقم 01
         مكان إجراء اإلمتحان: المدرج رقم 05

الرقم

                                                                                    الفوج 
                                                                        قاعة المطالعة رقم 

تسویق
رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1202035012198AHMANERAZANE

2212135002753AMRAOUIFATMA ZOHRA

3212135016308AZIEZOkba

4212135013670BelkaidChems El Acil

5212135010464BENAMOUMADJOUHER

6212135016425BenhamidaHaithem

7212135012635BoudaWiam

8212135013082Boudiafahlem

9212135011208BoukabbalSalah Eddine

10212135017422BoukhloufHayet

11212135013577BoularaouiAmani

12202035005620BouzaherHadda

13212135010752FerhatNassim

14212135024356GhechamAlima

15212135011261GhorabiAnis

16212135001903HadjaziSoumia

17212135006467KaddouriAbir

18212135029220LehmilMeriem

19212135011160MechoumaOussama

20212135011259OuchenAssia

21212135003707Sahnouniaya

22212135011224SlimaniLouai

23212135013541TordjNesrine

24212135016034Toumiamira

25202035009583ZEMOURAWALID

26212135012443Zeroualmanar

27ACHIZiad

28BOUZENAG ISLAM

29CHEHILIZakarya

30FOUDILAkram

31GhodbaneChafia

32BenhamidaHadil

33HadjiAbdelbasset

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
                            الفوج رقم 02                                                                                    الفوج 

                                                                        قاعة المطالعة رقم 
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

الفساد وأخالقیات 

     مكان إجراء اإلمتحان: المدرج رقم 05

االسماللقبالرقم
تسویق

رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1212135013216ABDELAZIZNOUR ELHOUDA

2212135006720AdouiManar

3212135023809AOUADJACHOUAK

4202035003663Aouttidhikra

5212134059649BAKHOUCHEZEYNEB

6212135018363Bekhouchefaycal

7212134057446BELACHIHASSINA

8212135006719BenbachaLouisa

9202035003758BoukherbecheMohamed

10212135002604ChaouchHana

11202035004963CHOUHAHADJER

12212135011918djeradiaya

13212135017462FATAHAMIRA

14212135013210GHODBANENARIMANE

15212135013530HAMAMCHAMOHAMED

16212135019208LemsaraYousra

17212135011922MEBARKIAMIRA

18202035011138Neghicherania

19212135003840Niachaima

20212135001012RIAHANEBOUAZIZ

21212135018446Sacinouh

22BennecerAmina

23BoumedjaneSoundous

24GUELMAMENEMohamed abdelmalek

االسماللقب

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
                            الفوج رقم 03                                                                                    الفوج 

               مكان إجراء اإلمتحان: المدرج رقم 05                                                                        قاعة المطالعة رقم 

الرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

الفساد وأخالقیات 
رقم التسجیل 

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

تسویق



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1212135023950ABDERZAGSarra

2212135011942BAKHOUCHEADEL

3212135010241BenamorHanine

4202035024518Benamoumasaida

5181835006970BitamMoustafa Nadhir

6212135017719Bouaoukelferial

7212135009541BOUHEZZAKHAWLA

821125002237DebbacheOkba

9212135010219Derghalines

10212135009524DOUADIAMAL

11212135001172DRISNAWEL

12191935011976FraniHanan

13212135011933Ghebghoubrania

14212135009566HABSAMERWA

15202035005953Hadouchisouad

16212135001617KHELIFITalia Imene

17212135009548KITOUMSALSABIL

18212135008963LAHOUELKHIREDDINE

19212135006004LeberraraLoukmane

20212135006005MehemmaiLamis

21212135011919messaoudiAsma

22191935009921SaidiSami

23212135017707SAYAHKHADIDJA

24212135016333SediriAchraf

25212135010747SEKAKNARIMANE

26212135017700Tachouaaya

27212135005962TiffrentRanda

28212135010203TOUFOUTIOUSSAMA

29212135006042ZeroualWissal

30LOUNISROUMAISSA

31Benaicha Rania

32YAHA WISSAM

33OUCHENDhiya-eddine

34MimouneImene

                                                                                    الفوج 
                                                                        قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

الفساد وأخالقیات 
رقم التسجیل 

               الفوج رقم 04
         مكان إجراء اإلمتحان: المدرج رقم 01

تسویق



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1212135031672Ababsa   Talha

2212135003896AbdessemedKawther

3212135003796Baissishamza

4212135004716Bechouaaicha

5212135018006Benabbaswissam

6202035024615Benchairasoumia

7212135014190BenlaidNada

8212135024172Bezzouhmayssa

9212135006154BouchetitAnouar

10191935025409Boukoulsoumia

11212135004603BOUSLIMANISOUMIA

12212135000859BOUZIDAHMED ATHIR

13212135002565Brahmiharoune

14212135024039djellouliTaleb amine

15202034004153GuergourBesma

16212135024309HADDADIWAIL

17202035013093HamoumouAya

18212135005027KessouarMeriem

19212135010199KHANFOUCIANIS

20212135026780LAMRAOUIABDELHAK

21212135012626LEMMOUCHIAMMAR

22212135009616MAAFAIKRAM

23212135012604Mallemaymen

24212135027921MERABETnada

25212135026186MimouniSami

26212135015545RahalNabila

27212135005028Refrafimeriem

28202035015542SeraiAymen

29212135009543SoualhiaDounia

30212135012063ZEROUALSOUNDOUS

31GUECHI MOUATASSAM BILLAH

32MENASRIAAli mabrouk

33ChafaiAymen

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

الفساد وأخالقیات 

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            الفوج رقم 05                                                                                    الفوج 
                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

رقم التسجیل 

                                                                        قاعة المطالعة رقم          مكان إجراء اإلمتحان: المدرج رقم 01

تسویق



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1202035001145Aouinaouissam

2181835006416BatoucheAbderrahmane

3212135024229BelouanasMeriem

4202035011131BERHAILIKRAM

5212135001188BOUALIHAITHEM

6181835010654BoucettaMoustafa

7212135002672CHERADYASMIN NADA

8191935001391DerrouicheAnis

9212135013523DJAFARFERIEL

10212135003908Fedalamohamed amine

11191935002386MAMRIMeriem

12181935023760Meddahamina

13212139049281MenacerAmina Hibat Arrahmane

14171735003129Nouarnada rihane

15171735016322SebaaYassine

16202035003667Toumirania

          مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 01                                                                        قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

الفساد وأخالقیات 

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            الفوج رقم 06                                                                                    الفوج 
                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

رقم التسجیل 
تسویق



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1202035009530Amranerayane

2202035011248BellaAbderrezak

3212135001059BenaissaSohaib

4202035011210Benbelkacemkhaoula

5212135014388Benelounasmanar

6202035008464BenmansourFeriel

7212135005929bennecerAmani

8212135017443BENYOUBNEDJOUA

9212135017418BOUDEHBABARIZA

10212135011274Bouhenikmarwa

11212135024021Briksabrina

12212135000992CHAIRARihab

13212135009741DouadiNourelhouda

14212135008050HadjiFareh djenat

15212135014386HadjidjManar

16212135002794KARAZineb

17212135004390KERBOUBKHENSA

18212135014392Messahelwafa

19212135012373Ouchennidhal

20212135013263ZaidMeriem

21202035014958ZERFAAKRAM

22212135001488ZIGOUCHEINES SYRINE

    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            الفوج رقم 07                                                                                    الفوج 
                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

        مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 01

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

الفساد وأخالقیات 

                                                                        قاعة المطالعة رقم 

تسویق

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1212135018777Achikhadidja

2212135017205Amraneabdelkeddous

3212135011455Benakchaaicha

4212135014035Benbiaakram

5212135000960Bensalahkhaled

6202035016136BitamBouthayna

7212135011166Bouajjoujanfal

8212135008125DOUMIMOHAMED SALAH

9212135018758DridAmira

10212135002197FerielMarref

11212135002550Gherabnourhane

12212135013677Hamdichaima

13Ben AgounKouther

14LATRECH FADI

15BOUAFIAAHMED

16BOUGUERNEAimene

          مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 02                                                                         قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

الفساد وأخالقیات 

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            النصف األول (1/2) من الفوج رقم 08                                                                                    الفوج 
                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

تسویق
رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1212135001761HAROURIRAHIL

2212135010215Lahlahikram

3212135010550MAKHLOUFISELMA

4212135010251MEKERBECHERAYANE

5212135006083MENNIAhlem

6212135010869Mezzachehadil

7202035017788MouhmmediLamis

8212135010829Oucheneyamina

9212135000965Ouniskhouloud

10212135001047RouabahChaima

11212135006620ROUAHNANOR EL HOUDA

12212135018841SebouaiNajla

13212135011237Zatarmeryem

14CHATERAZIZ

15BENDJERSSI MALIA

16KEBCHMUSTAPHA AMINE

17BOUGUERRAYaçine

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            النصف الثاني (2/2) من الفوج رقم 08                                                                                    الفوج 
          مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 03                                                                        قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

الفساد وأخالقیات 

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

تسویق
رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1212135005942Aissaniikram

2212135007406AouassiOussama

3212135012803Belhouchatnesma

4212135017701Benkhelifaikram

5212135017720Benkhelifaloubna

6212135026200BitamSahar

7212135024023BOUHIDELSAFA

8212135018832BOUHIDELMARWA

9202035006114Boukhalfamaroua

10212135027920ChamekhNada

11212135018798CHETTOUHCHAHINEZ

12202035015925FadelMohamed lamine

13BOUZIDAYYOUB

14RAISHADJER

           مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 04                                                                        قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

الفساد وأخالقیات 

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                           النصف األول (1/2) من الفوج رقم 09                                                                                    الفوج 
                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

تسویق
رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1212135004674GHODBANECHAIMA

2212135005065GuellabManel

3212135013785HassinetHadil

4212135001796HemsiRaouane

5202035001199LAMRAOUIAYA

6212135012619MadjiCiline

7212135011925MAHLOULIHAB EDDINE

8212135079375MechachouAridj nour el yakine

9212135006133MeradAmdjed

10212135012608OuahdiImane

11212135013509TordjChahinez

12CHAIBAINOUMANAR

13FELLAHOUSSAMA

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                           النصف الثاني (2/2) من الفوج رقم 09                                                                                    الفوج 
                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

        مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 05                                                                        قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

تسویقالفساد وأخالقیات 
رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1212135011991AISSANIISRA

2202035006040BelloulaAbdelwahab

3212135017823Belmessousmakhlouf

4212135009082BenrahlaManel

5212135011286BensadiaAya

6212135017992BERGHOUTABDELHAK

7212135011917BOUBIDIAMINA

8212135002505BouchalNarimane

9191935003871BoudabMaroua

10212135005961BOUDJARamzi

11191935006075Boukhalfarima

12212135018800BoumlitChaima

13181935027230DahmaniNoureddine

14212135013534DJAAFERMOHAMED AMINE

15212135009558FENTOUSFATIMA

          مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 06
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

الفساد وأخالقیات 

                                                                        قاعة المطالعة رقم 

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            النصف األول (1/2) من الفوج رقم 10                                                                                    الفوج 
                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

االسماللقبالرقم
تسویق

رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1212135009573HABSANOURELHOUDA

2202035002123Heddarkenza

3212135017728Khitousyounes

4212135003736Maacheaymen

5212135018840MechnaneMiyada

6202033046584MerabetAimen

7212135007485Metabesmalak

8212135011947MEZAACHEMEJDA

9212135006003Rahmaniloubna

10212135008924SEFIAIkram

11212135008999SefiaSendous

12212135016295SENGOUGADouaa Nourel Yaqine

13212135018991Slamiraouane

14202035011142Slimanenoui

15171735011318ToulmitAbdessalem

16212135017506Yousfisoumia

االسم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

الفساد وأخالقیات 

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییر

تسویق
رقم التسجیل 

         مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 07                                                                        قاعة المطالعة رقم 

اللقبالرقم

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

         النصف الثاني (2/2) من الفوج رقم 10                                                                                    الفوج 
كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1212135006711ABDELHAKSaadia Rawnak

2212135001792AichiRanda nourhane

3212135014753AkkafAmira

4212135006016Ammanimanar

5181835004704AzzouzAymen aziz

6202035009860Baghianichaima

7191935001181BelkacemMoundhir Sif Eddine

8212135005968Belloulabelloula

922105025096BenaissaWafa

10212135018348Benbahahassna

11202035017576Bendaasamani

12212135024059BoufekrenAbdelhalim

13212135001024BouhzilaSelsabil

14212135001107Chirouloudjaina

15212135002429DerradjiMalak

16212135024137GrabsiFaten chahrazed

الفساد وأخالقیات 

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
          النصف األول (1/2) من الفوج رقم 11                                                                                    الفوج 

         مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 08                                                                        قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

تسویق
رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1191935009690HachemiAlaeddin

2191934020874HarounIhsane

3202038000607KraziAymen

4212135017975Legzaliikram

5212135016281MAKHLOUFIAYA

6212135013128MAKHLOUFIRAHMA

7202035013379MakhloufiSoussene

8212135017444Mebarkinassim

9212135018354Meguellatisouaad

10212135025584MokraneKhadija

11212135000989Nesraouirania

12212135016631SAHRAOUIBESMA

13212135005104SamaiNadine

14212135015166TOUTIYASMINE

15212135001084ZERGUINEABDELMATINE

16MESSAADIA SALAH EDDINE

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
                         النصف الثاني (2/2) من الفوج رقم 11                                                                                    الفوج 

     مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 09                                                                        قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

تسویقالفساد وأخالقیات 
رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1202035004641Ben yahiafatma ezzahra

2172135025752BenboutaRadhia

3212135005252BenharchacheYasmine

4212135003710Bouallegayaterrahmane

5212135003960Boudiaf

6202035008500BOUTTAMey

7212135008862ChafaiNafissa

8212135013508ChourfiCharaf eddine

9202035008314DEYAya

10212135018858HarratYoucef

11LounansaRabie

12BENCHEDDAAbdelbasset

13BENDEKKICHEMessaoud

                         النصف األول (1/2) من الفوج رقم 12                                                                                    الفوج 
     مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 10                                                                        قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

تسویقالفساد وأخالقیات 
رقم التسجیل 

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1191935005771KaabarAya selsabil

221218ESH10233LaaribiAhdjeb

3212135017438Medlesmohammed

4202035012528MeguellatiAymen

5212135003789MelakhessouDjouhaina

6212135016413MezelliMahdi Chamseddine

7212135001895MOKHTARIselma

8212135003805SmadiDhikra

9212135003978Tamersitwafa

10ZEGHDOUDIAYA

11AMEURAmani

12BENHADDOUCHEAbdelghani

13NEKAAMohamed

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
                         النصف الثاني (2/2) من الفوج رقم 12                                                                                    الفوج 

     مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 11                                                                        قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

تسویقالفساد وأخالقیات 
رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1181835029804AdlaneOuissal hibat ellah

2212135014513Bendaoudmostefa el hadi

3212135030533BENSEDIRAAbderrazak

4202035001766BoussedjadaRihane

5212135003950ChiboubNour el imane

6191935037584DahmaneIkram

7212135039465DihaHind

8212135013516Dricheabdelkader

9202035027365GasmiKhouloud

10212135016294HADJIHAMZA

11202035004433Hedjalsoundous

12212135018856KhirdjaWassim

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
                         النصف األول (1/2) من الفوج رقم 13                                                                                    الفوج 

     مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 12                                                                        قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

تسویقالفساد وأخالقیات 
رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1181835013789Kidjabdelghani

2212135005013MeguellatiMaroua

3212135004003Moudjadjaya

4202035016065MOUSSAOUIABDERRAOUF

5212135003902Naililina

6212135016403OtmaniMohammed Lamine

7212137050146RahmouniIsmahane

8202035001709Salhirofaida

9212135017996Sebaaleila

10212135001152Touatimanel

11212135017999ToubiMoulouda Amina

12212135005954ZeroualHouria

13212135011245Zeroualinourhane

14MESSAADIAla eddine

15OUCHENNESRINE

     مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 13                                                                        قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

تسویقالفساد وأخالقیات 

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
                         النصف الثاني (2/2) من الفوج رقم 13                                                                                    الفوج 

رقم التسجیل 



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1202035012116AchourAsma

2212135017213AziezYasmin

3212134064783BalouliHaythem

4212135012674BELHADDADAnfel

5212135012822BELKHIRIYasmina

6212135011645BELOUREGHICHEYMA

7212135011442BENCHAIBCHEYMA

8212135011206BENHADIDSABER

9212135011169BOUGHEDADAAYOUB

10212135012791BOUZENAGMARWA

11212135018364CHAFAIMaher Seyf elislem

12212135023921DjebabliaRacha

13SMAILIRAMDANE

14YAKOUBIMohammed-amin

رقم التسجیل 

                         النصف األول (1/2) من الفوج رقم 14                                                                                    الفوج 
     مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 14                                                                        قاعة المطالعة رقم 

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

تسویقالفساد وأخالقیات 

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییر



قسم علوم التسییر

إعالم آلي 3اقتصاد كلي 02اقتصاد المؤسسةمالیة عامةریاضیات مالیة
1212135018826DrnaniMohamed
2202035010637HamoutaDhikra

3212135011409HAMOUTASARRA

4212135011207HamoutaSalah eddine

5202035014759HAZILChaima

6212135017489MekaoussiRania

7212135011214MOKHTARIABDELATIF

8212135017193MoumenOumayma

9212135017196MOUMENIKRAM

10212135010543OulmiSami

11202035014842Tamerhouletikram

12212135018990Yahya beyRawah

13SOUIHER Amor

                            السنة الثانیة (02) علوم التسییر
                         النصف الثاني (2/2) من الفوج رقم 14                                                                                    الفوج 

                                                                        قاعة المطالعة رقم 

االسماللقبالرقم
إمضاءات الطلبة الحاضرین في امتحانات السداسي 04 من السنة الجامعیة 2022/2023 

تسویقالفساد وأخالقیات 
رقم التسجیل 

     مكان إجراء اإلمتحان: القاعة رقم 15

               وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة باتنة -1- الحاج لخضر

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر


