
عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

2وستك2وأإم 2منهج

0.000
68.00 9.5628.7513 7.795ع 101
00.00 0.0000.000 10.000م 202
09.00 8.1129.459 14.367ع 303
00.00 0.0000.000 0.000ع 404
616.30 8.94511.5930 10.137ع 505
1811.33 12.39512.2430 13.597ع 606
613.55 9.28511.4030 13.487ع 707
189.17 12.22310.7530 9.505ع 808
1811.25 11.28511.2130 10.947ع 909
1814.50 10.44512.1730 12.727ع 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  أعمال مالية: تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

الهادف العكي   منصف سيد علي
بادر   حمزة
بداي   فائزة

بعلي   شيماء
بلحاسن   أميرة
بلقحري   أحالم

بلهور   إيمان
بن الشيخ   حسام

بن فطيمة   زين الدين
بن مهيريز   سارة



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

2وستك2وأإم 2منهج

613.33 8.66510.9330 12.927ع 1111
1211.89 9.33510.7230 12.567ع 1212
1812.00 15.28514.2030 15.337ع 1313
610.94 9.78510.3130 10.637ع 1414
1812.33 13.78513.6530 15.927ع 1515
1816.27 16.05516.4430 17.927ع 1616
1815.05 13.28514.1430 14.897ع 1717
1812.00 15.50514.0430 13.757ع 1818
00.00 0.0000.000 10.000م 1919
1813.11 10.55511.8730 13.327ع 2020
1813.19 13.56513.3630 13.127ع 2121
610.00 8.1159.2518 11.157ع 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  أعمال مالية: تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

بن يحي   سارة
بوبربارة   خولة

بوبية   عبد الحميد
بودبزة   هند

بوروبة   حسام الدين
بوشالغم   هاجر
بوصاليع   عائشة

بوقندول   نذير
زرازة   نجيب
صميود   مريم

طبيش   نورهان
عمر شاوي   عماد الدين



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

2وستك2وأإم 2منهج

1810.83 13.39512.3530 12.287ع 2323
1813.77 11.50511.9030 9.370ع 2424
1811.69 12.39511.8030 10.237ع 2525
189.50 11.22310.4430 10.007ع 2626
00.00 0.0000.000 0.000ع 2727
1812.17 12.50512.7430 14.577ع 2828
1811.33 12.67512.7230 15.677ع 2929
1812.89 14.39513.7730 13.657ع 3030
1811.05 13.39512.9030 15.137ع 3131
1810.00 10.16510.8230 14.427ع 3232
1814.05 14.56514.6530 16.117ع 3333
00.00 0.0000.000 0.000ع 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  أعمال مالية: تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

فراد   ريمة
فوغالي   شهرزاد

لشطر   وردة
لكحل   إيمان

مرجي   طالل
العربي   حورية

بلعلى   عبير حيزية
بليل   كوثر

بن الساسي   أمال
بن سعيود   شهيناز
بن لخلف   أسماء
بوالتوت   حورية



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

2وستك2وأإم 2منهج

1810.17 12.83511.6530 11.097ع 3535
1813.36 11.94512.5330 12.657ع 3636
1811.89 10.83511.4030 12.137ع 3737
1813.58 12.78512.9230 12.027ع 3838
1810.77 10.83510.5730 9.382ع 3939
1813.67 10.44511.9630 13.097ع 4040
1815.19 16.44516.1330 17.097ع 4141
1811.83 11.44511.9030 13.427ع 4242
1814.77 15.55515.2830 15.507ع 4343
1810.50 10.55511.2630 14.887ع 4444
1812.72 13.06513.1030 13.967ع 4545
1813.27 13.83513.9230 15.507ع 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  أعمال مالية: تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

بوبالط   مصعب
بوحوش   نورهان

بوغدة   خولة
بولعومات   إيمان

بومزبر   عبد الجليل
تنية   مريم

خواطبة   أميرة
زروقي   خولة

زغاد   رانية
صام   نور اإليمان
عبد العزيز   سلمى
عبد العزيز   سمية



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/06/09

2وستك2وأإم 2منهج

1811.83 11.83512.6230 16.577ع 4747
189.67 11.72310.8730 10.737ع 4848
1812.97 13.72513.7230 15.237ع 4949
1813.22 11.17511.8530 11.177ع 5050
08.27 6.2827.527 9.735ع 5151
02.89 0.0000.960 0.000ع 5252

425280.77

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  أعمال مالية: تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

غربوج   لمياء
لشهب   بدر الدين

محنوف   آمنة
مشري   كوثر إيناس

معمري   لقمان
ميهوبي   إيمان


