
الميدان : العلوم ا�قتصادية ،التجارية و علوم التسيير
السنة الجامعية : 2018/2017قسم علوم التسيير

الثالثةالسنة :ليسانسالطور:

إدارة ا�عمالالتخصص:
أكاديميالنوع:

ع%مةع%مةع%مة
ا�ستدراكيا�متحانالتطبيق

121,55,00الطيب مروة يمونة11

112,55,33براھامي رامي21

101,54,33بغريش وداد31

127,59,00بن عبيد صبرينة41

103,33بن لحرش ھاجر51

128,59,6710بن نميسي باية61

1769,67بن نوار باديس مندر71

116,58,00بوديب عبد المجيد81

1024,67بوشعيلة شھاب الدين91

0,00محمار لياس101

1211,511,67خباب مروة111

9109,6710زيغد أيمن121

1046,00سعدة خلخال سيف ا$س#م131

1711,513,33سنوسي أحمد أكرم عماد الدين141

101110,67شع#ل محمد شرف الدين151

165,59,00صالحي أمينة161

171213,67طرطاق محمد رامي171

1626,67عون ( خالد181

173,58,00كعباش آمة الرحمن191

1035,33لقرون لخضر سيف الدين201

1347,00مرازقة ياسمين211

1357,67مشحود أمينة221

1214,67مغاسل وسام231

1611,513,00مكاوي خير الدين241

أستاذ المقياس:   ناجي بن حسين             ا$مضاء..............................

المعدل/20

جامعة  قسنطينة2-عبد الحميد مھري
كلية العلوم ا�قتصادية ، التجارية و علوم التسيير

كشف الع%مات للسداسي .............
المقياس:.إدارة ا�عمال الدولية .

المعدل/20 الحالة اللقــب و ا�ســـمالفوجالرقم
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924,33مالعساسة نور الھدى252

123,56,33برنو ريان262

14910,67بلعور خديجة272

102,55,00بوالفلفل محمد نجيب282

1610,512,33بوخروف حمزة292

112,55,33بونفيخة نسيبة302

1135,67دحدوح نسرين312

142,56,33دغبوج زھرة322

1246,67رخوم مريم332

141011,33سباغ ب#ل342

1410,511,67سعدون منصف رياض352

1214,67سياري إيمان362

14910,67سياري خولة خلود372

110,54,00عتروس ريان382

101010,00عريبة رمزي392

111312,33غراس م#ك402

141,55,67كعرار أسماء412

121,55,00لطرش الرميصاء422

1157,00لعور سمية432

91110,33محسن نسيمة442

102,55,00ملغيت صالح452

1246,67منزري آمنة462

1278,67ھ#ل أسماء472
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13910,33أعزيز عصام483

1612,513,67أكني نھلة493

16,55,59,17برانية سامي503

16,5710,17برانية وسيم513

1357,67مبرحمة عومر523

10,52,55,17بعداش أح#م533

1616,00بغداد شروق ريمة543

10,524,83بلعور لويزة553

16810,67بودبة أميرة563

1088,67بوعبد ( إيمان573

113,67بولكور مروة583

142,56,33بونايب خولة593

13,51,55,50جاري خديجة603

15,547,83حمدلو لقمان613

13,51,55,50خ#ف إيمان623

142,56,33خيري رميساء633

151011,67سعيجي منيرة643

15,55,58,83فصيح رحمة653

15,51213,17فصيح شيماء663

في#لي محمد الصالح673
144,57,67قصاي عبد الحكيم683

1669,33لعبيدي صبرينة693

141212,67مي#ط سارة703

1458,00مدباش مھدي713

146,59,00مفصيح خالد أمير723
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عطلة أكاديمية
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مبن عثمان حليمة السعدية734

128,59,6710بن عجيبة زينة744

1114,33مبوربيع آسيا754

142,56,33بوزيان ب#ل764

13,557,83بوفلغط لبنى774

12,52,55,83بوكروھويدة784

1510,512,00بولعزيب شھيناز794

13,57,59,5010تيموساغ ليندة804

144,57,67جبودي نوارة814

157,510,00حداد ھاجر824

141,55,67محيدوسي حنان834

155,58,67دباح مروة844

13,56,58,83راھم مفيدة854

12,525,50زعير سعاد864

142,56,33شريط صبرينة874

1547,67عماري ريان884

132,56,00قفص سارة894

82,54,33مكيحل رميساء904

1347,00لدرع صونية914

161213,33ليتيم جابر924

1246,67معزة سيف الدين934

122,55,67موCي جلول اسماعيل944

13,59,510,83نايلي صليحة 954

أستاذ المقياس: ناجي بن حسين                    ا$مضاء..............................


