
عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/01/01

2وإ2و أ 2م 

0.000
510.60 9.3879.8216 9.564ع 101
00.00 0.0000.000 0.000ع 202
1510.80 11.34711.0730 10.818ع 303
00.00 0.0000.000 20.000م 404
512.05 9.37710.7330 12.198ع 504
511.30 9.2479.9016 9.064ع 605
08.65 6.8937.967 9.814ع 706
00.00 0.0000.000 0.000ع 807
56.95 8.2837.808 8.060ع 908
00.00 0.0000.000 0.000ع 1009

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

1صحة و حماية إجتماعية : تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

بحيرة   شيماء
بريك   حنان

بلهادف   بشرى
بلمرداسي   شهيناز

بن خالف   مروة
بن قسوم   حليمة

بوزيد   حسام
بوعروج   زكرياء

بوكرع   عبد الفتاح
بوكرياطة   كلثوم



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/01/01

2وإ2و أ 2م 

00.00 0.0000.000 0.000ع 1110
00.00 0.0000.000 10.000م 1211
1511.80 10.51710.8930 10.198ع 1312
1514.05 10.39711.8430 11.758ع 1413
1012.00 9.56710.5030 10.318ع 1514
157.30 10.1739.7026 13.068ع 1615
00.00 0.0000.000 0.000ع 1716
00.00 0.0000.000 0.000ع 1817
159.35 15.69012.6830 10.318ع 1918
1511.10 13.83712.7130 12.568ع 2019
00.00 0.0000.000 0.000ع 2120
1511.90 10.99711.6030 12.818ع 2221

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

1صحة و حماية إجتماعية : تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

بوكلسوس   سهيلة
تليالني   عقبة
جبودي   وافية

جفال   لميس
حشالف   صافية

حمايزية   وليد
حمدي   سامي
دراوات   أمينة

دواس   إيمان
زويكري   فاطمة الزهراء

زيتوني   نوال
سعيدي سياف   صالح الدين



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/01/01

2وإ2و أ 2م 

511.45 9.53710.1230 9.250ع 2322
15 10.3410.4330 1م 2423
1511.05 11.58711.0830 9.634ع 2524
1513.30 10.24711.2230 10.008ع 2625
08.90 4.6306.780 9.000ع 2726
1512.30 10.91711.2530 10.198ع 2827
1510.95 10.10710.3930 10.138ع 2928
00.00 0.0000.000 0.000ع 3029
00.00 0.0000.000 0.000ع 3130
1513.05 10.68711.5230 11.008ع 3231
00.00 0.0000.000 0.000ع 3332
1512.05 11.89711.9830 12.128ع 3433

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

1صحة و حماية إجتماعية : تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

شيهب   خديجة
صوتي   وليد
طلحي   أمينة
عرفة   وفاء

عياش   سهيلة
عيساوة   رقية
فرطاقي   أمنة

كربوش   سعاد
كشرود   عقبة
لكواغط   آمنة

لمنور   عبد الستار
مانع   أمينة



عبد الحميد مهري - 2جامعة قسنطينة 

كلية

20152016

السداسي الثاني
2016/01/01

2وإ2و أ 2م 

510.00 8.7279.2412 9.250ع 3534
1011.55 9.92710.4830 10.008ع 3635

173647.22

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

1صحة و حماية إجتماعية : تخصص-  علوم التسيير : شعبة-  علوم اقتصادية، تسيير و علوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

مهدادي   رميساء
مونداس   سهيلة


