
عبد الحميد مهري-2جامعة  قسنطينة

كلية العلوم اإلقتصادية ، التجارية و علوم التسيير

قسم علوم التسيير

2016/2015: السنة الجامعية العلوم اإلقتصادية ،التجارية و علوم التسيير: الميدان 

الثالثة:السنة ليسانس:الطور

إدارة مالية:التخصص

اإلستراتيجية والتخطيط المالي:المقياسأكاديمي:النوع

عالمةعالمةعالمةالحالةاإلســـم و اللقــبالفوجالرقم

20/المعدلاإلستدراكي20/المعدلاإلمتحانالتطبيق

141414,00العابد محمد أمين11

131615,00العايب مريم21

121212,00العساسة خديجة31

1415,515,00الفيجل فطيمة41

121715,33آيت حمودة منال51

1214,67بن زايد أمال61

1510,512,00بن مالك محمد أمين71

14,5610,00بن نصيب محمد زاكي81

0,00بوغابة منال91

126,58,33بوكرواز رابعة101

121514,00بواللة نهاد111

161616,00بولقرون محمد حبيب هللا121

13,51615,17جباري أسماء131

14,51514,83حزمون منى141

1512,513,33دخموش عبد الحق151

121413,33ذيب خولة161

32,00ربيعي شراف الدين171

131514,33زرقان سارة181

1418,517,00شطبي رندة191

1218,516,33طريفي زينب201

1411,512,33طلحي أسماء 211

131212,33تعاشور أحمد221

121010,67علوان خولة231

149,511,00عليوش زكية241

111916,33قرين فاطمة251

1214,513,67كموش إيمان261

1236,00لعقاقين وسيلة271

1312,512,67مسلمي نذير281

1268,00معمري هدى291

106,57,67مواجي نسيبة301

كشف العالمات للسداسي الثاني
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كشف العالمات للسداسي الثاني

1312,512,67بريبش فراح312

151817,00بلهوشات عبد الغاني322

13,51011,17بلوم ربيعة332

1213,513,00بن سعيد محمد أمين342

13,51715,83بن شوالق عبير352

121312,67بن نيو أيمن362

1336,33بورني إلهام372

1216,515,00بوشريط أمال382

161515,33بوعكيرة نوال392

16,519,518,50بوغاغة مروة402

14,515,515,17بونعاس خولة412

121212,00حضري سميحة422

1257,33حمايزية ليندة432

121212,00حمودي ليليا442

121111,33رحماني رانية452

151615,67سرارمة نسيبة462

141112,00سواق أسماء472

13,518,516,83طويجين حفيظة482

131615,00عتمة سمية492

131212,33عتمة ليندة502

12,589,50عمرو عياش إبتسام512

1417,516,33غمري صبرين522

181818,00فياللي نصر الدين532

125,57,67قارة عفاف542

121816,00قدادرة مريم552

131514,33مراحي أحالم562

13,511,512,17معلم نسيبة572

141514,67مقران سليم582

121212,00منزري شعيب592

12910,00مواجي إناس602
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كشف العالمات للسداسي الثاني

135,58,00بابوري زكرياء613

111010,33براهيمي أحمد زين الدين623

1236,00برحايل بودودة شيماء633

1379,00بركان طارق643

151716,33بلخيري محمد سعد الدين653

813,33بن أحمد علي663

13,51715,83بوبردعة سهام673

111715,00بوشطيبة يسرى683

1167,67بوشفرة إيمان693

111010,33بوشكيط نسيبة703

111010,33بولحية أنفال713

1236,00بومزبر سمية723

111312,33جحا حامد عبد القيوم733

15,515,515,50جزار نور اإلسالم743

1268,00جعفر هاجر753

13,512,512,83حزمون بسمة763

111815,67خداش عفراء773

1289,33ذويب سلمى783

15,51817,17سريكت يوسف793

13,512,512,83سوالمية إيمان803

1116,514,67شواي مهدي813

1615,515,67فياللي حمزة823

101010,00قراندي إسحاق833

1418,517,00قروط سماح843

111815,67قشي سلوى853

111715,00كغوش رحاب863

111715,00لخضاري سارة873

111010,33ليفة عائشة883

13,513,513,50مصمودي أنيس893

121212,00مغلي ضحى هبة هللا903

13,51313,17نجاعي حياة913
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كشف العالمات للسداسي الثاني

151112,33الحيول كنزة924

13,51111,83بريبر آمنة934

12,51514,17بغيجة خولة944

14,510,511,83بلدان أمال954

161616,00تبلعربي مريم964

15,5911,17بن الصم ليندة974

1316,515,33بن عيسى ريان984

14,51011,50بوالطبخ سارة994

1312,512,67بوروناش إيمان1004

15,56,59,50بوسالم نور1014

14,51212,83بوضراس أمال1024

14,51011,50بوطبزة إسمهان1034

151213,00بوعشيبة هاجر1044

158,510,67بوفنارة يسرى1054

171113,00بوقطاية إيمان1064

14,51112,17جامع خديجة1074

1516,516,00حبيباتني نريمان1084

151313,67حمدي خلود1094

1312,512,67دادسي ريان1104

13,51212,50دربال سمية1114

1411,512,33دزيري دالل1124

151917,67روابح صفاء1134

13,51514,50ريحان سعيدة1144

12910,00سعدي راضية1154

14,51514,83شنوف خديجة1164

128,59,67عبابسة لمياء1174

131011,00عبد العزيز خولة1184

16,51515,50عبد العزيز كوثر1194

16,518,517,83عياد خلود1204

14,51011,50كيموش جهاد1214

121212,00مبيروك أمينة1224
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كشف العالمات للسداسي الثاني

12,51916,83العوبي أمين1235

1518,517,33براهمة لمياء1245

115,57,33بلعلوي يسرى1255

121312,67بلقحري نور الهدى1265

13,51514,50بن مالك مروة1275

171314,33بودبوس محمد رضا1285

16,51515,50بوزحزح نريمان1295

141514,67بوصبع سمية1305

1512,513,33بوطبة إلياس1315

141615,33بوعشبة محمد رامي1325

1612,513,67بوقرينة عبد الجليل1335

1313,513,33حمادة رندة1345

1519,518,00خلفاوي بسمة1355

113,67خليفة نبيلة1365

13,51212,50خياط أميرة1375

1617,517,00رجاح ريان1385

14,56,59,17ساطور يوسف سيف الدين1395

161616,00سمار خولة1405

13,515,514,83سواحلة محمد أنيس1415

161716,67ضريبين محمد1425

0,00مطالب ريمة1435

14,51615,50طالبي أسامة1445

15911,00عرس علي1455

13,51313,17عالق حذيفة1465

1157,00معيساني إيناس1475

14,51816,83غانم لكحل ميمية1485

151112,33فراجة عائشة1495

151716,33فياللي حسن1505

1389,67لحمر أحمد1515

16,537,50مرغيد شرف الدين1525

13,51715,83مليط حسام الدين1535

14,51514,83نقيب أيمن1545

14,54,57,83واد رانية1555
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16,511,513,17العايب منال1566

12,51312,83برحايل بودودة يمينة1576

1213,513,00بن جامع أسماء1586

1189,00بوداحي نور الهدى1596

1268,00بوشويط عبد الرحيم1606

0,00مبوصبوعة عبد القهار1616

1415,515,00بوعشبة منى1626

13,58,510,17جبار فاطمة الزهرة1636

1415,515,00حجاج جيهان1646

1512,513,33خدام بالل1656

1610,512,33درغوت أكرم بوزيد1666

1515,515,33تدني سارة1676

14,51112,17سحيم فاطمة الزهراء1686

135,58,00مسالحي مفيدة1696

11,51614,50شيهب سمية1706

1712,514,00طافر جمال1716

1246,67طيروش فلاير بديعة1726

13910,33عرايس فائزة1736

1611,513,00عطوي رميساء1746

1569,00عقيب أحمد1756

16,51515,50قارة وردة1766

131514,33قربوع شهرزاد1776

11,57,58,83قنون صهيب1786

11,525,17كحيو صالح الدين1796

151213,00لطرش مروة1806

15,51313,83لكنوش إبتسام1816

1311,512,00مليفة عبد الرحمان1826

0,00مخلوفي سيف الدين1836

1510,512,00ناصري إيمان1846

151414,33تنصر هللا سارة1856

161314,00نوي أميرة1866
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16,51918,17أقيس بشرى1877

12,513,513,17بسعو رميساء1887

171314,33بن عثمان دالل1897

111513,67بوالمرقة فاطمة1907

14,51112,17بورزامة معتز باهلل1917

11,589,17بورزامة هاجر1927

14,58,510,50بوشمال محمد نجيب1937

151917,67بوطف أميرة1947

14,512,513,17بوكعبور حبيبة1957

1278,67بولوح خديجة1967

151213,00بيوض فاطمة الزهراء1977

141514,67ثابت عدالن1987

131715,67حميدة زينب1997

1311,512,00دراجي باتول2007

15,510,512,17ديب شيماء2017

14,51917,50روابح بثينة2027

1613,514,33زروق سعدية2037

121111,33زواوي فاطمة الزهراء2047

12,51514,17زيموش وسام2057

1514,514,67شلغوم خديجة2067

1419,517,67شيحاني ليلى2077

167,510,33عبابسة مريم2087

148,510,33قرعيش نور الهدى2097

137,59,33قطيطي خولة2107

141514,67لشهب نسرين2117

13,51111,83مداني فلاير2127

14,579,50مرجان أحالم2137

1611,513,00مغراوي الرميصاء2147

1611,513,00مهدادي ريمة2157

151112,33هدنة أميرة2167
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1515,515,33بن حمادة برهان الدين2178

15,514,514,83بن حبوش محمد الصالح2188

111111,00بوبكرية وفاء2198

1716,516,67بوتاش سوسن2208

14,51514,83بوخميس عدالن2218

14,51514,83بوسبسي ريان2228

1512,513,33بوشامة عبير2238

11,51211,83بوشمة رانية2248

131615,00بوكروح صبرينة2258

131917,00جواد هاجر2268

161012,00خاليفي شهيناز2278

127,59,00دراج صابرين2288

1212,512,33زاوية مريم2298

14,513,513,83زغاد محمد اسماعيل2308

151213,00سماري ماية مرية2318

1314,514,00شويطر منير2328

1411,512,33صحراوي منى2338

1117,515,33عبيد الشارف هادية2348

14,51716,17عالوة يمينة2358

111413,00عليوات مريم2368

151515,00فارح عائشة2378

161012,00فرادي سيرين2388

1514,514,67كدوش أسامة2398

14,512,513,17كروكرو شبيلة2408

11,512,512,17كينوشة آمنة2418

16,514,515,17لعطيوي محمد لمين2428

13,57,59,50مزهود رشا إيناس2438

121212,00معلم ريان2448

1518,517,33ممنتوري هاشم2458

13,51514,50هواوي أحمد2468


