
ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر وما نظم: ل ع ي ال سوي ي  1الفو         ال و ك ي الع صا و  االق سييرقسم ع و ال الي الع -LMD نظا-ال

قم بال يقاالسمال ط حال عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن
14,0010,2524,2524,25أمينةبلدي 1

13,501,7515,2515,25يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 15,0011,2526,2526,25خو

13,008,5021,5021,50يسرىبورنان 4

12,5012,0024,5024,50سفيانبوروينة 5

15,0012,0027,0027,00 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 15,5011,7527,2527,25(D.E.U.A)ا

بطاطش 8 10,007,7517,7517,75حسامبو

12,0010,0022,0022,00(D.E.U.A) سامية حراري9

14,009,0023,0023,00(D.E.U.A)سليم حسيني10

صرشيدخلفاوي 11 صم !WERT!#WERT#م

رزاقدريسي12 16,5013,7530,2530,25 عبد ا

13,506,5020,0020,00صفاءسليماني 13

13,008,5021,5021,50درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 11,0012,5023,5023,50عبد ا

10,009,0019,0019,00عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 17,0016,7533,7533,75ا

7,0013,2520,2520,25(مع)محمد أمين شوية18

10,004,0014,0014,00(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

14,009,0023,0023,00رانيةعيساوي 20

11,008,5019,5019,50(D.E.U.A)عايدة فار 21

10,005,2515,2515,25أنيسفرفار 22

يق 23 10,5010,0020,5020,50ن

ي 24 16,0011,0027,0027,00يوسفقش

7,004,2511,2511,25(مع)منصف معيزة25

10,007,0017,0017,00يسرىملياني 26

12,0012,2524,2524,25 منيرةهاشمي راشدي27

ص(مع)مريم هزيل 28 صم !WERT!#WERT#م

7,0014,0021,0021,00إيمانهواري 29

13,0013,0026,0026,00أمينةهواين 30

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر وما نظم: ل ع ي ال سوي ي  2الفو         ال و ك ي الع صا و  االق سييرقسم ع و ال الي الع -LMD نظا-ال

قم بال يقاالسمال ط حال عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

12,006,2518,2518,25أمالأطريح 1

17,5014,0031,5031,50ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 12,506,0018,5018,50 نور ا

14,0014,5028,5028,50خديجةبلعيد 4

م 5 12,5011,5024,0024,00ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 17,0011,0028,0028,00عبد ا

يبوغيدا7 ص(D.E.U.A) س صم !WERT!#WERT#م

15,0015,2530,2530,25شيماءجاب اهلل 8

ة9 صجابرجعا صم !WERT!#WERT#م

10,502,5013,0013,00طيبريحاني 10

16,5015,5032,0032,00عومرزرقون 11

11,0010,0021,0021,00(D.E.U.A)مال شبلي12

13,0012,5025,5025,50ريانشرفي 13

نور 14 11,005,0016,0016,00(D.E.U.A)أحالم عبد ا

ص(D.E.U.A)منير عطاب 15 صم !WERT!#WERT#م

د نوفل عطو 16 16,0011,5027,5027,50(D.E.U.A)مح

ص(مع)سارة عليوة 17 صم !WERT!#WERT#م

14,5014,0028,5028,50شيماءغريسي 18

12,009,0021,0021,00وافيةغريش 19

11,0011,0022,0022,00 هاجر أسماءقيسوم20

10,508,2518,7518,75أنفالريم 21

14,007,5021,5021,50هاجرعواشرية 22

13,0010,5023,5023,50سميةمراني 23

14,0013,0027,0027,00ميسمفداوي 24

ي 25 ص ينمن صن صم !WERT!#WERT#م

هامميلودي 26 9,008,7517,7517,75إ

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر سويق بحو: ل ي  3الفو        ال و ك ي الع صا و  االق سييرقسم ع و ال الي الع -LMD نظا-ال

قم بال يقاالسمال ط حال عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن
11,509,5021,0021,00أمينةبلدي 1

10,003,5013,5013,50يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 12,509,7522,2522,25خو

12,756,0018,7518,75يسرىبورنان 4

8,005,0013,0013,00سفيانبوروينة 5

12,509,2521,7521,75 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 10,007,5017,5017,50(D.E.U.A)ا

بطاطش 8 9,004,5013,5013,50حسامبو

13,508,0021,5021,50(D.E.U.A) سامية حراري9

10,003,5013,5013,50(D.E.U.A)سليم حسيني10

صرشيدخلفاوي 11 صم !WERT!#WERT#م

رزاقدريسي12 11,006,0017,0017,00 عبد ا

14,003,5017,5017,50صفاءسليماني 13

10,503,2513,7513,75درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 13,752,0015,7515,75عبد ا

11,504,5016,0016,00عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 17,0014,0031,0031,00ا

د أمين شوي18 7,007,5014,5014,50(مع)مح

13,003,5016,5016,50(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

13,004,0017,0017,00رانيةعيساوي 20

12,506,0018,5018,50(D.E.U.A)عايدة فار 21

10,006,5016,5016,50أنيسفرفار 22

13,5010,7524,2524,25نريمانقارش 23

12,756,0018,7518,75يوسفقشبية 24

6,001,007,007,00(مع)منصف معيزة25

9,505,0014,5014,50يسرىملياني 26

12,006,5018,5018,50 منيرةهاشمي راشدي27

يل 28 يم ه ص(مع)م صم !WERT!#WERT#م

11,5011,2522,7522,75إيمانهواري 29

14,256,0020,2520,25أمينةهواين 30

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر سويق بحو: ل ي  4الفو        ال و ك ي الع صا و  االق سييرقسم ع و ال الي الع -LMD نظا-ال

قم بال يقاالسمال ط حال عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

يح1 15,008,0023,0023,00أم أ

15,0011,5026,5026,50ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 9,506,7516,2516,25 نور ا

11,506,5018,0018,00خديجةبلعيد 4

م 5 16,007,0023,0023,00ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 13,509,0022,5022,50عبد ا

ص(D.E.U.A)سفيان بوغيدان7 صم !WERT!#WERT#م

12,006,5018,5018,50شيماءجاب اهلل 8

ة9 صجابرجعا صم !WERT!#WERT#م

11,004,0015,0015,00طيبريحاني 10

16,5012,5029,0029,00عومرزرقون 11

12,005,5017,5017,50(D.E.U.A)مال شبلي12

12,008,0020,0020,00ريانشرفي 13

نور 14 9,003,0012,0012,00(D.E.U.A)أحالم عبد ا

ص(D.E.U.A)مني عط 15 صم !WERT!#WERT#م

14,506,0020,5020,50(D.E.U.A)محمد نوفل عطوي 16

ص(مع)سارة عليوة 17 صم !WERT!#WERT#م

16,5013,2529,7529,75شيماءغريسي 18

16,509,2525,7525,75وافيةغريش 19

17,0014,2531,2531,25 هاجر أسماءقيسوم20

12,506,5019,0019,00أنفالريم 21

11,257,7519,0019,00هاجرعواشرية 22

15,009,0024,0024,00سميةمراني 23

دا 24 يسم 17,007,0024,0024,00ل

صنسرينمناصرية 25 صم !WERT!#WERT#م

هامميلودي 26 8,005,5013,5013,50إ

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر و: ل ك س س ي  5الفو        ال و ك ي الع صا و  االق سييرقسم ع و ال الي الع -LMD نظا-ال

قم بال يقاالسمال ط حال عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن
14,5011,0025,5025,50أمينةبلدي 1

11,502,7514,2514,25يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 13,007,7520,7520,75خو

10,508,2518,7518,75يسرىبورنان 4

15,0010,0025,0025,00سفيانبوروينة 5

16,008,0024,0024,00 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 13,752,0015,7515,75(D.E.U.A)ا

بطاطش 8 10,005,5015,5015,50حسامبو

10,005,2515,2515,25(D.E.U.A) سامية حراري9

13,757,0020,7520,75(D.E.U.A)سليم حسيني10

11,7511,7511,75رشيدخلفاوي 11

رزاقدريسي12 13,508,0021,5021,50 عبد ا

13,004,2517,2517,25صفاءسليماني 13

12,004,5016,5016,50درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 11,006,5017,5017,50عبد ا

10,005,0015,0015,00عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 15,759,2525,0025,00ا

د أمين شوي18 5,003,508,508,50(مع)مح

11,003,5014,5014,50(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

15,005,5020,5020,50رانيةعيساوي 20

11,004,0015,0015,00(D.E.U.A)عايدة فار 21

11,005,5016,5016,50أنيسفرفار 22

14,006,0020,0020,00نريمانقارش 23

14,006,2520,2520,25يوسفقشبية 24

5,001,006,006,00(مع)منصف معيزة25

14,006,2520,2520,25يسرىملياني 26

13,757,5021,2521,25 منيرةهاشمي راشدي27

يل 28 يم ه ص(مع)م صم !WERT!#WERT#م

10,008,5018,5018,50إيمانهواري 29

15,005,5020,5020,50أمينةهواين 30

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر و: ل ك س س ي  6الفو        ال و ك ي الع صا و  االق سييرقسم ع و ال الي الع -LMD نظا-ال

قم بال يقاالسمال ط حال عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

يح1 11,509,2520,7520,75أم أ

15,7512,2528,0028,00ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 10,0010,0020,0020,00 نور ا

15,5010,7526,2526,25خديجةبلعيد 4

م 5 13,508,5022,0022,00ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 12,008,2520,2520,25عبد ا

ص(D.E.U.A)سفيان بوغيدان7 صم !WERT!#WERT#م

10,5010,7521,2521,25شيماءجاب اهلل 8

ة9 صجابرجعا صم !WERT!#WERT#م

12,755,0017,7517,75طيبريحاني 10

17,0011,0028,0028,00عومرزرقون 11

12,005,0017,0017,00(D.E.U.A)مال شبلي12

15,509,2524,7524,75ريانشرفي 13

نور 14 10,002,7512,7512,75(D.E.U.A)أحالم عبد ا

ص(D.E.U.A)مني عط 15 صم !WERT!#WERT#م

12,5010,0022,5022,50(D.E.U.A)محمد نوفل عطوي 16

ص(مع)سارة عليوة 17 صم !WERT!#WERT#م

15,006,0021,0021,00شيماءغريسي 18

15,0010,7525,7525,75وافيةغريش 19

14,259,2523,5023,50 هاجر أسماءقيسوم20

13,507,0020,5020,50أنفالريم 21

12,008,2520,2520,25هاجرعواشرية 22

14,7510,5025,2525,25سميةمراني 23

دا 24 يسم 14,007,2521,2521,25ل

صنسرينمناصرية 25 صم !WERT!#WERT#م

هامميلودي 26 12,006,7518,7518,75إ

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر ي  7الفو       االتصال: ل و ك ي الع صا و  االق سيير ع و قسم ال الي الع -LMD نظا-ال

قم لقبال حاالسما عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

13,5013,5013,50أمينةبلدي 1

3,503,503,50يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 10,5010,5010,50خو

6,506,506,50يسرىبورنان 4

10,0010,0010,00سفيانبوروينة 5

14,2514,2514,25 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 10,7510,7510,75(D.E.U.A)ا

ش 8 ط 13,2513,2513,25حبول

8,008,008,00(D.E.U.A) سامية حراري9

يني10 يم ح 4,004,004,00(D.E.U.A)س

0,000,00رشيدخلفاوي 11

رزاقدريسي12 14,7514,7514,75 عبد ا

6,506,506,50صفاءسليماني 13

6,006,006,00درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 13,0013,0013,00عبد ا

10,0010,0010,00عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 14,0014,0014,00ا

5,755,755,75(مع)محمد أمين شوية18

8,008,008,00(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

11,2511,2511,25رانيةعيساوي 20

8,008,008,00(D.E.U.A)عايدة فار 21

15,0015,0015,00أنيسفرفار 22

16,0016,0016,00نريمانقارش 23

10,0010,0010,00يوسفقشبية 24

2,252,252,25(مع)منصف معيزة25

5,505,505,50يسرىملياني 26

10,0010,0010,00 منيرةهاشمي راشدي27

يل 28 يم ه 0,000,00(مع)م

14,0014,0014,00إيمانهواري 29

10,0010,0010,00أمينةهواين 30

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر ي  8الفو       االتصال: ل و ك ي الع صا و  االق سيير ع و قسم ال الي الع -LMD نظا-ال

قم لقبال حاالسما عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

12,0012,0012,00أمالأطريح 1

11,5011,5011,50ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 10,0010,0010,00 نور ا

عيد4 15,2515,2515,25خديج ب

م 5 10,5010,5010,50ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 12,2512,2512,25عبد ا

0,000,00(D.E.U.A)سفيان بوغيدان7

11,2511,2511,25شيماءجاب اهلل 8

ة9 0,000,00جابرجعا

ني 10 5,005,005,00يبيح

11,2511,2511,25عومرزرقون 11

10,0010,0010,00(D.E.U.A)مال شبلي12

13,2513,2513,25ريانشرفي 13

نور 14 3,503,503,50(D.E.U.A)أحالم عبد ا

0,000,00(D.E.U.A)منير عطاب 15

د نوفل عطو 16 10,0010,0010,00(D.E.U.A)مح

0,000,00(مع)سارة عليوة 17

11,5011,5011,50شيماءغريسي 18

10,0010,0010,00وافيةغريش 19

16,0016,0016,00 هاجر أسماءقيسوم20

11,0011,0011,00أنفالريم 21

11,0011,0011,00هاجرعواشرية 22

13,5013,5013,50سميةمراني 23

17,0017,0017,00ميسمفداوي 24

0,000,00نسرينمناصرية 25

هامميلودي 26 16,0016,0016,00إ

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر ما تسويق: ل ي  9الفو       ال و ك ي الع صا و  االق سييرقسم ع و ال الي الع -LMD نظا-ال

قم بال يقاالسمال ط حال عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن
15,5010,0025,5025,50أمينةبلدي 1

16,007,0023,0023,00يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 15,0012,0027,0027,00خو

15,506,0021,5021,50يسرىبورنان 4

15,5014,0029,5029,50سفيانبوروينة 5

15,0018,5033,5033,50 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 15,5014,0029,5029,50(D.E.U.A)ا

بطاطش 8 16,009,0025,0025,00حسامبو

15,005,0020,0020,00(D.E.U.A) سامية حراري9

15,0011,5026,5026,50(D.E.U.A)سليم حسيني10

16,0016,0016,00رشيدخلفاوي 11

رزاقدريسي12 17,0013,5030,5030,50 عبد ا

15,007,5022,5022,50صفاءسليماني 13

15,007,0022,0022,00درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 16,005,0021,0021,00عبد ا

15,0010,0025,0025,00عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 17,0019,5036,5036,50ا

د أمين شوي18 15,504,0019,5019,50(مع)مح

15,507,0022,5022,50(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

15,002,0017,0017,00رانيةعيساوي 20

15,0012,0027,0027,00(D.E.U.A)عايدة فار 21

16,008,0024,0024,00أنيسفرفار 22

15,003,5018,5018,50نريمانقارش 23

17,0017,5034,5034,50يوسفقشبية 24

15,506,5022,0022,00(مع)منصف معيزة25

15,007,0022,0022,00يسرىملياني 26

16,0013,0029,0029,00 منيرةهاشمي راشدي27

يل 28 يم ه ص(مع)م صم !WERT!#WERT#م

15,0010,0025,0025,00إيمانهواري 29

15,008,0023,0023,00أمينةهواين 30

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر ما تسويق: ل ي  10الفو       ال و ك ي الع صا و  االق سييرقسم ع و ال الي الع -LMD نظا-ال

قم بال يقاالسمال ط حال عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

يح1 15,505,0020,5020,50أم أ

17,0017,0034,0034,00ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 15,507,0022,5022,50 نور ا

15,0011,5026,5026,50خديجةبلعيد 4

م 5 15,0010,0025,0025,00ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 17,007,0024,0024,00عبد ا

ص(D.E.U.A)سفيان بوغيدان7 صم !WERT!#WERT#م

15,0012,0027,0027,00شيماءجاب اهلل 8

ة9 صجابرجعا صم !WERT!#WERT#م

15,006,0021,0021,00طيبريحاني 10

17,0015,0032,0032,00عومرزرقون 11

15,009,0024,0024,00(D.E.U.A)مال شبلي12

15,0014,0029,0029,00ريانشرفي 13

نور 14 15,505,0020,5020,50(D.E.U.A)أحالم عبد ا

ص(D.E.U.A)مني عط 15 صم !WERT!#WERT#م

15,5012,5028,0028,00(D.E.U.A)محمد نوفل عطوي 16

ص(مع)سارة عليوة 17 صم !WERT!#WERT#م

16,0016,0032,0032,00شيماءغريسي 18

15,0011,5026,5026,50وافيةغريش 19

15,0015,5030,5030,50 هاجر أسماءقيسوم20

15,0013,5028,5028,50أنفالريم 21

15,0012,0027,0027,00هاجرعواشرية 22

15,5015,5031,0031,00سميةمراني 23

دا 24 يسم 15,5015,0030,5030,50ل

صنسرينمناصرية 25 صم !WERT!#WERT#م

هامميلودي 26 15,507,5023,0023,00إ

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر اي قانو: ل ك ح س ي  11الفو   ال و ك ي الع صا و  االق سيير ع و قسم ال الي الع -LMD نظا-ال

قم لقبال حاالسما عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

11,0011,0011,00أمينةبلدي 1

6,506,506,50يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 10,5010,5010,50خو

6,006,006,00يسرىبورنان 4

11,0011,0011,00سفيانبوروينة 5

11,0011,0011,00 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 11,5011,5011,50(D.E.U.A)ا

ش 8 ط 10,0010,0010,00حبول

13,5013,5013,50(D.E.U.A) سامية حراري9

يني10 يم ح 10,0010,0010,00(D.E.U.A)س

0,000,00رشيدخلفاوي 11

رزاقدريسي12 7,507,507,50 عبد ا

12,5012,5012,50صفاءسليماني 13

6,506,506,50درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 8,508,508,50عبد ا

7,507,507,50عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 10,0010,0010,00ا

6,506,506,50(مع)محمد أمين شوية18

12,0012,0012,00(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

13,5013,5013,50رانيةعيساوي 20

6,506,506,50(D.E.U.A)عايدة فار 21

12,5012,5012,50أنيسفرفار 22

4,004,004,00نريمانقارش 23

8,508,508,50يوسفقشبية 24

5,505,505,50(مع)منصف معيزة25

6,006,006,00يسرىملياني 26

7,007,007,00 منيرةهاشمي راشدي27

يل 28 يم ه 0,000,00(مع)م

10,5010,5010,50إيمانهواري 29

12,5012,5012,50أمينةهواين 30

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر اي قانو: ل ك ح س ي  12الفو   ال و ك ي الع صا و  االق سيير ع و قسم ال الي الع -LMD نظا-ال

قم لقبال حاالسما عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

3,003,003,00أمالأطريح 1

11,5011,5011,50ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 12,0012,0012,00 نور ا

عيد4 16,0016,0016,00خديج ب

م 5 7,007,007,00ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 6,506,506,50عبد ا

0,000,00(D.E.U.A)سفيان بوغيدان7

17,5017,5017,50شيماءجاب اهلل 8

ة9 0,000,00جابرجعا

ني 10 7,007,007,00يبيح

7,007,007,00عومرزرقون 11

12,5012,5012,50(D.E.U.A)مال شبلي12

14,5014,5014,50ريانشرفي 13

نور 14 7,507,507,50(D.E.U.A)أحالم عبد ا

0,000,00(D.E.U.A)منير عطاب 15

د نوفل عطو 16 14,0014,0014,00(D.E.U.A)مح

0,000,00(مع)سارة عليوة 17

10,0010,0010,00شيماءغريسي 18

15,0015,0015,00وافيةغريش 19

7,507,507,50 هاجر أسماءقيسوم20

8,008,008,00أنفالريم 21

10,0010,0010,00هاجرعواشرية 22

15,0015,0015,00سميةمراني 23

11,5011,5011,50ميسمفداوي 24

0,000,00نسرينمناصرية 25

هامميلودي 26 7,007,007,00إ

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر ي:ل ي ي  13الفو انج و ك ي الع صا و  االق سيير ع و قسم ال الي الع -LMD نظا-ال

قم لقبال حاالسما عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

10,0010,0010,00أمينةبلدي 1

8,008,008,00يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 8,008,008,00خو

10,2510,2510,25يسرىبورنان 4

14,5014,5014,50سفيانبوروينة 5

11,5011,5011,50 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 8,008,008,00(D.E.U.A)ا

ش 8 ط 7,507,507,50حبول

7,507,507,50(D.E.U.A) سامية حراري9

يني10 يم ح 7,007,007,00(D.E.U.A)س

صرشيدخلفاوي 11 !WERT!#WERT#م

رزاقدريسي12 16,5016,5016,50 عبد ا

7,007,007,00صفاءسليماني 13

11,0011,0011,00درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 14,0014,0014,00عبد ا

10,0010,0010,00عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 16,5016,5016,50ا

10,0010,0010,00(مع)محمد أمين شوية18

9,009,009,00(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

10,0010,0010,00رانيةعيساوي 20

8,508,508,50(D.E.U.A)عايدة فار 21

10,0010,0010,00أنيسفرفار 22

10,0010,0010,00نريمانقارش 23

9,009,009,00يوسفقشبية 24

10,0010,0010,00(مع)منصف معيزة25

9,009,009,00يسرىملياني 26

10,0010,0010,00 منيرةهاشمي راشدي27

يل 28 يم ه ص(مع)م !WERT!#WERT#م

10,0010,0010,00إيمانهواري 29

10,0010,0010,00أمينةهواين 30

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017تسويــق ال يا العالما محضر ي:ل ي ي  14الفو انج و ك ي الع صا و  االق سيير ع و قسم ال الي الع -LMD نظا-ال

قم لقبال حاالسما عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

13,2513,2513,25أمالأطريح 1

12,2512,2512,25ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 13,0013,0013,00 نور ا

عيد4 12,7512,7512,75خديج ب

م 5 8,508,508,50ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 14,2514,2514,25عبد ا

ص(D.E.U.A)سفيان بوغيدان7 !WERT!#WERT#م

12,2512,2512,25شيماءجاب اهلل 8

ة9 صجابرجعا !WERT!#WERT#م

ني 10 8,008,008,00يبيح

15,2515,2515,25عومرزرقون 11

7,007,007,00(D.E.U.A)مال شبلي12

17,5017,5017,50ريانشرفي 13

نور 14 9,509,509,50(D.E.U.A)أحالم عبد ا

ص(D.E.U.A)منير عطاب 15 !WERT!#WERT#م

د نوفل عطو 16 6,506,506,50(D.E.U.A)مح

ص(مع)سارة عليوة 17 !WERT!#WERT#م

8,758,758,75شيماءغريسي 18

15,5015,5015,50وافيةغريش 19

10,5010,5010,50 هاجر أسماءقيسوم20

11,5011,5011,50أنفالريم 21

10,0010,0010,00هاجرعواشرية 22

7,507,507,50سميةمراني 23

10,0010,0010,00ميسمفداوي 24

صنسرينمناصرية 25 !WERT!#WERT#م

هامميلودي 26 9,009,009,00إ

:االمضاء اا :(ة)ألس



ال السن 2018/2017ال ال محضر ا اسي ال س امس ل رة)  ال لى ال الفو(األ 15تسويـــ و المالية-جامعة باجي مختار و التسييرقس الع و االقتصادية وع ية الع عنابةك

ــو ج ــوال ج وال ج ــوال ج ال

6..6..6..184..5..92..21..1

جح24,25621,00625,50670,7511,791813,50425,50539,0013,00911,00211,0011,00210,00110,0010,00111,88630أمينةبلدي 1 ن
مؤجل15,25013,50014,25043,007,1703,50023,00526,508,8356,5006,506,5008,0008,008,0007,6365يوسفبن علية 2
جح26,25622,25620,75669,2511,541810,50427,00537,5012,50910,50210,5010,5028,0008,008,00011,38630خولةبوحشمان 3 ن
مؤجل21,50618,75018,75059,009,8366,50021,50528,009,3396,0006,006,00010,25110,2510,2519,38616يسرىبورنان 4
جح24,50613,00025,00662,5010,421810,00429,50539,5013,17911,00211,0011,00214,50114,5014,50111,59130سفيانبوروينة 5 ن
جح27,00621,75624,00672,7512,131814,25433,50547,7515,92911,00211,0011,00211,50111,5011,50113,00030 روميساء ياسمينبوشارب6 ن
جح27,25617,50015,75060,5010,081810,75429,50540,2513,42911,50211,5011,5028,0008,008,00010,93230(D.E.U.A)السبتي بوقرن 7 ن
مؤجل17,75013,50015,50046,757,79013,25425,00538,2512,75910,00210,0010,0027,5007,507,5009,31811حسامبولبطاطش 8
مؤجل22,00621,50615,25058,759,79128,00020,00528,009,33913,50213,5013,5027,5007,507,5009,79523(D.E.U.A) سامية حراري9

مؤجل23,00613,50020,75657,259,54124,00026,50530,5010,17910,00210,0010,0027,0007,007,0009,52323(D.E.U.A)سليم حسيني10
مقصى!WERT!###WERT!##11,750#WERT!#WERT!##0,00016,00016,005,3300,0000,000,000#WERT!##############WERT!#WERT#رشيدخلفاوي 11
جح30,25617,00021,50668,7511,461814,75430,50545,2515,0897,5007,507,50016,50116,5016,50112,54530 عبد الرزاقدريسي12 ن
مؤجل20,00617,50017,25054,759,1366,50022,50529,009,67912,50212,5012,5027,0007,007,0009,38617صفاءسليماني 13
مؤجل21,50613,75016,50051,758,6366,00022,00528,009,3396,5006,506,50011,00111,0011,0018,84116درصافسميلي 14
جح23,50615,75017,50056,759,46613,00421,00534,0011,3398,5008,508,50014,00114,0014,00110,29530عبد الغانيشطاح 15 ن
مؤجل19,00016,00015,00050,008,33010,00425,00535,0011,6797,5007,507,50010,00110,0010,0019,31810عائشة بيةشقرون 16
جح33,75631,00625,00689,7514,961814,00436,50550,5016,83910,00210,0010,00216,50116,5016,50115,15930الياسشنوف 17 ن
مؤجل20,25614,5008,50043,257,2165,75019,50025,258,4206,5006,506,50010,00110,0010,0017,7277(مع)محمد أمين شوية18
مؤجل14,00016,50014,50045,007,5008,00022,50530,5010,17912,00212,0012,0029,0009,009,0008,77311(D.E.U.A)حياة عمروسي 19
جح23,00617,00020,50660,5010,081811,25417,00028,259,42913,50213,5013,50210,00110,0010,00110,20530رانيةعيساوي 20 ن
مؤجل19,50018,50015,00053,008,8308,00027,00535,0011,6796,5006,506,5008,5008,508,5009,3649(D.E.U.A)عايدة فار 21
مؤجل15,25016,50016,50048,258,04015,00424,00539,0013,00912,50212,5012,50210,00110,0010,0019,97712أنيسفرفار 22
جح20,50624,25620,00664,7510,791816,00418,50034,5011,5094,0004,004,00010,00110,0010,00110,29530نريمانقارش 23 ن
جح27,00618,75020,25666,0011,001810,00434,50544,5014,8398,5008,508,5009,0009,009,00011,63630يوسفقشبية 24 ن
مؤجل11,2507,0006,00024,254,0402,25022,00524,258,0855,5005,505,50010,00110,0010,0015,8186(مع)منصف معيزة25
مؤجل17,00014,50020,25651,758,6365,50022,00527,509,1796,0006,006,0009,0009,009,0008,56815يسرىملياني 26

جح24,25618,50021,25664,0010,671810,00429,00539,0013,0097,0007,007,00010,00110,0010,00110,90930 منيرةهاشمي راشدي27 ن

(مع)مريم هزيل 28
جح21,00622,75618,50062,2510,381814,00425,00539,0013,00910,50210,5010,50210,00110,0010,00111,06830إيمانهواري 29 ن

جح26,00620,25620,50666,7511,131810,00423,00533,0011,00912,50212,5012,50210,00110,0010,00111,11430أمينةهواين 30 ن

ــــطـــع مــنــــ
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ال السن 2018/2017ال ال محضر ا اسي ال س امس ل رة)  ال لى ال الفو(األ 16تسويـــ و المالية-جامعة باجي مختار و التسييرقس الع و االقتصادية وع ية الع عنابةك

ــو ج ــوال ج وال ج ــوال ج ال

6..6..6..184..5..92..21..1

جح18,25023,00620,75662,0010,331812,00420,50532,5010,8393,0003,003,00013,25113,2513,25110,06830أمالأطريح 1 ن
جح31,50626,50628,00686,0014,331811,50434,00545,5015,17911,50211,5011,50212,25112,2512,25114,11430ابراهيمايت عامر 2 ن
جح18,50016,25020,00654,759,13610,00422,50532,5010,83912,00212,0012,00213,00113,0013,00110,20530 نور الهدىبحري3 ن
جح28,50618,00026,25672,7512,131815,25426,50541,7513,92916,00216,0016,00212,75112,7512,75113,02330خديجةبلعيد 4 ن
جح24,00623,00622,00669,0011,501810,50425,00535,5011,8397,0007,007,0008,5008,508,50010,90930ايناسبن سالم 5 ن
جح28,00622,50620,25670,7511,791812,25424,00536,2512,0896,5006,506,50014,25114,2514,25111,61430عبد الحقبن مالك 6 ن
مقصى!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,000#WERT!##############WERT!#WERT#(D.E.U.A)سفيان بوغيدان7

جح30,25618,50021,25670,0011,671811,25427,00538,2512,75917,50217,5017,50212,25112,2512,25112,54530شيماءجاب اهلل 8 ن

جابرجعالة9
مؤجل13,00015,00017,75045,757,6305,00021,00526,008,6757,0007,007,0008,0008,008,0007,8865طيبريحاني 10
جح32,00629,00628,00689,0014,831811,25432,00543,2514,4297,0007,007,00015,25115,2515,25114,04530عومرزرقون 11 ن
مؤجل21,00617,50017,00055,509,25610,00424,00534,0011,33912,50212,5012,5027,0007,007,0009,90917(D.E.U.A)كمال شبلي12
جح25,50620,00624,75670,2511,711813,25429,00542,2514,08914,50214,5014,50217,50117,5017,50113,13630ريانشرفي 13 ن
مؤجل16,00012,00012,75040,756,7903,50020,50524,008,0057,5007,507,5009,5009,509,5007,4325(D.E.U.A)أحالم عبد النور 14
مقصى!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,000#WERT!##############WERT!#WERT#(D.E.U.A)منير عطاب 15
جح27,50620,50622,50670,5011,751810,00428,00538,0012,67914,00214,0014,0026,5006,506,50011,72730(D.E.U.A)محمد نوفل عطوي 16 ن
مقصى!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,000#WERT!##############WERT!#WERT#(مع)سارة عليوة 17
جح28,50629,75621,00679,2513,211811,50432,00543,5014,50910,00210,0010,0028,7508,758,75012,86430شيماءغريسي 18 ن
جح21,00625,75625,75672,5012,081810,00426,50536,5012,17915,00215,0015,00215,50115,5015,50112,68230وافيةغريش 19 ن
جح22,00631,25623,50676,7512,791816,00430,50546,5015,5097,5007,507,50010,50110,5010,50112,84130 هاجر أسماءقيسوم20 ن
جح18,75019,00020,50658,259,71611,00428,50539,5013,1798,0008,008,00011,50111,5011,50110,65930أنفالكريم 21 ن
جح21,50619,00020,25660,7510,131811,00427,00538,0012,67910,00210,0010,00210,00110,0010,00110,79530هاجرلعواشرية 22 ن
جح23,50624,00625,25672,7512,131813,50431,00544,5014,83915,00215,0015,0027,5007,507,50012,70530سميةمراني 23 ن
جح27,00624,00621,25672,2512,041817,00430,50547,5015,83911,50211,5011,50210,00110,0010,00112,84130لميسمفداوي 24 ن
مقصى!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,000#WERT!##############WERT!#WERT#نسرينمناصرية 25

مؤجل17,75013,50018,75050,008,33016,00423,00539,0013,0097,0007,007,0009,0009,009,0009,5459إلهامميلودي 26
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