
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

الثاني: السداسيالثاني: كشف العالمات للسداسي

B:المجموعةتسيير المؤسسة :            المقياس

2016/2015 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

أكاديمي:النوع

20المعدل من عالمة االمتحانعالمة التطبيقالحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

االسندراكي
20المعدل من 

مإنصاف الهدىالعايب7138

15,0013,5014,00أميرةبراهيمي7139

14,0013,5013,67رقيةبشلم7140

15,008,0010,33سارةبكوش7141

15,0015,5015,33خديجةبلم7142

مآمنةبن جالب7143

13,008,5010,00أميمةبن زايد7144

13,0014,0013,67ميساءبن غريب7145

13,0013,0013,00رقيةبن لخلف7146

13,0012,5012,67شمسبوخزر7147

12,0012,5012,33نسرينبودرمين7148

13,0012,5012,67زينةبوشهواني7149

13,0011,5012,00ريمحرشي7150

14,004,007,33سارةخنيش7151

13,0013,0013,00مرندةدريدي7152

13,0010,0011,00زكرياءدريسي7153

14,009,0010,67زهرةدغبوج7154

16,0011,0012,67أكرمزيار7155

14,5011,0012,17زينبزيد7156

كلثومسماعلي7157

14,0010,5011,67إيمانسيابة7158

13,0010,5011,33ريانشواي7159

12,007,008,67يحىكباب7160

مرميساءكيحل7161

14,006,509,00جهيدةلمشهش7162

13,0011,0011,67سهيلةمرابط7163

14,0014,0014,00وردة ياسمينمقناني7164

13,0011,5012,00رياننقار7165

15,0010,0011,67سارةهالل7166

14,008,0010,00إيمانهوام7167

14,0010,5011,67مهاجريحياوي7168

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



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة 

كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير
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2016/2015 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

أكاديمي:النوع

20المعدل من عالمة االمتحانعالمة التطبيقالحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

االسندراكي
20المعدل من 

141212,67وئامبخوش8169

14,515,50معومربرحمة8170

14,513,513,83نورالهدىبشكري8171

14,51514,83منىبن النية8172

14,514,514,50أشواقبن خاوة8173

139,510,67ناديةبن صالح8174

1413,513,67عواطفبن طامة8175

1615,515,67إيناسبن عيسى8176

141011,33أحالمبن لحرش8177

15810,33ريانبن محمود8178

14,511,512,50سميرةبوالودنين8179

مآسيابوربيع8180

1615,515,67آمنةبوسالية8181

مكوثربوسطلة8182

14,54,57,83نسيبةبونفيخة8183

ممهديدباش8184

141112,00سلمىدرسوني8185

1615,515,67خولةذيب8186

148,510,33مريمرغيوة8187

151414,33فاطمة زرزوري8188

معبيرسعدون8189

1513,514,00أحالمسعدوني8190

148,510,33إيمانسياري8191

148,510,33إيمانشالط8192

1511,512,67سميةشوح8193

معبد المالكزقرير8194

1816,517,00عالء الدينعزوزة8195

1617,517,00فلايرفارح8196

1413,513,67راضيةلعايب8197

151414,33فاطمة الزهراءقطاف8198

151112,33نريمانقطيط8199

141011,33إلهامكعبوش8200

14,56,59,17سميةلعور8201

15,512,513,50هناءمسقالجي8202

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



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة 
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20المعدل من عالمة االمتحانعالمة التطبيقالحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

االسندراكي
20المعدل من 

13,009,0010,33حمزةبزيان9203

14,0012,5013,00 أميرةبغالي9204

14,008,5010,33زكريابن عثمان9205

15,007,009,67مروةبوالجاج9206

14,0013,5013,67إبتسامبوداحي9207

15,0015,0015,00صابرينبوروبة9208

13,0013,0013,00إلهامبوريشة9209

17,0015,0015,67عادل محمد إسالمبوسحابة9210

16,0014,0014,67مسوسنبوشلوش9211

13,007,509,33آمنةبوفالقة9212

13,0010,5011,33روميساءبوكردوغة9213

13,0014,0013,67محمد رضابولقرون9214

15,0015,00آمنةبونمر9215

14,0014,0014,00إحسانتنيو9216

مأحالمتنيو9217

محنانحفاصة9218

مزكرياءحمزاوي9219

13,0011,0011,67سماححوابس9220

منسيمةحميود9221

13,0011,0011,67مأحالم نور اليقيندكار9222

14,0014,5014,33عبيررزقون9223

15,0012,0013,00أحالمزعباط9224

14,0014,0014,00أحمد راميزيتوني9225

14,008,0010,00خولةسحنون9226

12,009,5010,33إلهامصدراتي9227

15,009,0011,00إلهامطعيوج9228

16,0013,5014,33يسرىعفوتني9229

14,0011,0012,00محمد إدريسعلواش9230

13,0011,5012,00سماحغربوج9231

14,0012,5013,00إيمانغرنوق9232

14,0014,0014,00نجوىمحسن9233

13,0012,0012,33وليد عبد الجليلمهديوي9234

14,008,0010,00ريانبوبياصلي9235

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



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة 
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20المعدل من عالمة االمتحانعالمة التطبيقالحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

االسندراكي
20المعدل من 

131413,67أحالمبروال10236

1289,33محمد أكرمبن الموفق10237

13,51413,83عفافبن داود10238

131313,00سناءبن طالب10239

131011,00ليندةبوخميس10240

141414,00سارةبوطلبة10241

1312,512,67ريمةبوعنان10242

138,510,00أسامةتيفوتي10243

131212,33رقيةحداد10244

13,51514,50مريمحمادة10245

131313,00نضيرةحمور10246

1613,514,33محنانحيدوسي10247

131313,00معائشةخالف10248

1413,513,67هاجرخنوشة10249

141112,00وسيمذباح10250

1310,511,33الباتولدربال10251

141313,33مريمرخوم10252

1368,33مأمينةزعطوط10253

151615,67رميساءسويسي10254

1412,513,00إيناسشرقي10255

141212,67ريانشروانة10256

1312,512,67مفاطمة الزهراءصولي10257

141313,33أوميمةعايب10258

141212,67مإيناسعمورة10259

131011,00دنيا زادغانم لكحل10260

1412,513,00أمينةفريوة10261

1357,67رميساءفصيح10262

181314,67عبد الرؤوفكرايتي10263

1368,33صالحلعقاب10264

151515,00مرانيةلعمارة10265

141414,00آمنةمالكي10266

1612,513,67ساميةنزار10267

13,510,511,50محمد الشريف نذيريعالوي10268

121010,67مروةمحروق10269

:.........................اإلمضاء:..........................أستاذ المقياس
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أكاديمي:النوع

20المعدل من عالمة االمتحانعالمة التطبيقالحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

االسندراكي
20المعدل من 

138,510,00ممحمدأعزيز11270

121212,00أميرة هندالعقبة11271

معبد الطيفبركان11272

111010,33هاجربن داود11273

10,51412,83ممعاذبوحوش11274

12,57,59,17عائشةبودربالة11275

161012,00حسام الدينبوسحابة11276

1612,513,67زكرياءبوصرة11277

10,7567,58مبسمةبوقنور11278

12910,00حفيظةبوناب11279

11,58,59,50نور الهدىتاليجي11280

1310,511,33سفيانجبلي11281

10,599,50كنزةحدي11282

11,51211,83أميرة خنيوة11283

12,59,510,50رميساءخياط11284

14,251011,42مصطفى سهيلخيراني11285

131514,33تحويلأيمندادو11286

126,58,33شمس الدينشكيرب11287

118,59,33مرفيدةشلي11288

13,51011,17إكرامصاولي11289

101211,33هاجرصيمود11290

161314,00مروةضيفي11291

10,51211,50وحيدةطناش11292

11,510,510,83سفيانطيبة11293

111211,67محمد رمزيعمرو أحمد11294

12,57.512,50أحالمقرفة11295

111010,33نور الهدىقوميدي11296

14,59,511,17نسرينقيدوم11297

13,5910,50مزكرياءكاوة11298

118,59,33ريانلعباني11299

111211,67مطهلموي11300

11,578,50محمد شرافلوديني11301

1110,510,67فلايرمطمط11302

115,57,33خير الدينمكاوي11303

13,51212,50زينبنموشي11304

:.........................اإلمضاء:..........................أستاذ المقياس
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20المعدل من عالمة االمتحانعالمة التطبيقالحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

االسندراكي
20المعدل من 

12,753,56,58عفافبراهيمي12305

مبشرىإينوش12306

1178,33إيمانبركات12307

151112,33كوثربعلوج12308

131011,00زينببلعين12309

1410,511,67عبد المجيد آدمبن عباس12310

131413,67باتولبن معطي12311

139,510,67منىبوبيدي12312

1411,512,33مالكخالف12313

مصالح الديندغار12314

171314,33كنوزسعيدي سياف12315

12,751111,58إيمانشرشاري12316

121514,00حسام الدينشطاح12317

13,55,58,17آية الرحمنشتيح12318

11,59,510,17أنورعبد القوي12319

مأنيسعصام12320

111010,33كريمعمارة كربة12321

126,58,33مروةعميرش12322

مسراج الدينغزغوز12323

111211,67مخالدأمينفصيح12324

مكوثرقليب12325

15,59,511,50نسيمةكريد12326

12,75910,25أكرملبصير12327

1325,67عبد اللطيفلعنان12328

1067,33يسرىلماعي12329

128,59,67منسرينلونيس12330

161515,33حسنيمحسن12331

1289,33كلثوم أميرةمرابط12332

16810,67رميساءمروش12333

13,579,17محمد األمينمسواكي12334

10,51110,83جيهانمعزاوي12335

138,510,00إيمانمعزوزي12336

مشامةمغالوي12337

12910,00بثنيةمهدي12338

12,51010,83ريمةيخلف12339

1225,33أحالمناجي12340

11,578,50ياسمينتمرانت12341

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


