
عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنةكشف العالمات لإلستدراك : الطور

:السداسياإلعالم اآللي:. المقياس

A:المجموعة      علوم التسيير:  الفرع

2017/2016:          الموسم الجامعي:      التخصص

أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل من 

20

عالمة 

االسندراكي

المعدل من 

20

مروةالعايب11
خولةبخوش12
مريانبرنو13
نبطاز14 ياسمي 
12,003,507,7510,5011,25ودادبغريش15

سارةبلقاسمي16
أمالبن التومي17
ىبن شكيكط18 بشر
زينةبن عجيبة19
مهاجربن لحرش110
محمد أنيسبن موىس111
بايةبن نميسي112
ريانبودراع113
خديجةبولمزاود114
المنترص باهللجودي115
كريمةحمودة116
مروةخباب117
سيف الدينرقاد118
ةزعامطة119 أمي 
مأيمنزيغد120
نسعدي121 13,003,508,257,0010,00هادية ياسمي 

وانة122 هارون شر
يفشعبان123 هارون الشر
رانيةعبد الدايم124
آية سارةعماري125
مخالدعون هللا126

ةغضبان127 أمي 
شيهينازفرحي128
صونيةلدرع129
مزلي130

ن ياسمي 
فمنصوربوناب131 أشر
شبيلةيحي132



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

:السداسيكشف العالمات لإلستدراك 

A:المجموعةاإلعالم اآللي:. المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:   التخصص

أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل من 

20

عالمة 

االسندراكي

المعدل من 

20

ي233
نهلةأكنن

راميبراهامي234
بثينةبشوع235
خديجةبلعور236
مريمبن رحاب237
ة238 مايةبن عمي 
شيماءبن يعيش239
مصفاء خديجةبوجاجة240
حمزةبوخروف241
ةبودبة242 أمي 
سة243 ىبوضن بشر
إيمانبوعبد هللا244
راشابوعكاز245
نريمانخنوف246
ي247 مرميساءخي 

درابلي248
إحسان منن

عبد العزيزرقاد249
زكرياءزروال250
باللسباغ251
أحالمسعدي252
ي253 ةسعيح  مني 
محمد راميطرطاق254
نعثمان255 أمي 
رمزيعريبة256
إبتسامعاللي257
رانيةغضابنة258
حياةكشيدة259
ةلشطر260 أمي 
مالرميساءلطرش261

12,507,009,7511,5012,00جابرليتيم262

ي263
بسمةماضن

مأسماءهالل264



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة:  الطور

:السداسيكشف العالمات لإلستدراك 

A:المجموعةاإلعالم اآللي:. المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:    التخصص

أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل من 

20

عالمة 

االسندراكي

المعدل من 

20

عصامأعزيز365
هاديةالعابد366
وسيمبرانية367
ساميبرانية368
جومينة إيناسبرحال369
ن370 نادين لينابعيي 
ملويزةبلعور371

إيمانبلغراب372
حليمةبوزيان373
يشىبوشارب374
لقمانبوقربوعة375
سارةبومالة376
إيمانجبلي377
آسياحامي378
صفاءخالد379
إيناسخميسي380
مروةخن381
ةدرفول382 نصي 
شبيلةدقيش383
ةدمان ذبيح384 ن كين
أمينةسديرة385
باللطيطح386
ي مرابو387

ةعثمانن أمي 
محمد الصالحفياللي388
شيماءقوادرية389
مآمة الرحمانكعباش390

حنانكوسة391
منالمحسن392
شبيلةمرابط393
12,002,507,258,0010,00ممواليموالي جلول394

سارةميالط395



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

:السداسيكشف العالمات لإلستدراك 

A:المجموعةاإلعالم اآللي:. المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:   التخصص

أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل من 

20

عالمة 

االسندراكي

المعدل من 

20

مخولةبونايب496
ريحانالعقون497
أمينةبلفالحي498
ي499 زهي بلهرصن
عائشةبن تارزي4100
عطفةبن لطرش4101
عبد المجيدبوديب4102
إلهامبوسبسي4103
الميةبوشال4104
دنيابوعافية4105
عبي بومرداس4106
12,005,008,508,0010,00خولةجنحي4107

مروةخريف4108
إيمانزبيلة4109
ي4110

إيناسسحق 
لينا دنياسحنون4111
أيوبسعايدية4112
خولة خلودسياري4113
نور الهدىشادلي4114
ي4115

 
ي الدينشوق

13,003,008,007,0010,00تق 

مأمينةصالحي4116
رشيدطاوطاو4117
ريانعبد النور4118
مالكغراس 4119
مريمفنوش4120
ي  هانقرايري4121 شر
حميدةقطوش4122
آمنةلشهب4123
خولةمفتاح4124
ي4125

آيةمنايقن
زينبوال4126



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،   التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

:السداسيكشف العالمات لإلستدراك 

A:المجموعةاإلعالم اآللي:. المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:    التخصص

أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل من 

20

عالمة 

االسندراكي

المعدل من 

20

ممروة يمونةالطيب5127
فطيمةأورحمان5128
12,004,508,2510,0011,00خديجةبركان5129

رميساءبرهوم5130
مخولةبن عريبة5131
حليمةبن يوسف5132
شيماءبهناس5133
مروةبولكور5134
سارةبوهري5135
محمد الهاديثليجان5136
ةحدي5137 ن مكين
11,003,007,009,0010,00سارةخالضي5138

خديجةرقيق5139
نور اإلسالمزعامطة5140
ي5141

 
زينبساق

مروةسداح5142
شيماءعجيسة5143
فاطمةعدالة5144
11,508,009,7512,5012,00ريانعقون5145

محمد أيمنعمري5146
ي5147

ريانفرقانن
سلمقريمس5148
ي5149

عالوةقرينن
مأسماءكعرار5150
مننمزعاش5151
مصالحملغيت5152
ري5153 ن مآمنةمين
إبتسامنايلي5154
منالنمر5155
ي5156

مسارةنموىسر



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

الثانية تسيير: السنةكلية العلوم االقتصادية ،   التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

:السداسيكشف العالمات لإلستدراك 

A:المجموعةاإلعالم اآللي:. المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:    التخصص

أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل من 

20

عالمة 

االسندراكي

المعدل من 

20

نور الهدىبراهيمي6157
إكرامبطو6158
مأحالمبعداش6159
12,007,009,5016,0014,00تحويلأسامةبوجعادة6160

أحسنبوخزر6161
11,005,008,0013,7512,38مباللبوزيان6162

مأحالمتنيو6163
ليندةتيموساغ6164
يثابت6165

12,006,009,0016,0014,00هديل أمانن

ليليا منالحرباش6166
لينةحالب6167
ندىحماش6168
سهيلةرحمة6169
سلسبيلةشاوي6170
ممفيدةشايب6171
يط6172 ينةشر صي 
ي6173 عقبةشعن 
عبد القادرطورش6174
رانيةطي 6175
12,006,009,0017,7514,88ريانعماري6176

ة6177 ريانعمي 
هاجرعيدوىسي6178
رانياقريمس6179
رملة فريالقصي 6180
مروة عايدةكعبش6181
ي6182

إيناسمخناىسر
10,005,007,5010,0010,00فهيمةمواتسي6183

شيماءموجاري6184
و6185 ن رقيةمي 



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

:السداسيكشف العالمات لإلستدراك 

B:المجموعةاإلعالم اآللي:. المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:  التخصص

أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل من 

20

عالمة 

االسندراكي

المعدل من 

20

12,0011,7511,88سعادبشوع7186

13,0014,5013,75راشة بن علي7187

14,0012,0013,00حنانبورورو7188

12,007,759,888,0010,00لبننبوفلغط7189

ازبوفنارة7190 14,5015,5015,00شي 

13,007,5010,25شيماءبوقربة7191

مهويدةبوكرو7192

11,0013,0012,00فاديةبوناب7193

منسيبةبونفيخة7194

11,5011,2511,38نجاحجعفارو7195

ازخلفاوي7196 13,5011,7512,63شر

11,009,5010,25مروةدباح7197

14,008,0011,00فطيمة الزهراءدغبج7198

12,0011,7511,88أحالمرزيق7199

مسعادزعي 7200

14,5015,7515,13إلهامعياد7201

15,0016,0015,50عفافعيشور7202

15,0016,2515,63فاطمةقبايلي7203

11,509,5010,50سارةقفص7204

قندولي7205
ن 14,755,2510,00ماليمي 

ةقورداش7206 12,0012,7512,38أمي 

مرياضمراح7207

ي7208
10,007,008,5011,5010,75إيمانمزيانن

14,0010,5012,25ريمةمعمري7209

16,0010,2513,13تحويلنعيمةمغريش7210

14,507,2510,88منالمنصوري7211



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

:السداسيكشف العالمات لإلستدراك 

B:المجموعةاإلعالم اآللي:. المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:    التخصص

أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل من 

20

عالمة 

االسندراكي

المعدل من 

20

15,0014,2514,63سندسبشكري8212

وق ريمةبغداد8213 14,0010,0012,00شر

14,008,5011,25ريمة سوسنبن حمادة8214

15,0014,2514,63إيمانبن عميور8215

10,0011,0010,50مروةبن فاضل8216

15,0010,7512,88تحويلاحسانبن مزداد8217

10,0010,7510,38باديس مندربنوار8218

11,258,7510,00عبي بوطبة8219

10,007,258,63هارونبوعود8220

10,008,009,0014,5012,25نور هانجبلي8221

10,0010,7510,38زينبجفال8222

10,006,008,0013,7511,88آسيةحيون8223

14,007,7510,88ريمةسلطان 8224

مإيمانسياري8225
17,0011,0014,00رحمةفصيح8226

13,5012,7513,13شيماءفصيح8227

10,008,759,3815,2512,63ذكرىفوغالي8228

فوغالي8229
ن 11,0012,0011,50إسكندر محمد األمي 

10,0010,2510,13رحمةقطش8230

از حبيبةقموح8231 10,006,258,13شي 

ي8232
10,0011,5010,75إلهامكراين 

ينةلعبيدي8233 16,0011,0013,50صي 

مأسامة تاج الدينلعساس8234
5,255,258,754,38مهشام أنيسليتيم8235

11,258,7510,00هاجرمرزوق8236

10,009,009,5011,2510,63خولةمعزي8237

مخي  الدينمكاوي8238
18,5013,7516,13نهلةمكناش8239

وح8240 11,0010,2510,63تحويلسمرمي 
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عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

الثانية تسيير: السنةكلية العلوم االقتصادية ،  التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

:السداسيكشف العالمات لإلستدراك 

B:المجموعةاإلعالم اآللي:. المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:    التخصص

أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل من 

20

عالمة 

االسندراكي

المعدل من 

20

11,0014,2512,63عمادبركان9241

ج9242 10,006,758,38آية مالكبلي 

11,008,759,88مالكبلعاطل9243

17,0015,5016,25رانيابن عزوز9244

17,5013,0015,25رقيةبورية9245

مشهاب الدينبوشعيلة9246
يف9247 11,006,258,63بوقطاية          محمد الشر

13,0014,5013,75رشيدتبوب9248

10,009,759,8812,5011,25خديجةجاري9249

10,007,758,8813,0011,50مباللحمزة9250

10,007,008,50إيمانخالف9251

16,5011,2513,88خديجةخنيوة9252

مسعدة خلخال سيف االسالم 9253
10,006,758,38رانياشلوش9254

ن9255 يبي  16,008,7512,38عبد المؤمنضن

18,5011,7515,13عفيفةعبد االله9256

ي9257
11,0010,7510,88عبي علوانن

10,008,259,13عائشةعمايري9258

16,5017,5017,00نشينعناب9259

16,5015,0015,75جميلة غزالنفرحات9260

10,008,759,38شهينازقطاف9261

سيف الدين9262 ملقرون لخرصن
ي9263 11,009,0010,00بسمةمجرون 

11,009,2510,13مروةمرابط9264

11,006,758,88راشدةنواري9265

11,007,759,38عبد الجليلهاشمي9266



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة

كلية العلوم االقتصادية ،   التجارية وعلوم التسيير:                                                              الميدان 

الثانية تسيير: السنة: الطور

:السداسيكشف العالمات لإلستدراك 

B:المجموعةاإلعالم اآللي:. المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع

:   التخصص

أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل من 

20

عالمة 

االسندراكي

المعدل من 

20

15,0011,7513,38ذكرىبن معوش10267

مشعيببوزيدي10268
14,0014,5014,25يوسف فاديبوقعود10269

16,0018,7517,38أنفالبوكعبور10270

نبولحية10271 13,509,5011,50محمد األمي 

معيسبولقرون10272
يبولكحول10273

13,509,0011,25أمانن

ممحمد رمزيبوهيدل10274
15,0013,7514,38نرجستمسي10275

14,007,5010,75آمنةجبودي10276

15,0012,7513,88رميساءجعفر10277

14,0017,2515,63آيةحداد10278

13,5013,7513,63رونقحمود10279

ةحمور10280 ن 16,0010,7513,38كين

ي10281
14,5016,5015,50نهادحنسر

16,0016,0016,00زكرياءخدومي10282

14,509,7512,13إبتسامراهم10283

مأنورزنور10284
ي10285

15,007,2511,13خديجةضيقن

ي10286 15,0016,2515,63نوالعمي 

ي10287
16,007,2511,63رميساءعياىسر

14,009,2511,63إيناسفياللي10288

14,008,5011,25منالكركاب10289

مسميةلعور10290
16,0013,2514,63نسيمةمحسن10291

14,0013,2513,63رحيلمرابط10292

ش10293 12,0013,7512,88هالةمي 

ي10294 12,0014,2513,13نور الهدىولح 



عبد الحميد مهري-2جامعة قسنطينة
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الثانية تسيير: السنة:    الطور

:السداسيكشف العالمات لإلستدراك 

B:المجموعةاإلعالم اآللي:. المقياس

2017/2016 :الموسم الجامعي      علوم التسيير:  الفرع
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أكاديمي:النوع

الحالةاإلســـــــــماللقــــــــــبالرقمالفوج
عالمة 

التطبيق

عالمة 

االمتحان

المعدل من 

20

عالمة 

االسندراكي

المعدل من 

20

19,0016,5017,75تحويلمروةإبراهيمي11295

13,0015,7514,38صفاءبحو11296

بة 11297 11,0012,2511,63منذربوشر

17,0014,5015,75مروةبوفنارة11298

12,0010,0011,00شهينازبولعزيب11299

18,0012,0015,00نوارةجبودي11300

11,008,509,75خولةجربوعة11301

20,009,5014,75عبد الكريمجنينار11302

13,0015,7514,38هاجرحداد11303

15,0014,7514,88زوينةحيون11304

13,008,2510,63منشيندحدوح11305

مزهرةدغبوج11306
14,0010,5012,25تحويلخديجةدلهومي11307

12,0012,2512,13مفيدةراهم11308

16,0011,2513,63توبةزرمان11309

14,5014,7514,63أحمد اكرم عماد الدينسنوىسي11310

ةسويسي11311 17,0013,7515,38أمي 

اف الدينشعالل11312 15,0014,2514,63محمد شر

11,0011,7511,38وسامصخري11313

13,0012,7512,88مروةطورش11314

وس11315 12,008,0010,00مريانعي 

17,0012,5014,75شيماءعيمان11316

19,0018,7518,88شيماءكحيلي11317

15,506,7511,13صابرينلوعيل11318

11,0012,0011,50راميمزعاش11319

20,0015,2517,63رميساءمسيعد11320

19,0013,2516,13سيف الدينمعزة11321

ىناقة11322 11,0013,5012,25بشر

16,0010,7513,38صليحةنايلي11323
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عالمة 
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عالمة 

االمتحان

المعدل من 

20

عالمة 

االسندراكي

المعدل من 

20

20,0010,7515,38محمد نجيببوالفلفل12324

محنانحفاصة12325
ممريمرخوم12326
مأمينةمشحود12327

14,0017,5015,75صفاءبراهيمي12328

12,503,758,13مصطقنبزيش12329

20,0014,0017,00مروة إيناسبلعل12330

ينةبن عبيد 12331 11,009,0010,00صي 

12,0012,5012,25إمتنانبن مرزوق12332

19,0010,0014,50محمد الصالحبوالشمع12333

15,009,5012,25لقمانحمدلو12334

20,0012,5016,25رستمدادي بابا12335

20,006,0013,00حسامرابحي12336

فعلقمة12337 10,008,009,00محمد أشر

15,0013,0014,00فلايرعبد العالي12338

11,0013,5012,25سارةعمامرة12339

18,0013,2515,63غادةدراج12340

15,0011,5013,25عبد الحكيمقصاي12341

16,5019,0017,75نىهكعبوش12342

نمرازقة12343 13,0010,7511,88ياسمي 

15,0016,5015,75منصف رياضسعدون12344

11,005,758,3815,0013,00وساممغاسل12345

3منتقل محمدرباج12346

3منتقل لياسحمار12347

3منتقل خديجةبن حميدش12348

3منتقل إكرامبوعرعور12349

3منتقل عومربرحمة12350

3منتقل ريانشواي12351

3منتقل أكرمزيار12352

3منتقلآسيابوربيع12353

ع أ


