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

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

C: المجموعة قسم علوم التسيير

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

اقتصاد المؤسسة: ........................................       المقياس 

عالمـــة  مالحظةاإلســـــــــم اللقـــــــبالفوجالرقم

 

  عالمــة  

اإلمتحان

  المــعدل من 

20

عالمــة 

اإلستدراكي

 المـــعدل من 

20

ي إلهام2609
13,2512,512,75العش 

9,7511,7511,08 ساقية أنفال2619
4,2554,75مبن عريبة خولة2629
121010,67بن كمال الدين مروة2639
ي غدى2649 1010,2510,17بن يحي 
16,512,513,83بوجاجة سامي2659
11,759,2510,08بودرع أيمن 2669
9,511,2510,67بودرعون مديحة2679
ن2689 105,256,83بوكرزازة ياسمي 
9,756,57,58بوكرمي رانية2699
ي إخالص2709

10,257,258,25تبانن
محمزة بالل2719

311,258,50خلفة سمية2729
ة2739 ن 10,2535,42دباش كنن
11,55,257,33ديابات وداد2749
15,251011,75سعيدة مروة2759
ة2769 واط سمن  10,2513,2512,25ش 
10,258,258,92شهبوب أسماء2779
13,758,7510,42عصايدي دعاء بلقيس2789
811,510,33عقاب ريان2799
11,512,512,17عيساوي مريم2809
141212,67قديسة أمينة شهيناز2819
ي أحمد2829

1313,513,33قيطونن
ي أمال2839

7,753,54,92لمدانن

:.........................إمضاء األستاذ  ي
ن
:.........................قسنطينة ف



9,258,258,58مجالدي نرسين2849
وق اإلسالم2859 9,512,2511,33محيدب ش 
13,2512,512,75مرابط يرسى2869
88,58,33مستورة رفيدة2879
4,565,50مسعود لعور ريان2889
89,59,00مرصان أمينة2899
ي صوفيا2909

766,33معوش 
13,7511,7512,42مغازي رميساء2919
ي رانية2929

11,512,7512,33مكنانن
4,758,757,42ناير شهيناز2939
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101010,00إدري إكرام29410
18,255,83الجعدي إلياس29510
7,7511,7510,42بن شاوي نرسين29610
يط أسماء29710 9,510,510,17بن ش 
6,59,758,67بن عريفة خديجة29810
ي ريان29910

7,7566,58بن مدانن
1212,512,33بوشفة سوسن30010
12,512,2512,33بوغلوط رندة30110
13,5910,50بونعاس منال30210
9,751110,58حاشي حنان30310
ة30410 12,2512,2512,25حدادو أمن 
8,2512,511,08حدي صالح الدين30510

:.........................إمضاء األستاذ  ي
ن
:.........................قسنطينة ف



1013,2512,17خربوش إنتصار30610
13,512,2512,67زواوي أحالم30710
4,2597,42زيان يرسى30810
10,58,759,33زيموش رانية30910
7,2510,59,42(م)تحويلسامعي نسيم31010
8,51714,17سماري مروان31110
ي سىه31210 9,2512,7511,58عرن 
1013,7512,50عزرة فوزية31310
7,751512,58(م)تحويلعشوش رياض31410
8,7513,7512,08(م)تحويلقرقوري جالل الدين31510
9,758,759,08قريمس شيماء31610
9,257,58,08قنادي رميساء31710
4,54,754,67قندوزي حمزة31810
59,257,83ملعساس تاج الدين أسامة31910
ن حنان32010 11,259,510,08لعقاقي 
ي بسمة32110 ممجرون 

914,2512,50محسن إيمان32210
14,2513,7513,92محسن خولة32310
5,7512,510,25معدادي نريمان32410
8,7577,58منفوش بسمة32510
7,751311,25ميهوب ميسة32610
141615,33يحي عبن 32710
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عالمـــة  مالحظةاإلســـــــــم اللقـــــــبالفوجالرقم

 

  عالمــة  

اإلمتحان

  المــعدل من 

20

عالمــة 

اإلستدراكي

 المـــعدل من 

20

877,33أوكن  هدى32811

106,757,83بزيان هاجر32911

66,56,33بن عزيز إلياس33011

ن33111 6,56,756,67بن نابت أحمد أمي 

13,514,2514,00بوزيان منال33211

10,599,50بوزيوغ شيماء33311

5,55,55,50بوشلوش مريم33411

11,58,59,50بوعصيدة إكرام33511

138,259,83بومساح رانية منتىه33611

ة مروة33711 137,59,33جعفر أمن 

ي نريمان33811
88,758,50حمانن

11,516,514,83حملة الشيماء33911

10,556,83دغداق درصاف34011

107,758,50زرازة كريم34111

766,33زرقينوح مهدي بالل34211

5,753,83(م)تحويل ساحل لينة34311

ي محمد نجيب34411
 
ف 106,57,67ش 

107,58,33شغيب جمانة34511

ن34611 ي محمد األمي 
نصدران  55,55,33ألمي 

وق34711 118,259,17طوير ش 

158,7510,83عىل بوخالفة حسناء34811

13,59,2510,67غيطي أحالم34911

147,759,83فاضل لميس35011

13,579,17قرود أيمن35111

5,57,256,67قماش أيمن35211

666,00مشكل سارة35311

14,51112,17معمري رشا35411

:.........................إمضاء األستاذ  ي
ن
:.........................قسنطينة ف



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

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

C: المجموعة قسم علوم التسيير

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

اقتصاد المؤسسة: .....................................               المقياس 

عالمـــة  مالحظةاإلســـــــــم اللقـــــــبالفوجالرقم

 

  عالمــة  
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 المـــعدل من 

20

64,755,17أعراب رشيد35512

12,58,259,67بن إدير الرميصاء35612

57,56,67بهيم كوثر35712

597,67بودراع ريان35812

3,57,256,00بورصاص سارة35912

128,59,67بوزليخة منال36012

20,67بوزيد عبد هللا36112

55,755,50بوفراح آية36212

108,59,00بوكرمي عصام36312

66,56,33بيالمي كوثر36412

4,511,59,17حسيين خديجة36512

999,00حفصة بثينة36612

6,52,53,83حمالوي سارة36712

13,58,510,17حملة ريان36812

5,253,50مرابحي حسام36912

6,56,56,50سايحي سمية عبن 37012

c             عـطلـــة أكــــــادميــــــةسعيدي رانيا أشواق37112

7,56,56,83شايب خولة37212

53,754,17صاولة رميسة37312

13,51212,50طن  محمد مهدي37412

5,511,59,50عماري رانية37512

128,759,83فالحي سندس37612

10,58,259,00قربــع نور الهدى37712

47,756,50قواسم أسامة37812

             عـطلـــة أكــــــادميــــــةكحول شهرة37912

ي أكرم38012 106,57,67لعون 

12,51413,50مزنر نرسين38112

:.........................إمضاء األستاذ  ي
ن
:.........................قسنطينة ف



1515,7515,50مشوش محمد نسيم38212

             عـطلـــة أكــــــادميــــــةدلهومي خديجة38312

3منتقلبوربيع آسيا38412

:.........................إمضاء األستاذ  ي
ن
:.........................قسنطينة ف


