
عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

:السداسيالثاني:كشف العالمات للسداسي

B:المجموعةإقتصاد مؤسسة:. المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:  التخصص

أكاديمي:النوع

20المعدل من عالمة االمتحانعالمة التطبيقالحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

االسندراكي
20المعدل من 

1168,5سعادبشوع7186

17410,5 راشةعلي بن7187

168,2512,12حنانبورورو7188

106,58,25لبنىبوفلغط7189

15,51113,25شيرازبوفنارة7190

137,2510,12شيماءبوقربة7191

13,53,258,37مهويدةبوكرو7192

12,51011,5فاديةبوناب7193

منسيبةبونفيخة7194

13,53,58,5نجاحجعفارو7195

17,57,7512,62شرازخلفاوي7196

1057,5مروةدباح7197

16,59,7513,12الزهراء فطيمةدغبج7198

12,53,257,87أحالمرزيق7199

176,2511,87مسعادزعير7200

17,56,2511,87إلهامعياد7201

17,58,513عفافعيشور7202

17,51013,75فاطمةقبايلي7203

127,59,75سارةقفص7204

126,59,25ماليمينقندولي7205

13,53,58,5أميرةقورداش7206

مرياضمراح7207

135,59,25إيمانمزياني7208

14,755,511ريمةمعمري7209

16,508,25تحويلنعيمةمغريش7210

13,5810,75منالمنصوري7211



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

:السداسيالثاني.:كشف العالمات للسداسي

B:المجموعةإقتصاد مؤسسة:. المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:    التخصص

أكاديمي:النوع

20المعدل من عالمة االمتحانعالمة التطبيقالحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

االسندراكي
20المعدل من 

148,511,2سندسبشكري8212

119,759,73ريمة شروقبغداد8213

164,510,25سوسن ريمةحمادة بن8214

14,58,7511,62إيمانعميور بن8215

159,7510,87مروةفاضل بن8216

129,7510,87تحويلاحسانمزداد بن8217

11,56,258,87مندر باديسبنوار8218

12,55,59عبيربوطبة8219

15,55,59هارونبوعود8220

9,55,7512,75هان نورجبلي8221

169,512,75زينبجفال8222

1147,5آسيةحيون8223

1189,5ريمة سلطان8224

مإيمانسياري8225
131011,5رحمةفصيح8226

12,510,2511,3710,25شيماءفصيح8227

117,759,37ذكرىفوغالي8228

16,57,2511,87األمين محمد إسكندرفوغالي8229

127,759,75رحمةقطش8230

157,2511,12حبيبة شيرازقموح8231

17,59,7513,62إلهامكرايتي8232

115,258,12صبرينةلعبيدي8233

83,55,75مالدين تاج أسامةلعساس8234

4,52,753,62مأنيس هشامليتيم8235

15,54,510هاجرمرزوق8236

105,757,87خولةمعزي8237

مالدين خيرمكاوي8238
149,2511,62نهلةمكناش8239

16611تحويلسمرميروح8240
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عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

الثانية تسيير: السنةكلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

:السداسيالثاني:كشف العالمات للسداسي

B:المجموعةإقتصاد مؤسسة:....................... المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:    التخصص

أكاديمي:النوع

20المعدل من عالمة االمتحانعالمة التطبيقالحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

االسندراكي
20المعدل من 

17,51315,25عمادبركان9241

13,56,7510,12مالك آيةبلبرج9242

10,56,58,5مالكبلعاطل9243

16,512,514,5رانياعزوز بن9244

13,58,7511,12رقيةبورية9245

12,558,75مالدين شهاببوشعيلة9246

169,512,75الشريف محمد          بوقطاية9247

158,59,62رشيدتبوب9248

117,59,25خديجةجاري9249

103,256,62مباللحمزة9250

12,58,7510,62إيمانخالف9251

14,5710,75خديجةخنيوة9252

1068م االسالم سيف خلخال سعدة9253

13,624,59رانياشلوش9254

14,55,510المؤمن عبدضريبين9255

14,51112,75عفيفةاالله عبد9256

15,57,7511,62عبيرعلواني9257

1348,5عائشةعمايري9258

17,57,7512,62نسرينعناب9259

16,58,2512,37غزالن جميلةفرحات9260

11,5910,25شهينازقطاف9261

مالدين لخضرسيف لقرون9262
1047بسمةمجروبي9263

15,51012,75مروةمرابط9264

1459,5راشدةنواري9265

13,5710,25الجليل عبدهاشمي9266

 



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،   التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

:السداسيالثاني: كشف العالمات للسداسي

B:المجموعةإقتصاد مؤسسة:  المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:   التخصص

أكاديمي:النوع

20المعدل من عالمة االمتحانعالمة التطبيقالحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

االسندراكي
20المعدل من 

124,258,12ذكرىمعوش بن10267

مشعيببوزيدي10268
177,512,25فادي يوسفبوقعود10269

1514,7514,87أنفالبوكعبور10270

13,506,75األمين محمدبولحية10271

معيسىبولقرون10272
13,58,7511,12أمانيبولكحول10273

116,758,87مرمزي محمدبوهيدل10274

16,56,7511,5نرجستمسي10275

158,511,37آمنةجبودي10276

13,57,7510,62رميساءجعفر10277

15,58,512آيةحداد10278

1510,512,75رونقحمود10279

15,55,510,5كنزةحمور10280

15,510,513نهادحنشي10281

135,59,25زكرياءخدومي10282

116,758,87إبتسامراهم10283

14,507,25مأنورزنور10284

144,759,37خديجةضيفي10285

14,559,75نوالعميري10286

125,58,75رميساءعياشي10287

168,2512,12إيناسفياللي10288

13,58,7511,12منالكركاب10289

مسميةلعور10290
12,511,512نسيمةمحسن10291

176,7511,87رحيلمرابط10292

147,510,75هالةميرش10293

145,759,87الهدى نورولجي10294



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة:    الطور

:السداسيالثاني: كشف العالمات للسداسي

B:المجموعةإقتصاد مؤسسة:  المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:      التخصص

أكاديمي:النوع

20المعدل من عالمة االمتحانعالمة التطبيقالحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

االسندراكي
20المعدل من 

16,5912,75تحويلمروةإبراهيمي11295

16,57,2511,87صفاءبحو11296

15,56,511منذر بوشربة11297

168,2512,12مروةبوفنارة11298

135,59,25شهينازبولعزيب11299

15,56,251087نوارةجبودي11300

105,57,75خولةجربوعة11301

117,759,37الكريم عبدجنينار11302

1168,5هاجرحداد11303

16,5912,75زوينةحيون11304

15,59,512,5منسريندحدوح11305

مزهرةدغبوج11306
157,511,25تحويلخديجةدلهومي11307

16,55,511مفيدةراهم11308

17,51511,25توبةزرمان11309

1369,5الدين عماد اكرم أحمدسنوسي11310

139,2511,12أميرةسويسي11311

145,259,65الدين شراف محمدشعالل11312

13,515,59,5وسامصخري11313

15,55,7510,62مروةطورش11314

مريانعتروس11315
127,259,62شيماءعيمان11316

16,59,513شيماءكحيلي11317

1359صابرينلوعيل11318

134,58,75راميمزعاش11319

14,51012,25رميساءمسيعد11320

14,51012,25الدين سيفمعزة11321

16,57,7512,12بشرىناقة11322

145,759,87صليحةنايلي11323



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة:الطور

:السداسيالثاني: كشف العالمات للسداسي

B:المجموعةإقتصاد مؤسسة:  المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:    التخصص

أكاديمي:النوع

20المعدل من عالمة االمتحانعالمة التطبيقالحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

االسندراكي
20المعدل من 

115,58,25نجيب محمدبوالفلفل12324

محنانحفاصة12325
502,5ممريمرخوم12326

104,757,37مأمينةمشحود12327

1312,2512,62صفاءبراهيمي12328

105,257,62مصطفىبزيش12329

13810,5إيناس مروةبلعلى12330

128,2510,12صبرينة عبيد بن12331

135,759,37إمتنانمرزوق بن12332

1099,5الصالح محمدبوالشمع12333

125,58,75لقمانحمدلو12334

1012,511,25رستمبابا دادي12335

1078,5حسامرابحي12336

11,57,759,62أشرف محمدعلقمة12337

104,257,12فلايرعبد العالي12338

121011سارةعمامرة12339

1112,2511,62غادةدراج12340

125,758,87الحكيم عبدقصاي12341

111211,5نهىكعبوش12342

12810ياسمينمرازقة12343

116,758,37رياض منصفسعدون12344

12,5810,25وساممغاسل12345

3 منتقلمحمدرباج12346

3 منتقللياسحمار12347

3 منتقلخديجةحميدش بن12348

3 منتقلإكرامبوعرعور12349

3 منتقلعومربرحمة12350

3 منتقلريانشواي12351

3 منتقلأكرمزيار12352

3منتقلآسيابوربيع12353

ع أ


