
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

السادس: السداسي 

إدارة األعمال:التخصص

       إدارة المشاريع:...............................المقياسأكاديمي:النوع

عالمةعالمةعالمةالحالةاإلســـم و اللقــبالفوجالرقم

20/المعدلاإلستدراكي20/المعدلاإلمتحانالتطبيق

          91411,50العبعوبي نسيمة11

          161817,00أونيس عماد21

          161616,00بشكري عائشة31

            8,7567,38بن أمغار عبد الجليل41

          99,510,00بن زرب عزة إيمان51

          141816,00بن عراب فاطمة61

            7108,50بوجعدار شراف الدين71

            7,598,25بوعروج محمد السعيد81

          151113,00بوعطيط نور الهدى91

-00بوعلي رانيا101               

          11,7515,513,63بوهزة أمال111

          81110,00تليالني بالل121

          10,751613,38خرواع بالل131

            8,2598,63رباج محمد141

            9,256,57,88زردازي صقر عز الدين151

            1168,50زردازي عبد الوهاب161

          12,51212,25زرمان إيمان171

          17913,00زرمان لبنى181

          101814,00زناتي عماد191

            5,75107,88شروانة عفاف201

            48,56,25طالبي رقية211

          13,51514,25عمور شيماء لميس221

            7,5108,75عومارة علي231

          9,51010,00قسيطة عادل241

            7,587,75قنسوس دالل251

          9,51411,75قوادري أيمن261

          11,51513,25مجماج شيماء271

ممحزم خولة281

          11,510,7511,13تمشاكرة حواء291

          131815,50معلم رشا301

            114,57,75نوارة إزدهار311

كشف العالمات للسداسي األول
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          11,751211,88العابد نسرين322

            4,511,58,00أونيسي عبير332

            8109,00بريش آمنة342

          6,51210,00بغيجة محمد أيمن352

            4,2596,63بلهور شهرة362

          13,258,510,88بن زروال جهاد372

          16,51716,75بن مليط شيماء382

          16,751113,88بوالشعر سرور392

            8,598,75بودراع إكرام402

          5,2513,510,00بودن نسرين412

          16,2517,516,88بوطبة إسمهان422

          71210,00بوعكاز أمينة432

          8,51210,25بوكبوس ناريمان قمرة442

            5,586,75حفوتني زينب452

            3,259,56,38حمايزية سماح462

          12,251714,63خناوي أمال472

            6,5108,25خنيفر عزة482

          816,512,25دهمشي أمينة492

          916,512,75دهمشي عبير502

          14,51012,25رجم رتيبة512

          101010,00ريحان ريان522

          9,58,510,00زرماني خولة532

          11,510,511,00سدراتي لبنى542

          8,2517,512,88طبطاشي منال552

            3,5117,25عبودي دنيا562

            486,00عثماني اسكندر جميل572

          91110,00عشوب سارة582

          9,5910,00معلي بن ساعد عبد المجيب592

            7,5108,75عواشرية جهاد602

          9,751612,88كوسة ريان612

            4,5117,75مازلي رميساء622

          71210,00معروف زين الدين632

            4,25107,13مهيرة شيماء642

          161515,50نوار حليمة652
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          151113,00أقيس مروة663

            68,57,25العايب إيمان673

            787,50آيت يحي محمد العربي683

          151113,00بلعيدي ريان693

          11810,00بن حيزية نور الهدى703

          14.5811,25بوربوحات جابر713

            1137,00بورحلة سيف الدين723

            978,00بوعمري أحمد أمين733

          108,510,00بوعوينة زليخة743

          11710,00بوناب سمية753

            87,57,75بونقجة برهان الدين763

            1078,50حليمي محمد عبد اللطيف773

          14.51816,25حناشي أمال783

            97,58,25خلفاوي شهرزاد793

          13510,00خنفوف سميرة803

          14911,50ربعي إكرام813

          10910,00زبيري آمنة823

          15.5811,75زغاشو زكرياء833

          151113,00زواش ياسر بهاء الدين843

          16.515,516,00سامي رقية853

            978,00سعيد جالل863

          158,511,75صخري مجيب الرحمن873

            77,57,25طالبي فاطمة الزهراء883

            1126,50عاشوري رقية893

            925,50عكنوش إيمان أسماء903

          108,510,00عميدي سمية913

          9.51813,75فارس شيماء923

          9910,00فنور نوفل معز الدين933

            867,00قسامة نميرة943

          12.59,511,00لطرش بشرى953

          1013,511,75لطرش هشام963

          171013,50مزداد علي973

            97,58,25ميلي حسين983
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            687,00العساسة نور الهدى994

            946,50برباش هاجر1004

          111312,00برحال إلهام1014

          131313,00بسطانجي صبرينة1024

            576,00بن خوجة ريم1034

            513,00بن دال نرجس1044

-00بن عثمان حليمة السعدية1054               

          712,510,00بن معيزة سلمى1064

          13810,50بن مناح ريان1074

            98,58,75بوربعة ناريمان1084

-00مبورحلة رميساء1094               

            62,54,25بوغابة شيماء1104

          9910,00بولعوينات ريم1114

            7.545,75حشاشنة مريم1124

          12810,00دريدي عائشة1134

-00دلوش ليندة1144               

            888,00دواجي خديجة1154

            576,00رزاق عبد الرؤوف مهدي1164

          17812,50زرقان سلسبيلة1174

          11910,00زعباط عفاف1184

            613,50زنداوي هنيدة1194

          71210,00سكواح خلود1204

          10910,00طبي آية1214

            79,58,25عطوي مريم1224

            534,00عيادي خولة خدوجة1234

            7108,50مبارك أسامة1244

          16912,50مذكور إكرام1254

          12710,00ميهوبي بثينة1264

            375,00هريدة سفيان1274

          177,512,25ينينب أحالم1284


