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واللقباالسم  الشعبة المعدل  العدد  

15.60 (1ère LSG)  1 صفا زكري  اإلجازة في  علوم التصرف 

15.08 (1ère LSG)  2 دنيا بن فرحات اإلجازة في  علوم التصرف 

16.22 (1ère LIG)    3 آمنة ريدان اإلجازة في إعالمية التصرف 

15.76 (1ère LIG)    4 عبير الغالي اإلجازة في إعالمية التصرف 

16.70 (1ère LSE)  5 أميمة علولو   اإلجازة في العلوم االق تصادية 

12.80 (1ère LSE)  ية التليلي فوز اإلجازة في العلوم االق تصادية  6 

15.30 (2ème LFE) 7 مخلص بدبابيس   اإلجازة األساسية في االقتصاد 

15.17 (2ème LFE) 8 االء شيحاوي   اإلجازة األساسية في االقتصاد 

15.94 (2ème LFG) إجازة أساسية في التصرف   9 مريم زياني    

15.81 (2ème LFG)10 إيمان اوجيجة   إجازة أساسية في التصرف 

16.41 
(2ème LAG-GC)  إجازة تطبيقية في 

التصرف المحاسبي -التصرف  
 11 آية معلول 

15.99 
(2ème LAG-GC)  إجازة تطبيقية في 

ي المحاسب التصرف  -التصرف  
 12 أنس سلطاني  

15.41 
(2ème LAG-GEE) إجازة تطبيقية في 

التصرف في المؤسسات المصدرة-التصرف  
 13 رحمة قادري

14.82 
(2ème LAG-GEE) إجازة تطبيقية في 

التصرف في المؤسسات المصدرة-التصرف  
 14 سارة تيلوين 

16.07 
(2ème LAG-MKG) إجازة تطبيقية في 

تسويق ال-التصرف  
 15 غادة بالزين

13.54 
(2ème LAG-MKG) إجازة تطبيقية في 

تسويق ال-التصرف  
 16 نورهان زوينخي 

15.88 
(2ème Co-Cons COMP اإلجازة ذات

 البناء المشترك في المحاسبة 
 17 ياسين الزوش 



 
 

 

 

 

 

15.36 
(2ème Co-Cons COMP اإلجازة ذات

 البناء المشترك في المحاسبة 
 18 رامي المصفار 

14.46 
(2ème LAIG-IAA) إجازة تطبيقية في 

إدارة األعمال-إعالمية التصرف  
 19 أماني سماوي 

13.14 
(2ème LAIG-IAA) إجازة تطبيقية في 

 إعالمية التصرف-إدارة األعمال
 20 رانية شلواطي  

15.82 
(2ème LAIG-ES)  إجازة تطبيقية في 

خدمات عبر الواب -إعالمية التصرف  
 21 مريم سقاما

15.61 
(2ème LAIG-ES)  إجازة تطبيقية في 

خدمات عبر الواب -إعالمية التصرف  
 22 منى فقير  

مهني في المحاسبة  سنة أولى ماجستير  17.34  43 تقوى غرامي  

مهني في المحاسبة سنة أولى ماجستير  15.03  44 رنا دلهومي  

دولية سنة أولى ماجستير مهني تجارة  17.21  45 غادة زين الدين  

دولية سنة أولى ماجستير مهني تجارة  16.41  46 زياد الكشو 

15.77 
مهني في اقتصاد الطاقة سنة أولى ماجستير 

 والتنمية المستدامة 
بدولي أحالم ع  47 

14.15 
مهني في اقتصاد الطاقة سنة أولى ماجستير 

 والتنمية المستدامة 
 48 يسر ابراهمي 

13.41 
قتصاد والمالية سنة أولى ماجستير بحث اال

 الدولية 
 49 أحمد السيالة

13.33 
قتصاد والمالية سنة أولى ماجستير بحث اال

 الدولية 
 50 سوار قيزاني 


