
عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

ت مو ت إ و أسم

0.000
513.67 8.92712.4230 14.3414ع 101
513.17 8.92710.7130 11.0814ع 202
511.67 8.4279.0519 8.597ع 303
915.12 11.25713.6530 14.7514ع 404
511.17 9.92711.9630 13.5814ع 505
911.75 11.75710.3830 9.000ع 606
511.92 8.4279.2912 9.000ع 707
912.00 10.00711.8730 13.0814ع 808
00.00 0.0000.000 0.000ع 909
912.58 11.84712.2130 12.3314ع 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

1إدارة األعمال العامة : تخصص -  1إدارة األعمال العامة : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

بركات   سمية
بن النية   علي الشريف

بن ويلي   أميمة
بوخالفة   وفاء

بوطمين   رانية
بوكنوشة   فاطمة الزهراءالباتول

بومحراث   هاجر
جعفري   عبير

حليمي   سوسن
ربيحة   رانية



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

ت مو ت إ و أسم

912.75 11.42711.0630 10.2514ع 1111
912.25 10.00711.7530 12.7514ع 1212
511.67 8.09710.9630 12.6314ع 1313
912.67 10.42710.0030 8.837ع 1414
57.58 9.3409.7519 10.7514ع 1515
514.08 9.00710.5130 10.3314ع 1616
97.25 10.50011.5030 13.5814ع 1717
915.62 13.67714.5830 14.8414ع 1818
511.25 7.0979.8626 11.2514ع 1919
57.00 9.2509.2112 9.927ع 2020
513.67 9.75712.2430 13.4214ع 2121
412.42 8.75711.6730 13.3714ع 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

1إدارة األعمال العامة : تخصص -  1إدارة األعمال العامة : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

سنان   شيماء
شماشمة   سمية

شوفي   ريمة
صنهاجي   خولة

عرعار   خليدة
عيادي   وليد

عياش   إيمان
غواص   محمد عماد الدين

غيطي   مريم
فنطازي   نور الهدى

كربوعة   عبد الرحمان
لعلى   أسماء



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

ت مو ت إ و أسم

513.08 9.84711.4230 11.9214ع 2323
512.92 8.2579.4219 9.047ع 2424
912.67 13.25712.6030 12.1514ع 2525
913.04 10.09712.3730 13.6714ع 2626
915.08 10.50712.2230 12.4214ع 2727
913.42 10.59711.8530 12.1714ع 2828
913.25 10.59711.0730 110.6714م 2929
412.33 8.84710.5430 11.0814ع 3030
00.00 0.0000.000 0.000ع 3131
912.33 10.92711.4930 11.5914ع 3232
913.08 12.75713.7230 14.5814ع 3333
514.08 7.7579.5219 9.177ع 3434

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

1إدارة األعمال العامة : تخصص -  1إدارة األعمال العامة : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

لوصيف   فاطمة الزهراء
مرابط   سهى

معمري   فيصل
بركات   شروق
بقيرات   زينب

بن خليل   خديجة
بن هالل   زينب

بوراس   أمال
حديد   سارة

خليفي   بشرى
خمار   مروة
دراج   سهير



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

ت مو ت إ و أسم

511.67 9.17710.4630 10.9214ع 3535
913.67 11.34712.7230 13.3314ع 3636
914.00 13.67713.9430 114.0914م 3737
911.67 11.67711.0930 10.5014ع 3838
915.92 13.67713.8430 13.2514ع 3939
511.83 8.7579.7619 9.757ع 4040
00.00 0.0000.000 0.000ع 4141
514.17 9.5979.7719 8.427ع 4242
912.75 10.50711.7530 12.2514ع 4343
512.42 8.84711.5630 13.0914ع 4444
913.42 10.67713.2530 14.9214ع 4545
011.75 7.5978.917 8.840ع 4646

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

1إدارة األعمال العامة : تخصص -  1إدارة األعمال العامة : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

دغداك   آسيا
رميلي   عبير أسماء

ريغي   نجاة
زبيري   عدراء
سعودي   إيمان
عمراني   إيمان
عيسوس   حياة
عيمر   رسالن
قرفي   حليمة

قريش   عبد القادر
قلور   هاجر

كباش   سرين



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

ت مو ت إ و أسم

00.00 0.0000.000 0.000ع 4747
913.75 13.59714.3630 15.0814ع 4848
511.25 7.84711.3630 13.7514ع 4949
911.42 10.67710.7530 10.5814ع 5050

365072.00

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

1إدارة األعمال العامة : تخصص -  1إدارة األعمال العامة : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

لعور   أيمن
مغراوي   أحالم

موسى سليمان   أميرة
ميروح   محمد فوزي


