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

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

C: المجموعة قسم علوم التسيير

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

المؤسسة تسيير   : ........................................ المقياس       

عالمـــةمالحظة اإلســـــــــماللقـــــــبالفوجالرقم

   

  عالمــة  

اإلمتحان

 من المــعدل  

20

 عالمــة

اإلستدراكي

 المـــعدل 

20 من

1357,66إلهام العشي2609

121010,66أنفال ساقية 2619

136,58,66مخولة عريبة بن2629

111111مروة الدين كمال بن2639

12910غدى يحيي بن2649

118,59,33سامي بوجاجة2659

1178,33 أيمن بودرع2669

1316,515,33مديحة بودرعون2679

5ياسمين بوكرزازة2689

105,57رانية بوكرمي2699

1336,33إخالص تباني2709

1315مبالل حمزة2719

8سمية خلفة2729

1347كنزة دباش2739

1479,33وداد ديابات2749

14810مروة سعيدة2759

1313,513,33سميرة شرواط2769

1067,33أسماء شهبوب2779

141112بلقيس دعاء عصايدي2789

1212,512,33ريان عقاب2799

141011,33مريم عيساوي2809

1368,33شهيناز أمينة قديسة2819

14810أحمد قيطوني2829

105,57أمال لمداني2839

101312نسرين مجالدي2849

1447,33اإلسالم شروق محيدب2859

1447,33يسرى مرابط2869

1268رفيدة مستورة2879

101010ريان لعور مسعود2889

1088,66أمينة مصران2899

1010,510,33صوفيا معوشي2909

1479,33رميساء مغازي2919

141112رانية مكناني2929

1199,66شهيناز ناير2939

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



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

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

C: المجموعة قسم علوم التسيير

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

المؤسسة تسيير   : ........................................ المقياس         

عالمـــةمالحظة اإلســـــــــماللقـــــــبالفوجالرقم

   

  عالمــة  

اإلمتحان

 من المــعدل  

20

 عالمــة

اإلستدراكي

 المـــعدل 

20 من

1379إكرام إدري29410

71210,33إلياس الجعدي29510

131313نسرين شاوي بن29610

141011,33أسماء شريط بن29710

137,59,33خديجة عريفة بن29810

11,557,16ريان مداني بن29910

1412,513سوسن بوشفة30010

1312,512,66رندة بوغلوط30110

129,510,33منال بونعاس30210

11,51211,83حنان حاسي30310

1046أميرة حدادو30410

911,510,66الدين صالح حدي30510

121212إنتصار خربوش30610

141313,33أحالم زواوي30710

137,59,33يسرى زيان30810

141011,33رانية زيموش30910

913,512(م)تحويلنسيم سامعي31010

11,589,16مروان سماري31110

12,58,59,83سهى عربي31210

131816,33فوزية عزرة31310

1011,511(م)تحويلرياض عشوش31410

91110,33(م)تحويلالدين جالل قرقوري31510

9,51211,16شيماء قريمس31610

13,512,512,83رميساء قنادي31710

11,546,5حمزة قندوزي31810

11,51010,5مأسامة الدين تاج لعساس31910

11,58,59,5حنان لعقاقين32010

11,51010,5مبسمة مجروبي32110

131313إيمان محسن32210

1411,512,33خولة محسن32310

12,51111,5نريمان معدادي32410

12,51010,83بسمة منفوش32510

11,59,510,16ميسة ميهوب32610

1088,66عبير يحي32710

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



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

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

C: المجموعة قسم علوم التسيير

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

المؤسسة تسيير: ........................................ المقياس           

عالمـــةمالحظة اإلســـــــــماللقـــــــبالفوجالرقم

   

  عالمــة  

اإلمتحان

 من المــعدل  

20

 عالمــة

اإلستدراكي

 المـــعدل 

20 من

13,51413,83هدى أوكير32811

1088,66هاجر بزيان32911

116,58إلياس عزيز بن33011

105,57أمين أحمد نابت بن33111

11,51111,16منال بوزيان33211

11,589,16شيماء بوزيوغ33311

12,568,16مريم بوشلوش33411

1411,512,33إكرام بوعصيدة33511

11,58,59,5منتهى رانية بومساح33611

11,599,83مروة أميرة جعفر33711

12,57,59,16نريمان حماني33811

13,51413,83الشيماء حملة33911

11,58,59,5درصاف دغداق34011

141313,33كريم زرازة34111

107,58,33بالل مهدي زرقينوح34211

1035,33(م) تحويللينة ساحل34311

109,59,66نجيب محمد شرقي34411

1311,512جمانة شغيب34511

129,510,33ألميناألمين محمد صدراتي34611

121010,66شروق طوير34711

12,51212,16حسناء بوخالفة على34811

1056,66أحالم غيطي34911

12910لميس فاضل35011

1189أيمن قرود35111

13,51011,16أيمن قماش35211

1067,33سارة مشكل35311

11,51211,83رشا معمري35411

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



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

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

C: المجموعة قسم علوم التسيير

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

المؤسسة تسيير: .....................................  المقياس              

عالمـــةمالحظة اإلســـــــــماللقـــــــبالفوجالرقم

   

  عالمــة  

اإلمتحان

 من المــعدل  

20

 عالمــة

اإلستدراكي

 المـــعدل 

20 من

9,5077,83رشيد أعراب35512

12,501111,5الرميصاء إدير بن35612

11,0014,513,33كوثر بهيم35712

11,007,58,66ريان بودراع35812

13,007,59,33سارة بورصاص35912

14,0026منال بوزليخة36012

9,0024,33هللا عبد بوزيد36112

13,001111,66آية بوفراح36212

8,0045,33عصام بوكرمي36312

10,501110,83كوثر بيالمي36412

11,0099,66خديجة حسينى36512

11,509,510,16بثينة حفصة36612

10,009,59,66سارة حمالوي36712

12,508,59,83ريان حملة36812

8,001,53,66محسام رابحي36912

10,5056,83عبير سمية سايحي37012

أكــــــادميــــــة عـطلـــة             أشواق رانيا سعيدي37112

10,009,59,66خولة شايب37212

10,509,59,83رميسة صاولة37312

14,001414مهدي محمد طير37412

11,001312,33رانية عماري37512

14,0047,33سندس فالحي37612

13,001212,33الهدى نور قربع37712

7,5023,83أسامة قواسم37812

أكــــــادميــــــة عـطلـــة             شهرة كحول37912

8,5056,16أكرم لعوبي38012

13,001715,66نسرين مزنر38112

14,0011,512,33نسيم محمد مشوش38212

أكــــــادميــــــة عـطلـــة             خديجة دلهومي38312

3منتقلآسيا بوربيع38412

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


