
عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

وس من2وأس و إسس

0.000
1714.66 13.03914.1830 15.664ع 101
1714.84 11.08913.0130 15.004ع 202
1710.64 11.77912.1030 13.334ع 303
1710.77 11.00912.0730 14.334ع 404
1713.92 11.97913.5330 15.664ع 505
611.64 9.29911.0330 13.334ع 606
1714.51 15.15915.3330 16.004ع 707
1711.55 11.17911.7330 12.664ع 808
1714.06 14.75913.7230 12.004ع 909
176.25 10.63011.0230 14.004ع 1010

قسم
/السنة الجامعية:

نتائج الوحدات التعليمية  و الرصيد العام المحصل عليه

تاريخ النسخ:

نتيجة السداسي
الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالحالةالرقم اللقب و اإلسم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب  و توقيع  األساتذة   

 ..................................................................................................-1 ..................................................................................................-5
 ..................................................................................................-2 ..................................................................................................-6
 ..................................................................................................-3 ..................................................................................................-7
 ..................................................................................................-4 ..................................................................................................-8

العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير
علوم التسيير

1إقتصاد و تسيير السياحة: تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

أونيس   إيمان
بالغ   سهام

بن الزاوي   فؤاد
بن داود   دنيا

بن دايرة   رحمة
بن فيسة   األمين
بن مشيرح   مريم

بن معوش   فاطمة الزهراء
بوجعادة   أمير

بوعرور   شهيناز



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

وس من2وأس و إسس

179.98 11.85611.5930 12.004ع 1111
01.66 0.0000.280 0.000ع 1212
1113.22 9.52911.6330 14.004ع 1313
1711.95 11.66912.3830 13.664ع 1414
1712.29 11.90913.4430 16.334ع 1515
179.49 12.13312.4230 14.334ع 1616
129.08 9.84311.4330 15.004ع 1717
1712.56 12.89913.6530 15.334ع 1818
1712.31 11.21912.6630 15.004ع 1919
1710.96 12.67913.6130 16.334ع 2020
00.00 0.0000.000 0.000ع 2121
1713.61 11.72913.3530 15.664ع 2222

قسم
/السنة الجامعية:

نتائج الوحدات التعليمية  و الرصيد العام المحصل عليه

تاريخ النسخ:

نتيجة السداسي
الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالحالةالرقم اللقب و اإلسم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب  و توقيع  األساتذة   

 ..................................................................................................-1 ..................................................................................................-5
 ..................................................................................................-2 ..................................................................................................-6
 ..................................................................................................-3 ..................................................................................................-7
 ..................................................................................................-4 ..................................................................................................-8

العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير
علوم التسيير

1إقتصاد و تسيير السياحة: تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

بوغرارة   سيف الدين
بوفدح بديسي   عائشة
بولفخاد   حسام الدين
بولكحل   خديجة
بولمحال   باية
حمروش   إكرام
حمالوي   حكيمة
حيمر   خولة
دحماني   مريم
زحاف   نسرين
سوقي   سميرة
سيحمدي   سليمة



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

وس من2وأس و إسس

611.61 8.82911.0130 14.004ع 2323
1712.69 13.15913.6930 15.004ع 2424
1712.09 10.11912.1830 15.334ع 2525
612.17 8.97911.2930 14.334ع 2626
1711.66 11.32911.0530 10.334ع 2727
65.50 6.4007.4510 10.004ع 2828
00.00 0.0000.000 0.000ع 2929
00.00 0.0000.000 0.000ع 3030
66.91 9.90010.1030 12.004ع 3131
60.00 6.0806.3710 10.004ع 3232
179.88 10.48311.8930 15.004ع 3333

قسم
/السنة الجامعية:

نتائج الوحدات التعليمية  و الرصيد العام المحصل عليه

تاريخ النسخ:

نتيجة السداسي
الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالحالةالرقم اللقب و اإلسم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب  و توقيع  األساتذة   

 ..................................................................................................-1 ..................................................................................................-5
 ..................................................................................................-2 ..................................................................................................-6
 ..................................................................................................-3 ..................................................................................................-7
 ..................................................................................................-4 ..................................................................................................-8

العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير
علوم التسيير

1إقتصاد و تسيير السياحة: تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

شارف   عالء الدين
شربيتي   بلقيس

عطاب   نور الهدى
قرعيش   مريم
قنطاس   أمير
كبلوتي   بهجة

كحلوش   خير الدين
مباركي   أسماء

مهناوي   نجاد بدر
موات   إيمان

موسى مبارك   بالل



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

وس من2وأس و إسس

1710.44 10.04911.4330 14.004ع 3434

283482.35

قسم
/السنة الجامعية:

نتائج الوحدات التعليمية  و الرصيد العام المحصل عليه

تاريخ النسخ:

نتيجة السداسي
الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالحالةالرقم اللقب و اإلسم رقم التسجيل

%نسبةمنعدد الناجحين

اإلسم   اللقب  و توقيع  األساتذة   

 ..................................................................................................-1 ..................................................................................................-5
 ..................................................................................................-2 ..................................................................................................-6
 ..................................................................................................-3 ..................................................................................................-7
 ..................................................................................................-4 ..................................................................................................-8

العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير
علوم التسيير

1إقتصاد و تسيير السياحة: تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

يعالوي   صبرينة


