
2018/2017:   السنة الجامعية عبد الحميد مهري -2جامعة قسنطينة 

تسيير:  الثانية السنة    كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير

A:   المجموعة قسم علوم التسيير

االول:...............  كشف العالمات  للسداسي

المؤسسات تسيير: .................................... المقياس   

مالحظة اإلســـــــــماللقـــــــبالفوجالرقم
   عالمـــة

التــطبيق

  عالمــة  

اإلمتحان

 من المــعدل  

20

 عالمــة

اإلستدراكي

 المـــعدل 

20 من

13910,33إكرام دحماني 11

137,59,33ريان صدراتي 21

161515,33ريان بشيري31

12,57,59,17نسرين مروة العلمي بن41

131212,33إبتسام عياش بن51

12,51111,50هند بوجريو61

121111,33السعيد بوزيد71

13,59,510,83ريان بوشربة81

136,758,83ريان بوكرو91

12,51010,83الزهراء فاطمة بولعيون101

12,59,2510,33بشرى بيدة111

13,568,50حبيبة جازي121

14,51212,83إيناس جربوع131

1246,67سمير خلوط141

139,510,67خديجة رحامنة151

14,511,512,50نريمان رمول161

1415,515,00بسمة ريغي171

1310,2511,17سلمى زعباط181

128,759,83بوثينة زهاق191

1312,512,67نجوى زويلخ201

0,00مإيناس سحقي211

14,51011,50مروة شويخة221

1389,67إبتهال طويل231

128,59,67إلهام عبديش241

1212,512,33إلهام عساكر251

1311,7512,17راوية غمري261

1511,2512,50نجاة غوبيش271

1511,7512,83ياسين فرعيش281

1416,515,67آية قجوح291

14,51414,17وفاء قرعيش301

1611,513,00نهاد قريدة311

1514,514,67مسعود بوشعالة محمد321

14,55,258,33محمد مناع331

131212,33أحالم منزري341

131011,00يسرى ميهوبي351

:......................... األستاذ إمضاء :.........................في قسنطينة



2018/2017:   السنة الجامعية عبد الحميد مهري -2جامعة قسنطينة 

تسيير:  الثانية السنة    كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير

A:   المجموعة قسم علوم التسيير

:...............  كشف العالمات  للسداسي

المؤسسات تسيير: ........................................ المقياس   

مالحظة اإلســـــــــماللقـــــــبالفوجالرقم
   عالمـــة

التــطبيق

  عالمــة  

!VALEUR#اإلمتحان

 عالمــة

اإلستدراكي

 المـــعدل 

20 من

10,2512,2511,58أصالة العيفة362

1035,33خولة بتيش372

121010,67حنان زاوية بن382

11,259,510,08السعيد محمود بن392

11,512,512,17نوال بوبية402

13,51011,17مصطفى بوحديد412

12,251312,75سهيلة بوسالم422

10,751010,25نجاة بوقشيرة432

143,57,00زهرة بوودن442

13,258,259,92الكريم عبد تاير452

97,58,00فضيلة حجو462

7,59,58,83مكنزة حدي472

10,258,258,92نادية حناش482

10,7513,7512,75عائشة حيمر492

14810,00ريان رقعي502

0,00فاطيمة زبروش512

1212,512,33خلود زرمان522

10,7511,2511,08مريم زرمان532

10,51110,83أمينة سطحي542

9,2512,2511,25رانية سوالمي552

1010,7510,50أحالم شرماط562

117,758,83خالد شعبان572

10,252,755,25إكرام شنقاري582

1011,511,00رانية بوعلي صغير592

10,2588,75جيهان عريبي602

12,25910,08رانية عمراني612

11,255,57,42أماني فريوة622

1199,67خولة فضالي632

10,567,50فوزية بغدوش قاسة642

0,00بشرى كبير652

12,759,510,58زليخة كمونجي662

116,257,83أميرة لخضاري672

108,59,00الهدى نور لرنب682

11,256,758,25الزهراء فاطمة لكحل692

1246,67مأشرف بوناب منصور702

1411,512,33هند نابتي712

:......................... األستاذ إمضاء :.........................في قسنطينة



2018/2017:   السنة الجامعية عبد الحميد مهري -2جامعة قسنطينة 

تسيير:  الثانية السنة    كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير

A:   المجموعة قسم علوم التسيير

:...............  كشف العالمات  للسداسي

المؤسسات تسيير: ........................................ المقياس   

مالحظة اإلســـــــــماللقـــــــبالفوجالرقم
   عالمـــة

التــطبيق

  عالمــة  

!VALEUR#اإلمتحان

 عالمــة

اإلستدراكي

 المـــعدل 

20 من

1112,512,00إيمان شارة 723

10,253,755,92زكرياء العايب733

11,514,7513,67شيماء بودودة برحايل743

166,59,67عامر بلبيض753

108,59,00محمد تروش بن763

111010,33كهينة جعيش بن773

4,2565,42وهيبة خرارة بن783

9,7510,2510,08سلمى عودة بن793

11,510,510,83بثينة لحرش بن803

1310,511,33سارة بوشاقورة813

131514,33نجاة بولحية823

1278,67منال حديد833

12,259,2510,25ياسمين حماوي843

14910,67سمية حمودة853

12,756,58,58أيوب خالف863

14,511,7512,67سامي دغدغ873

12,7511,2511,75بثينة رميلي883

101211,33ماريا زنير893

0,00م ياسمين هادية سعدي903

10,567,50إيمان سالمي913

1515,2515,17دنيا سماير923

4118,67الهدى نور عجاج933

10,7511,511,25شريفة عاللي943

11,7511,511,58مالك علمي953

11,51111,17آية عليلي963

12,589,50إلهام عياد973

1211,511,67سميحة فاطمي983

6,52,17مأنيش هشام لتيم993

10,251211,42رانيا لشطر1003

10,2511,511,08نادية لكحل1013

12,58,7510,00آمال مراحي1023

12,7514,513,92نبيل مرغم1033

11,2510,510,75مخولة معزي1043

:......................... األستاذ إمضاء :.........................في قسنطينة



2018/2017:   السنة الجامعية عبد الحميد مهري -2جامعة قسنطينة 

تسيير:  الثانية السنة    كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير

A:   المجموعة قسم علوم التسيير

:...............  كشف العالمات  للسداسي

المؤسسات تسيير: ........................................ المقياس   

مالحظة اإلســـــــــماللقـــــــبالفوجالرقم
   عالمـــة

التــطبيق

  عالمــة  

20 من المعدلاإلمتحان

 عالمــة

اإلستدراكي

 المـــعدل 

20 من

111211,67بركات رحمة1054

9,759,59,58بركان هيثم1064

169,511,67بريك أماني1074

171213,67بزاز هاجر1084

11,57,58,83بن العابد وسيم1094

0,00مبوجاجة صفاء خديجة1104

0,00مبوجعادة أسامة1114

13,589,83بوغابة محمد األمين1124

104,56,33ثابت جيهان1134

108,59,00جعفر عبد الغاني1144

10,599,50حداد جالل1154

12,253,756,58حمادي فلاير1164

13,511,7512,33حمالوي شيماء1174

12,58,259,67سلمى دغداق1184

8,5109,50إبتسام رقيق1194

11,256,58,08زواق محمد العيد1204

157,7510,17سخري هدى1214

12,59,510,50سعيد بوريشة إسمهان1224

0,00شحدان إيمان1234

13,58,510,17شني ليلى 1244

107,758,50طالب شيماء1254

12,2513,2512,92عميرش حنان1264

11,57,258,67عنانة إيمان1274

10,57,58,50أمنية قريطل1284

9,58,258,67شيماء قيدوم1294

1211,7511,83لعرابة مريم1304

11,2589,08مداني دنيا1314

0,00مزهود عادل1324

11,251211,75مزياني عفاف1334

10,757,58,58مفرج إلهام1344

1146,33مفرج إيمان1354

1310,511,33مليس إيمان1364

9,759,759,75نزالي عقيلة1374

:......................... األستاذ إمضاء :.........................في قسنطينة


