
عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة 

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

الرابع: السداسيالثاني.:كشف العالمات للسداسي

A:المجموعةاإلعالم اآللي :.           المقياس

2016/2015 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:      التخصص

عبد الكريم زهيوة: األستاذ أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل 

20من 

عالمة 

االسندراك

ي

المعدل 

20من 

أحسنبوخزر11

136,59,75هشامبعبوش12

16,518,7517,63محمد أمينبن سي على13

12,58,510,50كريمبوسعيد14

1211,7511,88فهيمةبوسميد15

1011,510,75إكرامبوعرعور16

88,758,38هويدةبوكرو17

14,512,2513,38خولةحملة18

6,55,56,00نسريندحدوح19

7119,00إلهامجغدير110

109,759,88نزيهةزابوش111

12,57,7510,13سعادزعير112

10,515,513,00أيمنزيغد113

مفيدةشايب114

12,512,512,50شيماءلحول115

7,566,75ريانعتروس116

11,589,75نور الهدىفتاش117

1614,2515,13هدىقروج118

109,59,75زينةمراحي119

1512,2513,63آمنةمرمي120

14,51012,25محمد عبد الكريمشارب121

10,52,756,63تحويلإسماعيلموالي جلول122

:.........................اإلمضاء:..........................أستاذ المقياس



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة 

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

الرابع :  السداسيالثاني:كشف العالمات للسداسي

A:المجموعةاإلعالم اآللي :.           المقياس

2016/2015 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:   التخصص

عبد الكريم زهيوة: األستاذ أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل 

20من 

عالمة 

االسندراك

ي

المعدل 

20من 
إنقاد

بالل حمزة223

12,511,512,00لياسحمار224

9,599,25آمنةبلعريبي225

127,759,88رؤوفبن قارة226

4,252,13باللبوزيان227

1512,513,75خولةبوشاقور228

15,51012,75شهاب الدينبوشعيلة229

15,511,7513,63عيسىبولقرون230

14,512,7513,63مشهابتموسي231

1416,515,25شيماءحداد232

7,587,75أنورزنور233

15,59,7512,63سيف اإلسالمسعدة خلخال234

16,51817,25كاميلياسوفي235

12,514,513,50مريمشبشوب236

139,2511,13شعيبشرواط237

13,511,512,50أمينةصالحي238

خلودعشوش239

8,514,511,50لمياءفضلون240

1213,2512,63زينبقشي241

1413,513,75رانيةقطش242

14,51514,75رميساءلعقاقين243

141514,50مسعود سيف الدينمرداس244

13,511,2512,38أمينةمشحود245

14,51414,25إبتساممعوشي246

76,256,63أسماءهالل247

116,58,75عبد الكريمعكنوش248

11,52,57,00لخضر سيف الدينلقرون249

:.........................اإلمضاء:..........................أستاذ المقياس



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة 

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة:  الطور

:السداسيالثاني:كشف العالمات للسداسي

A:المجموعة.....................اإلعالم اآللي :..           المقياس

2016/2015 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:    التخصص

عبد الكريم زهيوة: األستاذ أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل 

20من 

عالمة 

االسندراك

ي

المعدل 

20من 

11,0089,50خولةأونيسي350

9,007,758,38ريانبرنو351

10,001512,50إيناسبغيجة352

9,00109,50لويزةبلعور353

9,0067,50شروقبن العيد354

10,0068,00خولةبن عريبة355

10,0099,50صفاء خديجةبوجاجة356

12,009,2510,63أحمد الشريفبوجدير357

9,0011,510,25هبةبوعبد هللا358

19,00813,50سعادبوقمرة359

11,0079,00مروةجباري360

12,0013,512,75عواطفحبير361

10,0099,50منالخرشوش362

19,001316,00صهيبخنيوة363

13,0012,2512,63نرجسشبوط364

10,009,259,63منالعمرون365

11,001211,50شروققادري366

9,009,59,25آمالقندوز367

15,0017,2516,13صبرينةكامل368

10,008,759,38آمة الرحمانكعباش369

9,0078,00أسماءكعرار370

12,0011,2511,63خولةلعبني371

12,0011,7511,88أميرةلعنان372

11,0058,00آمنةمنزري373

:.........................اإلمضاء:..........................أستاذ المقياس



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة 

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

:السداسيالثاني:كشف العالمات للسداسي

A:المجموعة....................اإلعالم اآللي:...           المقياس

2016/2015 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:   التخصص

عبد الكريم زهيوة: األستاذ أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل 

20من 

عالمة 

االسندراك

ي

المعدل 

20من 

42,00هشام أنيسليتيم474

138,510,75أماني نو الهدىبن الساسي475

14,513,514,00حنانبودرقة476

1513,514,25إبتسامبودرقة477

12,57,7510,13شعيببوزيدي478

8,56,257,38مريمبومشرة479

877,50خولةبونايب480

1413,2513,63محمد رمزيبوهيدل481

11,511,2511,38تقوىزغيدة482

10,589,25رميساءخيري483

121011,00جهاد الدينشريف484

15,514,7515,13إلهامصالحي485

14,514,2514,38شعيبفياللي486

12,55,759,13إيمانكعبوش487

7,556,25الرميساءلطرش488

1411,7512,88وساممشتة489

14,512,513,50زليخةمعزوزي490

1310,2511,63إبراهيم الخليلمعقال491

121011,00صالحملغيت492

5,56,56,00سميةنزار493

7,577,25أحالمبعداش494

15,51113,25تحويلرجاءبعيرة495

:.........................اإلمضاء:..........................أستاذ المقياس



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة 

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

كلية العلوم االقتصادية ،   التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

:السداسيالثاني:كشف العالمات للسداسي

A:المجموعة.....................اإلعالم اآللي:..           المقياس

2016/2015 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:    التخصص

عبد الكريم زهيوة: األستاذ أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل 

20من 

عالمة 

االسندراك

ي

المعدل 

20من 

1511,2513,13مونيأقيس596

11,51010,75مروة يمونةالطيب597

15,513,514,50(م)تحويل حليمة نورهانبلعابد598

جاللبن حركات599

13,559,25خديجةبن حميدش5100

128,510,25رضابوشمال5101

139,2511,13كوثربوفريت5102

12,51011,25بهاء الديندراحي5103

15,51113,25بشرىدربال5104

103,56,75بثينةرفافسة5105

1410,512,25إيمانعاقل5106

12,58,2510,38تحويلخالدعون هللا5107

137,7510,38مريمغازي5108

11,51111,25إناسفوغالي5109

1610,513,25صفاكاوة5110

9,578,25مروةكحول5111

128,510,25أسامة تاج الدينلعساس5112

565,50فاطمةمجوج5113

رياضمراح5114

1612,7514,38(م)تحويل آية رشامزياني5115

11,56,759,13سارةنموشي5116

3منتقل محمدرباج5342

3منتقل ليندةدلوش5343

3منتقل شراف الدينبوجعدار5344

3منتقل نرجسبن دال5345

3منتقل بثينةميهوبي5346

3منتقل أسكندر جميلعثماني5347

:.........................اإلمضاء:..........................أستاذ المقياس



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة 

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير

كلية العلوم االقتصادية ،   التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

:السداسيالثاني:كشف العالمات للسداسي

A:المجموعة.....................اإلعالم اآللي:..           المقياس

2016/2015 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:    التخصص

عبد الكريم زهيوة: األستاذ أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل 

20من 

عالمة 

االسندراك

ي

المعدل 

20من 

1518,516,75خليلبلحي6117

125,58,75إبتسامبن شاعة6118

7,598,25هاجربن لحرش6119

17,517,7517,63فاطمة الزهراءحفيان6120

1610,7513,38تقي الدينداودي6121

مأسامةدغدغ6122

10,59,7510,13محمد رضاديابي6123

ممروةزواغي6124

1413,7513,88حيزية وسامسفاري6125

124,58,25زين الدينشرطيوة6126

أسامةضربان6127

15811,50ممريمفرتول6128

121111,50تحويلإكرامقروط6129

100,55,25تحويل ماليمينقندولي6130

11,510,7511,13زينبقوطاية6131

9,54,57,00أمينةمحمد بوشعالة6132

149,2511,63علجيةمرابط6133

31,50نجيبمراد6134

مسارةمرايحية6135

141213,00غزالنمعزي6136

12,511,2511,88ميرةهداجي6137

:.........................اإلمضاء:..........................أستاذ المقياس


