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

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

B: المجموعة قسم علوم التسيير

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

رياضيات المؤسسة: ........................................ المقياس   

مالحظة اإلســـــــــماللقـــــــبالفوجالرقم
   عالمـــة

التــطبيق

  عالمــة  

اإلمتحان

 من المــعدل  

20

 عالمــة

اإلستدراكي

 المـــعدل 

20 من

105,57مالك دباش 1385

999إيمان أفتيت1395

14,2547,41رقية بشار1405

4,53منال بلخير1415

3,53,53,5رونق بلكارك1425

14,5810,16أميرة أوذينة بن1435

1558,33رميساء خالف بن1445

14,579,5 رفيدة زردة بن1455

8,2566,75نسرين معتوق بن1465

8,59,59,16 سامية بوكحيل1475

676,66ندى بولطيف1485

14,579,5منال بولويقة1495

14,251011,41أحالم تريش1505

9,577,83خديجة تيغة1515

45,55لينة راشي1525

4,58,57,16منار رزقون1535

14,510,511,83أسماء رملة1545

151213بشرى زعيتر1555

14,51414,16أميرة صاوشي1565

147,59,66وسام عاشوري1575

9,577,83دنيا عبادي1585

106,57,66رقية عزيزي1595

8,754,55,91آمنة عالم1605

12,751010,91سندس قرعيش1615

8,256,57,08مرحمة قطش1625

14,51112,16وسام قويتة1635

13,751313,25 لعوررونق كاسح1645

13,75910,58سعاد لعمور1655

343,66 محمد الدين تاج  لعوامري1665

11,51010,5زهرة مصفار1675

734,33مفهيمة مواتسي1685

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



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

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

B: المجموعة قسم علوم التسيير

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

المؤسسة رياضيات: ........................................ المقياس   

مالحظة اإلســـــــــماللقـــــــبالفوجالرقم
   عالمـــة

التــطبيق

  عالمــة  

اإلمتحان

 المــعدل  

20 من

 عالمــة

اإلستدراكي

 المـــعدل 

20 من

13,7589,91شروق باشا1696

14,51112,16ياسمين نرجس عميور بن1706

13,51111,83إبتهال بوالعينين1716

81110الباتول مارية بودبيزة1726

14,511,512,5مريم بودن1736

13,51111,83النور عبد بوسالم1746

1513,514حليمة بوعالية1756

13,251212,41رندة بوعكاز1766

143,57هللا عبد يونس بوقرينة1776

13,2589,75أسماء بومزبر1786

108,59شهيناز بونعاس1796

7,2545,08يسرى حاجي1806

151112,33نسرين حيرش1816

151515جيهان خنين1826

مإيمان زبيلة1836

12,7589,58رانية ساطور1846

8,566,83خولة سدراتي1856

9,758,58,91خلود شرفة1866

11,256,58,08إكرام آية شواط1876

أكــــــادميــــــة عـطلـــة             إيمان صحراوي1886

56,56شرين قطاش1896

8,256,57,08شيماء قنيش1906

9,257,58,08رانية كاوة1916

13,2514,514,08رحمة الراس كحل1926

422,66خلود كريوط1936

14,513,513,83صليحة أميمة مراجي1946

13,57,59,5خلود مناصر1956

1268لينة مناصر1966

14,5910,83ياسمين نهاد هشيلي1976

3,752,52,91أميرة ويلي1986

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



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

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

B:  المجموعة قسم علوم التسيير

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

المؤسسة رياضيات: ......  .................................. المقياس       

مالحظة اإلســـــــــماللقـــــــبالفوجالرقم
   عالمـــة

التــطبيق

  عالمــة  

اإلمتحان

 من المــعدل  

20

 عالمــة

اإلستدراكي

 المـــعدل 

20 من

121010,66الزهراء فاطمة العقون1997

3,51,16أحالم بلقط2007

131011عزة لحرش بن2017

131212,33الدين صالح بوجريو2027

8,566,83مأحسن بوخزر2037

10/07/199814,512,513,16 إيمان بوربيع2047

105,57إيمان بوروبة2057

8,566,83صوفية إكرام بوشاكر2067

8,55,56,5ماألمين محمد بولحية2077

1067,33إلهام بولعجول2087

12,58,59,83ريان بومالحة2097

13,51011,16سلسيل حمالوي2107

12,510,511,16إكرام خنقي2117

10,56,57,83ريان رابحي2127

12,59,510,5سلمى سعدي2137

14,51414,16الصديق محمد سعيدي2147

117,58,66أميرة سالمي2157

6,534,16العزيز عبد شعور2167

141112إيناس طالبي2177

10,588,83الرحمان عبد عجيسة2187

11,51010,5رميساء عميمور2197

121212يزيد غمراني2207

10,56,57,83سارة فارس2217

1189 نسرين لطرش2227

105,57إناس لعلمي2237

128,59,66شيماء تسنيم مزغيش2247

1189آمنة مزهود2257

139,510,66مالك آية مغربي2267

1514,515,66نضال مرجانة2277

119,510مالك يخلف2287

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



عبد الحميد مهري -2جامعة قسنطينة 

2018/2017: السنة الجامعية   كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية و علوم التسيير

تسيير:  الثانية السنة قسم علوم التسيير

B: المجموعة 

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

المؤسسة رياضيات: ........................................ المقياس            

مالحظة اإلســـــــــماللقـــــــبالفوجالرقم

   عالمـــة

التــطبيق

  عالمــة  

اإلمتحان

 المــعدل  

20 من

 عالمــة

اإلستدراكي

 المـــعدل 

20 من

24/11/199713,5910,5أميرة براهيمي2298

20/12/1996105,57فضيلة براهيمي2308

117,58,66الدين شريف بزيش2318

7,53,54,83هبة بعيرة2328

13,510,511,5ريمة بلطيطن2338

11,578,5سماح سعدي بن2348

141212,66محبوبة عزوز بن2358

10,578,16هاجر قسمية بن2368

1178,33نرجس ناصر بن2378

21/10/1998623,33إيمان بوربيع2388

30/08/19971056,66خديجة بوربيع2398

83,55سلوى بوطبة2408

مخولة جربوعة2418

134,57,33مالك جيجح2428

9,54,56,16بثينة حمود2438

151515شيماء خليفي2448

14,514,514,5إيمان خنطول2458

10,56,55,83سليمة دباش2468

1178,33زينب روابح2478

7,54,55,5الهدى نور بركات سي2488

7,534,5منال شلوش2498

12,57,59,16خديجة صدراتي2508

8,54,55,83مخديجة ضيفي2518

1278,66آية عباس2528

11,589,16الهدى نور عطوي2538

14,512,513,16المختار فؤاد عيمر2548

139,510,66 مروة كيال2558

14,512,513,16منى لرقم2568

14,510,511,83نجاة مقرون2578

11,599,83هيام نغيش2588

7,53,54,83عمران حسناء2598

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


