
ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محضر
1 معمق مالي محاس

1الفو

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال االتط ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن
خن 1 10,5011,5022,0022,00 زينبا

صفدي2 14,0018,5032,5032,50 إيناسا

عياشي3 13,5012,5026,0026,00 سلسبيلا

13,5019,0032,5032,50 بشرىبابوري4

13,5011,0024,5024,50 رندةبرمضان 5

10,501,5012,0012,00 زينببلحوت 6

15,5016,0031,5031,50وافيةبن موسى 7

15,0016,5031,5031,50 هدىبن وهيبة 8

14,5015,7530,2530,25زبيدةبهلول 9

14,0019,2533,2533,25 شهينازبوبهزيز 10

15,5019,0034,5034,50محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 ص(مع) محمد ا صم !WERT!#WERT#م

يفة 13 ياسبو 12,0011,5023,5023,50 ا

13,5011,7525,2525,25 دنيابيشاري 14

15,0019,5034,5034,50 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 14,0017,5031,5031,50 ز

14,5011,0025,5025,50 فاطمةجنان 17

12,5014,5027,0027,00بسمةحدادي 18

13,0013,7526,7526,75 مروةحمداني 19

ةخماجة20 14,0010,5024,5024,50 خو

10,006,5016,5016,50 شيماءدردار 21

12,0010,5022,5022,50 هزاردقايشية 22

ص(D.E.U.A) صوني  يب   23 صم !WERT!#WERT#م

ا   24 ي  ي 13,502,0015,5015,50(D.E.U.A) نو

10,008,0018,0018,00 شهيناززواشي 25

15,5019,5035,0035,00 زينبزيوان26

هدىشابي 27 10,005,5015,5015,50نورا

15,0016,2531,2531,25 سماحشعابنة 28

10,0011,5021,5021,50 سارةعزاب 29

ريمةعلي خليل30  13,0014,0027,0027,00

ا   31 12,0015,5027,5027,50(D.E.U.A) بي  ف

هدىعاليبية32 13,5020,0033,5033,50 نور ا

11,0013,5024,5024,50شيماءمحاجبية 33

15,0019,5034,5034,50ودادمخلوفي 34

13,5019,0032,5032,50أحمدمصباح 35

13,5017,0030,5030,50شيماءمنيجل 36

10,003,5013,5013,50 رانيةنايلي 37

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محضر
1 معمق مالي محاس

2الفو

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال االتط ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن
11,008,2519,2519,25 رفقةإيتيم 1

10,006,0016,0016,00 نرجسباقة 2

10,0014,7524,7524,75 فريـالباهي 3

13,5020,0033,5033,50 نسرينبدراوي 4

15,0018,0033,0033,00نديربرية 5

14,5017,0031,5031,50 أيةبشايرية 6

6,001,007,007,00  وافيةبن خديجة 7

صرمزيبن عمارة 8 صم !WERT!#WERT#م

ي 9 ا  بوب 6,006,5012,5012,50(D.E.U.A) منوب 

5,007,0012,0012,00 أسامةبودوخة 10

5,001,006,006,00(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  5,0014,0019,0019,00

14,0010,2524,2524,25 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 11,5018,5030,0030,00عبد ا

12,0010,5022,5022,50 منالتومي 15

13,5016,0029,5029,50 بسمةحفاف 16

ة17 12,5015,5028,0028,00(ت.م)سماح حن

ابح   با 18  (D.E.U.A)0,000,00

10,0017,0027,0027,00 مريمرحامنية 19

14,0013,2527,2527,25 منالساسي 20

ب 21 15,0017,5032,5032,50فيصلطا

رحيم 22 13,5011,0024,5024,50  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 10,008,0018,0018,00 خو

يدعالوي 24 12,0017,5029,5029,50 و

10,008,5018,5018,50 رحمةعمارة 25

14,5015,5030,0030,00 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 15,5010,0025,5025,50محمد إ

ص أسامةقدري 28 صم !WERT!#WERT#م

12,508,5021,0021,00 مريمقليل 29

10,5012,7523,2523,25  رانيةبير  30

15,0016,0031,0031,00 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 10,003,5013,5013,50خو

13,0011,2524,2524,25بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33

تا34 ين م 10,006,5016,5016,50(D.E.U.A) م ل

12,5019,2531,7531,75 وساممقداد 35

ي 36 13,5010,0023,5023,50ندىهد

10,003,5013,5013,50صفاء ياسمينيوبي37

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محضر
1 معمق مالي محاس

3الفو

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال االتط ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن
10,0012,0022,0022,00ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 15,0019,5034,5034,50ساميا

5,003,008,008,00سارةبدوسي 3

15,5020,0035,5035,50حنانبردودي 4

14,0018,0032,0032,00زهيرةبليدة 5

5,001,006,006,00(D.E.U.A) أمين  بن حومان6

15,0015,7530,7530,75رانيةبن رحمة 7

13,5017,0030,5030,50ايمانبوحوش 8

10,0015,5025,5025,50 إيمان رندةبوشمال9

12,505,5018,0018,00نسرينبوماضي 10

15,0019,5034,5034,50ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 13,0016,5029,5029,50محمد ا

12,009,0021,0021,00آسياخنخار 13

12,5012,7525,2525,25ايناسدباح 14

13,505,5019,0019,00ايناسدرايعية 15

10,0018,5028,5028,50عصام أمجدرزايقية16

10,006,0016,0016,00(D.E.U.A)بيع  يق 17

12,0012,7524,7524,75عفافرزيوق 18

13,5016,7530,2530,25عفافرمضاني 19

15,0010,0025,0025,00عبيرزاو 20

15,0017,0032,0032,00صبرينةشريف 21

ب 22 11,0016,5027,5027,50شيماءطا

15,0011,7526,7526,75مروةطبة 23

14,0019,5033,5033,50حميدةطلحة 24

10,0010,0010,00محمد أمينعطروش 25

12,0015,0027,0027,00ندىعليوة 26

14,0017,0031,0031,00رحمةعنعن 27

10,5016,0026,5026,50إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 10,0016,0026,0026,00عبير ا

12,5014,0026,5026,50نسرينفريجات 30

12,5016,5029,0029,00ايةقروي 31

12,0011,0023,0023,00راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 10,5012,0022,5022,50عماد ا

14,0016,2530,2530,25ايناسمقالتي 34

13,5014,0027,5027,50عمارملوك 35

15,0016,5031,5031,50عبيرنواري 36

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محضر
مالي تسيير
4الفو

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال االتط ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن
خن 1 2,006,508,508,50 زينبا

صفدي2 12,0016,0028,0028,00 إيناسا

عياشي3 9,0013,7522,7522,75 سلسبيلا

16,0020,0036,0036,00 بشرىبابوري4

10,007,0017,0017,00 رندةبرمضان 5

8,503,0011,5011,50 زينببلحوت 6

12,008,0020,0020,00وافيةبن موسى 7

12,507,5020,0020,00 هدىبن وهيبة 8

14,007,0021,0021,00زبيدةبهلول 9

13,009,5022,5022,50 شهينازبوبهزيز 10

14,007,5021,5021,50محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 ص(مع) محمد ا صم !WERT!#WERT#م

يفة 13 ياسبو 13,006,0019,0019,00 ا

14,008,2522,2522,25 دنيابيشاري 14

15,0015,7530,7530,75 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 16,507,5024,0024,00 ز

12,0010,0022,0022,00 فاطمةجنان 17

14,5012,0026,5026,50بسمةحدادي 18

7,5011,0018,5018,50 مروةحمداني 19

ةخماجة20 12,0013,2525,2525,25 خو

14,007,0021,0021,00 شيماءدردار 21

9,009,5018,5018,50 هزاردقايشية 22

ص(D.E.U.A) صوني  يب   23 صم !WERT!#WERT#م

ا   24 ي  ي 11,507,5019,0019,00(D.E.U.A) نو

9,507,5017,0017,00 شهيناززواشي 25

16,009,7525,7525,75 زينبزيوان26

هدىشابي 27 5,008,0013,0013,00نورا

12,507,0019,5019,50 سماحشعابنة 28

12,006,5018,5018,50 سارةعزاب 29

ريمةعلي خليل30  14,009,5023,5023,50

ا   31 10,008,0018,0018,00(D.E.U.A) بي  ف

هدىعاليبية32 16,0011,2527,2527,25 نور ا

14,0010,5024,5024,50شيماءمحاجبية 33

11,5010,2521,7521,75ودادمخلوفي 34

14,5017,0031,5031,50أحمدمصباح 35

15,009,0024,0024,00شيماءمنيجل 36

4,5010,7515,2515,25 رانيةنايلي 37

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محضر
مالي تسيير
5الفو

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال االتط ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن
12,256,5018,7518,75 رفقةإيتيم 1

10,255,0015,2515,25 نرجسباقة 2

12,008,5020,5020,50 فريـالباهي 3

13,5013,0026,5026,50 نسرينبدراوي 4

12,008,0020,0020,00نديربرية 5

11,507,7519,2519,25 أيةبشايرية 6

5,006,5011,5011,50  وافيةبن خديجة 7

صرمزيبن عمارة 8 صم !WERT!#WERT#م

ي 9 ابوب 5,003,008,008,00(D.E.U.A) منوب 

12,255,5017,7517,75 أسامةبودوخة 10

2,005,007,007,00(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  7,755,0012,7512,75

15,0010,7525,7525,75 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 11,758,0019,7519,75عبد ا

2,0010,5012,5012,50 منالتومي 15

9,005,0014,0014,00 بسمةحفاف 16

ة17 17,008,7525,7525,75(ت.م)سماح حن

ابح   با 18  (D.E.U.A)0,000,000,000,00

14,257,0021,2521,25 مريمرحامنية 19

12,506,0018,5018,50 منالساسي 20

ب 21 14,5013,0027,5027,50فيصلطا

رحيم 22 14,258,5022,7522,75  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 5,0010,2515,2515,25 خو

يدعالوي 24 14,009,0023,0023,00 و

7,758,0015,7515,75 رحمةعمارة 25

14,508,5023,0023,00 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 12,508,0020,5020,50محمد إ

ص أسامةقدري 28 صم !WERT!#WERT#م

4,004,508,508,50 مريمقليل 29

14,008,0022,0022,00  رانيةبير  30

10,7511,7522,5022,50 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 8,007,0015,0015,00خو

6,255,5011,7511,75بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33

تا34 ين م 2,006,008,008,00(D.E.U.A) م ل

14,5010,2524,7524,75 وساممقداد 35

ي 36 12,508,5021,0021,00ندىهد

12,5011,5024,0024,00صفاء ياسمينيوبي37

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محضر
مالي تسيير
6الفو

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال االتط ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن
15,5012,5028,0028,00ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 10,006,5016,5016,50ساميا

4,506,0010,5010,50سارةبدوسي 3

15,007,0022,0022,00حنانبردودي 4

15,0015,5030,5030,50زهيرةبليدة 5

2,006,508,508,50(D.E.U.A) أمين  بن حومان6

13,0010,0023,0023,00رانيةبن رحمة 7

7,506,5014,0014,00ايمانبوحوش 8

14,508,5023,0023,00 إيمان رندةبوشمال9

10,008,0018,0018,00نسرينبوماضي 10

17,008,5025,5025,50ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 14,506,5021,0021,00محمد ا

12,7510,0022,7522,75آسياخنخار 13

10,008,7518,7518,75ايناسدباح 14

11,505,0016,5016,50ايناسدرايعية 15

10,5011,0021,5021,50عصام أمجدرزايقية16

7,507,0014,5014,50(D.E.U.A)بيع  يق 17

8,505,7514,2514,25عفافرزيوق 18

16,507,0023,5023,50عفافرمضاني 19

10,007,0017,0017,00عبيرزاو 20

12,006,5018,5018,50صبرينةشريف 21

ب 22 12,008,5020,5020,50شيماءطا

10,007,0017,0017,00مروةطبة 23

18,0015,2533,2533,25حميدةطلحة 24

2,000,002,002,00محمد أمينعطروش 25

10,508,5019,0019,00ندىعليوة 26

6,755,5012,2512,25رحمةعنعن 27

11,007,5018,5018,50إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 12,0012,0024,0024,00عبير ا

12,005,0017,0017,00نسرينفريجات 30

18,5015,0033,5033,50ايةقروي 31

14,0011,7525,7525,75راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 13,504,0017,5017,50عماد ا

10,008,0018,0018,00ايناسمقالتي 34

16,007,5023,5023,50عمارملوك 35

12,508,5021,0021,00عبيرنواري 36

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محضر
س ن المالي ال
7الفو

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال االتط ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن
خن 1 14,5013,0027,5027,50 زينبا

صفدي2 13,0016,5029,5029,50 إيناسا

عياشي3 10,5011,5022,0022,00 سلسبيلا

13,0014,0027,0027,00 بشرىبابوري4

11,5012,0023,5023,50 رندةبرمضان 5

13,005,0018,0018,00 زينببلحوت 6

14,5011,0025,5025,50وافيةبن موسى 7

13,009,0022,0022,00 هدىبن وهيبة 8

12,0014,0026,0026,00زبيدةبهلول 9

12,507,5020,0020,00 شهينازبوبهزيز 10

11,5011,5023,0023,00محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 ص(مع) محمد ا صم !WERT!#WERT#م

يفة 13 ياسبو 10,509,5020,0020,00 ا

10,509,5020,0020,00 دنيابيشاري 14

13,0015,5028,5028,50 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 14,5011,5026,0026,00 ز

12,0014,5026,5026,50 فاطمةجنان 17

15,0010,5025,5025,50بسمةحدادي 18

13,0012,5025,5025,50 مروةحمداني 19

ةخماجة20 14,5012,0026,5026,50 خو

15,0012,0027,0027,00 شيماءدردار 21

11,5014,0025,5025,50 هزاردقايشية 22

ص(D.E.U.A) صوني  يب   23 صم !WERT!#WERT#م

ا   24 ي  ي 13,0010,5023,5023,50(D.E.U.A) نو

12,509,0021,5021,50 شهيناززواشي 25

14,509,5024,0024,00 زينبزيوان26

هدىشابي 27 15,0010,0025,0025,00نورا

13,0010,5023,5023,50 سماحشعابنة 28

13,0012,5025,5025,50 سارةعزاب 29

ريمةعلي خليل30  13,0013,5026,5026,50

ا   31 14,5010,0024,5024,50(D.E.U.A) بي  ف

هدىعاليبية32 12,5011,5024,0024,00 نور ا

12,5013,5026,0026,00شيماءمحاجبية 33

12,5015,5028,0028,00ودادمخلوفي 34

12,0014,0026,0026,00أحمدمصباح 35

11,5010,5022,0022,00شيماءمنيجل 36

13,0010,0023,0023,00 رانيةنايلي 37

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محضر
س ن المالي ال
8الفو

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال االتط ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن
13,0015,5028,5028,50 رفقةإيتيم 1

12,5011,0023,5023,50 نرجسباقة 2

12,5011,5024,0024,00 فريـالباهي 3

13,0010,0023,0023,00 نسرينبدراوي 4

13,008,0021,0021,00نديربرية 5

13,0010,5023,5023,50 أيةبشايرية 6

13,0010,0023,0023,00  وافيةبن خديجة 7

صرمزيبن عمارة 8 صم !WERT!#WERT#م

ي 9 ا  بوب 13,007,5020,5020,50(D.E.U.A) منوب 

13,0013,0026,0026,00 أسامةبودوخة 10

13,504,0017,5017,50(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  12,003,5015,5015,50

13,009,0022,0022,00 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 13,5014,0027,5027,50عبد ا

13,0010,5023,5023,50 منالتومي 15

13,009,0022,0022,00 بسمةحفاف 16

ة17 13,0011,5024,5024,50(ت.م)سماح حن

ابح   با 18  (D.E.U.A)12,5012,5012,50

13,0011,0024,0024,00 مريمرحامنية 19

13,0011,0024,0024,00 منالساسي 20

ب 21 13,5016,0029,5029,50فيصلطا

رحيم 22 12,0014,0026,0026,00  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 13,009,5022,5022,50 خو

يدعالوي 24 13,0015,5028,5028,50 و

13,006,5019,5019,50 رحمةعمارة 25

13,009,5022,5022,50 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 13,0010,5023,5023,50محمد إ

ص أسامةقدري 28 صم !WERT!#WERT#م

12,508,0020,5020,50 مريمقليل 29

12,5012,5025,0025,00  رانيةبير  30

13,0011,0024,0024,00 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 13,007,5020,5020,50خو

13,0012,0025,0025,00بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33

تا34 ين م 10,0010,0020,0020,00(D.E.U.A) م ل

13,0010,0023,0023,00 وساممقداد 35

ي 36 13,0010,0023,0023,00ندىهد

13,008,0021,0021,00صفاء ياسمينيوبي37

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محضر
س ن المالي ال
9الفو

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال االتط ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن
14,5010,0024,5024,50ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 12,508,5021,0021,00ساميا

12,5012,5025,0025,00سارةبدوسي 3

12,508,0020,5020,50حنانبردودي 4

13,0012,5025,5025,50زهيرةبليدة 5

14,507,5022,0022,00(D.E.U.A) أمين  بن حومان6

12,006,0018,0018,00رانيةبن رحمة 7

12,0010,0022,0022,00ايمانبوحوش 8

12,0010,5022,5022,50 إيمان رندةبوشمال9

13,0012,5025,5025,50نسرينبوماضي 10

12,5014,5027,0027,00ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 12,5012,5025,0025,00محمد ا

14,507,5022,0022,00آسياخنخار 13

12,0010,0022,0022,00ايناسدباح 14

14,5012,5027,0027,00ايناسدرايعية 15

15,5012,0027,5027,50عصام أمجدرزايقية16

12,506,0018,5018,50(D.E.U.A)بيع  يق 17

12,007,5019,5019,50عفافرزيوق 18

12,506,5019,0019,00عفافرمضاني 19

12,0014,0026,0026,00عبيرزاو 20

12,509,5022,0022,00صبرينةشريف 21

ب 22 12,5010,0022,5022,50شيماءطا

12,0013,0025,0025,00مروةطبة 23

12,5015,5028,0028,00حميدةطلحة 24

12,5012,5012,50محمد أمينعطروش 25

12,0012,0024,0024,00ندىعليوة 26

12,507,5020,0020,00رحمةعنعن 27

13,0010,0023,0023,00إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 13,0013,5026,5026,50عبير ا

12,0011,5023,5023,50نسرينفريجات 30

13,0013,0026,0026,00ايةقروي 31

12,5014,0026,5026,50راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 12,5011,0023,5023,50عماد ا

12,008,0020,0020,00ايناسمقالتي 34

12,5012,5025,0025,00عمارملوك 35

12,5016,0028,5028,50عبيرنواري 36

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




اي: لمقيا العالما محضر المؤسس ج
10الفو       

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال ااالسما ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن

خن 1 6,006,006,00 زينبا

صفدي2 8,508,508,50 إيناسا

عياشي3 6,006,006,00 سلسبيلا

10,0010,0010,00 بشرىبابوري4

3,003,003,00 رندةبرمضان 5

4,504,504,50 زينببلحوت 6

3,003,003,00وافيةبن موسى 7

4,004,004,00 هدىبن وهيبة 8

5,005,005,00زبيدةبهلول 9

7,007,007,00 شهينازبوبهزيز 10

4,004,004,00محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 0,000,00(مع) محمد ا

يفة 13 ياسبو 1,001,001,00 ا

1,001,001,00 دنيابيشاري 14

10,0010,0010,00 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 4,004,004,00 ز

5,005,005,00 فاطمةجنان 17

8,008,008,00بسمةحدادي 18

6,006,006,00 مروةحمداني 19

ةخماجة20 4,504,504,50 خو

4,504,504,50 شيماءدردار 21

اقايشي 22 2,002,002,00 ه

0,000,00(D.E.U.A) صوني  يب   23

4,004,004,00(D.E.U.A) نورية  ريحان   24

2,502,502,50 شهيناززواشي 25

10,0010,0010,00 زينبزيوان26

هدىشابي 27 5,005,005,00نورا

5,005,005,00 سماحشعابنة 28

10,0010,0010,00 سارةعزاب 29

يل30 ي خ يع 9,009,009,00 ك

4,004,004,00(D.E.U.A) بية  فجاح   31

هدىعاليبية32 8,508,508,50 نور ا

4,004,004,00شيماءمحاجبية 33

3,003,003,00ودادمخلوفي 34

4,504,504,50أحمدمصباح 35

9,009,009,00شيماءمنيجل 36

ي37 5,005,005,00اني  ناي

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




اي: لمقيا العالما محضر المؤسس ج
11الفو       

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال ااالسما ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن

6,006,006,00 رفقةإيتيم 1

3,003,003,00 نرجسباقة 2

3,003,003,00 فلايرباهي 3

7,007,007,00 نسرينبدراوي 4

12,0012,0012,00نديربرية 5

3,003,003,00 أيةبشايرية 6

3,003,003,00  وافيةبن خديجة 7

ا 8 0,000,00مبن ع

1,001,001,00(D.E.U.A) منوبة وداد  بوبقيرة 9

2,002,002,00 أسامةبودوخة 10

4,004,004,00(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  5,005,005,00

6,006,006,00 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 0,000,000,00عبد ا

0,000,000,00 منالتومي 15

4,004,004,00 بسمةحفاف 16

ا حن17 14,0014,0014,00(.)س

0,000,00(D.E.U.A) رابح   دربال 18

4,004,004,00 مريمرحامنية 19

5,005,005,00 منالساسي 20

ب 21 8,008,008,00فيصلطا

رحيم 22 5,005,005,00  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 3,003,003,00 خو

يدعالوي 24 3,503,503,50 و

6,006,006,00 رحمةعمارة 25

6,006,006,00 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 1,501,501,50محمد إ

0,000,00 أسامةقدري 28

0,000,000,00 مريمقليل 29

6,506,506,50  رانيةبير  30

10,0010,0010,00 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 1,001,001,00خو

ان 33 5,005,005,00بنت مصط/ أميم

مين مفتاح34 3,003,003,00(D.E.U.A) محمد 

3,003,003,00 وساممقداد 35

ي 36 5,005,005,00ندىهد

اءيوبي37 ين ص 1,501,501,50ياس

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




اي: لمقيا العالما محضر المؤسس ج
12الفو       

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال ااالسما ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن

7,007,007,00ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 11,0011,0011,00ساميا

7,007,007,00سارةبدوسي 3

4,004,004,00حنانبردودي 4

ي 5 7,507,507,50هيب

3,503,503,50(D.E.U.A) أمينة  بن حومانة6

3,003,003,00رانيةبن رحمة 7

3,503,503,50ايمانبوحوش 8

4,504,504,50 إيمان رندةبوشمال9

7,007,007,00نسرينبوماضي 10

7,007,007,00ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 2,002,002,00محمد ا

4,004,004,00آسياخنخار 13

4,504,504,50ايناسدباح 14

2,002,002,00ايناسدرايعية 15

ي16 8,008,008,00عصا أماي

5,005,005,00(D.E.U.A)ربيعة  رزيق 17

6,006,006,00عفافرزيوق 18

4,504,504,50عفافرمضاني 19

1,001,001,00عبيرزاو 20

6,506,506,50صبرينةشريف 21

ب 22 8,508,508,50شيماءطا

7,007,007,00مروةطبة 23

8,008,008,00حميدةطلحة 24

0,000,00محمد أمينعطروش 25

3,003,003,00ندىعليوة 26

6,006,006,00رحمةعنعن 27

6,006,006,00إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 7,007,007,00عبير ا

7,507,507,50نسرينفريجات 30

11,0011,0011,00ايةقروي 31

4,004,004,00راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 4,504,504,50عماد ا

3,003,003,00ايناسمقالتي 34

12,0012,0012,00عمارملوك 35

7,007,007,00عبيرنواري36

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محضر
ا نظري القرارا ات

13الفو

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال االتط ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن
خن 1 15,0013,5028,5028,50 زينبا

صفدي2 13,0015,5028,5028,50 إيناسا

عياشي3 13,0015,0028,0028,00 سلسبيلا

13,0016,0029,0029,00 بشرىبابوري4

12,5012,0024,5024,50 رندةبرمضان 5

12,5011,0023,5023,50 زينببلحوت 6

13,0014,5027,5027,50وافيةبن موسى 7

12,5012,5025,0025,00 هدىبن وهيبة 8

13,5015,5029,0029,00زبيدةبهلول 9

13,0016,0029,0029,00 شهينازبوبهزيز 10

16,0015,0031,0031,00محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 ص(مع) محمد ا صم !WERT!#WERT#م

يفة 13 ياسبو 14,5015,5030,0030,00 ا

13,5016,0029,5029,50 دنيابيشاري 14

14,5015,0029,5029,50 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 13,5013,5027,0027,00 ز

14,0012,5026,5026,50 فاطمةجنان 17

13,5015,5029,0029,00بسمةحدادي 18

12,5011,0023,5023,50 مروةحمداني 19

ةخماجة20 12,5011,0023,5023,50 خو

13,5015,0028,5028,50 شيماءدردار 21

14,0014,0028,0028,00 هزاردقايشية 22

ص(D.E.U.A) صوني  يب   23 صم !WERT!#WERT#م

ا   24 ي  ي 12,507,5020,0020,00(D.E.U.A) نو

14,5016,0030,5030,50 شهيناززواشي 25

14,0016,0030,0030,00 زينبزيوان26

هدىشابي 27 13,0014,0027,0027,00نورا

12,5013,0025,5025,50 سماحشعابنة 28

13,0014,5027,5027,50 سارةعزاب 29

ريمةعلي خليل30  14,5015,0029,5029,50

ا   31 14,5012,0026,5026,50(D.E.U.A) بي  ف

هدىعاليبية32 14,5015,0029,5029,50 نور ا

15,0016,0031,0031,00شيماءمحاجبية 33

15,0015,0030,0030,00ودادمخلوفي 34

16,0016,0032,0032,00أحمدمصباح 35

15,0016,0031,0031,00شيماءمنيجل 36

13,0014,0027,0027,00 رانيةنايلي 37

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محضر
ا نظري القرارا ات

14الفو

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال االتط ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن
13,0015,0028,0028,00 رفقةإيتيم 1

13,0014,0027,0027,00 نرجسباقة 2

14,5016,0030,5030,50 فلايرباهي 3

14,0016,0030,0030,00 نسرينبدراوي 4

14,5013,5028,0028,00نديربرية 5

14,5015,0029,5029,50 أيةبشايرية 6

14,0012,0026,0026,00  وافيةبن خديجة 7

صرمزيبن عمارة 8 صم !WERT!#WERT#م

ي 9 ا بوب 13,005,0018,0018,00(D.E.U.A) منوب 

13,0012,5025,5025,50 أسامةبودوخة 10

13,0010,5023,5023,50(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  12,504,0016,5016,50

13,5016,0029,5029,50 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 14,0010,0024,0024,00عبد ا

13,0014,0027,0027,00 منالتومي 15

13,0015,5028,5028,50 بسمةحفاف 16

ة17 14,0015,0029,0029,00(ت.م)سماح حن

ابح   با 18  (D.E.U.A)12,5012,5012,50

14,0013,7527,7527,75 مريمرحامنية 19

13,0011,0024,0024,00 منالساسي 20

ب 21 15,0014,0029,0029,00فيصلطا

رحيم 22 13,0014,5027,5027,50  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 13,0013,0026,0026,00 خو

يدعالوي 24 15,0016,0031,0031,00 و

13,0011,0024,0024,00 رحمةعمارة 25

13,0015,0028,0028,00 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 16,0016,5032,5032,50محمد إ

ص أسامةقدري 28 صم !WERT!#WERT#م

13,0015,5028,5028,50 مريمقليل 29

14,0015,5029,5029,50  رانيةبير  30

15,0016,0031,0031,00 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 13,0015,5028,5028,50خو

13,008,5021,5021,50بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33

تا34 ين م 14,509,0023,5023,50(D.E.U.A) م ل

14,0017,0031,0031,00 وساممقداد 35

ي 36 14,0016,0030,0030,00ندىهد

13,0013,0026,0026,00صفاء ياسمينيوبي37

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محضر
ا نظري القرارا ات

15الفو

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال االتط ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن
14,0013,5027,5027,50ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 13,5014,5028,0028,00ساميا

13,0012,0025,0025,00سارةبدوسي 3

16,0016,0032,0032,00حنانبردودي 4

14,5015,7530,2530,25زهيرةبليدة 5

13,5010,0023,5023,50(D.E.U.A) أمين  بن حومان6

13,5013,0026,5026,50رانيةبن رحمة 7

13,009,5022,5022,50ايمانبوحوش 8

15,0012,0027,0027,00 إيمان رندةبوشمال9

14,0016,0030,0030,00نسرينبوماضي 10

14,0016,0030,0030,00ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 16,0014,0030,0030,00محمد ا

15,0013,0028,0028,00آسياخنخار 13

13,0010,0023,0023,00ايناسدباح 14

15,0012,0027,0027,00ايناسدرايعية 15

14,5012,0026,5026,50عصام أمجدرزايقية16

13,5010,0023,5023,50(D.E.U.A)بيع  يق 17

14,505,5020,0020,00عفافرزيوق 18

14,5015,0029,5029,50عفافرمضاني 19

14,5016,0030,5030,50عبيرزاو 20

14,5014,5029,0029,00صبرينةشريف 21

ب 22 13,5014,0027,5027,50شيماءطا

13,0011,0024,0024,00مروةطبة 23

14,0017,0031,0031,00حميدةطلحة 24

13,0013,0013,00محمد أمينعطروش 25

14,0016,0030,0030,00ندىعليوة 26

13,0014,0027,0027,00رحمةعنعن 27

13,5015,5029,0029,00إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 13,0014,0027,0027,00عبير ا

13,0012,0025,0025,00نسرينفريجات 30

14,0016,0030,0030,00ايةقروي 31

16,0016,0032,0032,00راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 14,0014,5028,5028,50عماد ا

14,0016,0030,0030,00ايناسمقالتي 34

14,0015,5029,5029,50عمارملوك 35

13,0012,5025,5025,50عبيرنواري 36

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




القضائي التسوي اإلفال: لمقيا العالما محضر
16الفو       

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال ااالسما ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن

خن 1 14,0014,0014,00 زينبا

صفدي2 15,0015,0015,00 إيناسا

عياشي3 14,5014,5014,50 سلسبيلا

17,5017,5017,50 بشرىبابوري4

15,0015,0015,00 رندةبرمضان 5

10,0010,0010,00 زينببلحوت 6

10,5010,5010,50وافيةبن موسى 7

11,0011,0011,00 هدىبن وهيبة 8

17,5017,5017,50زبيدةبهلول 9

14,5014,5014,50 شهينازبوبهزيز 10

15,0015,0015,00محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 0,000,00(مع) محمد ا

يفة 13 ياسبو 16,0016,0016,00 ا

13,5013,5013,50 دنيابيشاري 14

18,5018,5018,50 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 14,5014,5014,50 ز

15,0015,0015,00 فاطمةجنان 17

15,0015,0015,00بسمةحدادي 18

17,0017,0017,00 مروةحمداني 19

ةخماجة20 14,0014,0014,00 خو

14,5014,5014,50 شيماءدردار 21

اقايشي 22 16,5016,5016,50 ه

0,000,00(D.E.U.A) صوني  يب   23

15,0015,0015,00(D.E.U.A) نورية  ريحان   24

14,5014,5014,50 شهيناززواشي 25

15,0015,0015,00 زينبزيوان26

هدىشابي 27 15,0015,0015,00نورا

14,5014,5014,50 سماحشعابنة 28

14,5014,5014,50 سارةعزاب 29

يل30 ي خ يع 15,0015,0015,00 ك

15,5015,5015,50(D.E.U.A) بية  فجاح   31

هدىعاليبية32 15,0015,0015,00 نور ا

16,5016,5016,50شيماءمحاجبية 33

14,0014,0014,00ودادمخلوفي 34

17,0017,0017,00أحمدمصباح 35

16,5016,5016,50شيماءمنيجل 36

ي37 15,0015,0015,00اني  ناي

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




القضائي التسوي اإلفال: لمقيا العالما محضر
17الفو       

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال ااالسما ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن

15,0015,0015,00 رفقةإيتيم 1

12,5012,5012,50 نرجسباقة 2

15,0015,0015,00 فريـالباهي 3

16,5016,5016,50 نسرينبدراوي 4

14,5014,5014,50نديربرية 5

13,5013,5013,50 أيةبشايرية 6

11,5011,5011,50  وافيةبن خديجة 7

ا 8 0,000,00مبن ع

14,5014,5014,50(D.E.U.A) منوبة وداد  بوبقيرة 9

15,0015,0015,00 أسامةبودوخة 10

14,5014,5014,50(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  14,0014,0014,00

15,0015,0015,00 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 15,0015,0015,00عبد ا

17,5017,5017,50 منالتومي 15

15,0015,0015,00 بسمةحفاف 16

ا حن17 14,0014,0014,00(.)س

0,000,00(D.E.U.A) رابح   دربال 18

17,0017,0017,00 مريمرحامنية 19

16,0016,0016,00 منالساسي 20

ب 21 13,5013,5013,50فيصلطا

رحيم 22 13,0013,0013,00  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 17,0017,0017,00 خو

يدعالوي 24 12,5012,5012,50 و

15,0015,0015,00 رحمةعمارة 25

15,0015,0015,00 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 17,0017,0017,00محمد إ

0,000,00 أسامةقدري 28

15,0015,0015,00 مريمقليل 29

15,0015,0015,00  رانيةبير  30

13,5013,5013,50 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 15,5015,5015,50خو

ان 33 14,5014,5014,50بنت مصط/ أميم

مين مفتاح34 13,5013,5013,50(D.E.U.A) محمد 

15,0015,0015,00 وساممقداد 35

ي 36 16,0016,0016,00ندىهد

اءيوبي37 ين ص 14,5014,5014,50ياس

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




القضائي التسوي اإلفال: لمقيا العالما محضر
18الفو       

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال ااالسما ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن

17,5017,5017,50ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 16,5016,5016,50ساميا

17,5017,5017,50سارةبدوسي 3

17,5017,5017,50حنانبردودي 4

ي 5 17,5017,5017,50هيب

14,0014,0014,00(D.E.U.A) أمينة  بن حومانة6

14,5014,5014,50رانيةبن رحمة 7

16,0016,0016,00ايمانبوحوش 8

14,5014,5014,50 إيمان رندةبوشمال9

15,0015,0015,00نسرينبوماضي 10

17,0017,0017,00ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 16,5016,5016,50محمد ا

14,0014,0014,00آسياخنخار 13

13,5013,5013,50ايناسدباح 14

13,5013,5013,50ايناسدرايعية 15

ي16 14,0014,0014,00عصا أماي

14,5014,5014,50(D.E.U.A)ربيعة  رزيق 17

15,0015,0015,00عفافرزيوق 18

13,0013,0013,00عفافرمضاني 19

14,0014,0014,00عبيرزاو 20

13,0013,0013,00صبرينةشريف 21

ب 22 15,0015,0015,00شيماءطا

11,0011,0011,00مروةطبة 23

16,0016,0016,00حميدةطلحة 24

0,000,00محمد أمينعطروش 25

15,0015,0015,00ندىعليوة 26

13,5013,5013,50رحمةعنعن 27

11,5011,5011,50إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 11,5011,5011,50عبير ا

11,5011,5011,50نسرينفريجات 30

13,5013,5013,50ايةقروي 31

14,0014,0014,00راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 11,0011,0011,00عماد ا

13,0013,0013,00ايناسمقالتي 34

12,0012,0012,00عمارملوك 35

13,0013,0013,00عبيرنواري36

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




:لمقيا العالما محضر
ي  ي انج
19الفو  

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال ااالسما ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن

خن 1 10,5010,5010,50 زينبا

صفدي2 13,5013,5013,50 إيناسا

عياشي3 11,5011,5011,50 سلسبيلا

12,0012,0012,00 بشرىبابوري4

10,5010,5010,50 رندةبرمضان 5

11,5011,5011,50 زينببلحوت 6

12,0012,0012,00وافيةبن موسى 7

11,5011,5011,50 هدىبن وهيبة 8

12,0012,0012,00زبيدةبهلول 9

10,5010,5010,50 شهينازبوبهزيز 10

12,0012,0012,00محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 0,000,00(مع) محمد ا

11,0011,0011,00 اليابولي 13

12,0012,0012,00 دنيابيشاري 14

13,5013,5013,50 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 12,5012,5012,50 ز

10,5010,5010,50 فاطمةجنان 17

11,5011,5011,50بسمةحدادي 18

اني 19 12,0012,0012,00 مح

ةخماجة20 10,5010,5010,50 خو

12,0012,0012,00 شيماءدردار 21

اقايشي 22 14,0014,0014,00 ه

0,000,00(D.E.U.A) صونية  ديب   23

11,5011,5011,50(D.E.U.A) نورية  ريحان   24

12,0012,0012,00 شهيناززواشي 25

10,5010,5010,50 زينبزيوان26

هدىشابي 27 13,0013,0013,00نورا

12,0012,0012,00 سماحشعابنة 28

11,0011,0011,00 سارةعزاب 29

ريمةعلي خليل30  12,0012,0012,00

ا31 13,0013,0013,00(D.E.U.A)  بي    ف

هدىعاليبية32 12,0012,0012,00 نور ا

11,5011,5011,50شيماءمحاجبية 33

11,0011,0011,00ودادمخلوفي 34

10,5010,5010,50أحمدمصباح 35

12,0012,0012,00شيماءمنيجل 36

111111 رانيةنايلي 37

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




:لمقيا العالما محضر
ي  ي انج
20الفو  

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال ااالسما ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن

فيتيم 1  11,5011,5011,50

13,5013,5013,50 نرجسباقة 2

11,5011,5011,50 فلايرباهي 3

12,0012,0012,00 نسرينبدراوي 4

11,0011,0011,00نديربرية 5

10,5010,5010,50 أيةبشايرية 6

11,0011,0011,00  وافيةبن خديجة 7

0,000,00رمزيبن عمارة 8

10,5010,5010,50(D.E.U.A) منوبة وداد  بوبقيرة 9

11,0011,0011,00 أسامةبودوخة 10

11,0011,0011,00(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  11,0011,0011,00

12,0012,0012,00 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 10,5010,5010,50عبد ا

12,5012,5012,50 منالتومي 15

11,5011,5011,50 بسمةحفاف 16

ة17 11,5011,5011,50(ت.م)سماح حن

0,000,00(D.E.U.A)   ابح  با18

10,5010,5010,50 مريمرحامنية 19

11,5011,5011,50 مناساسي 20

ب 21 10,5010,5010,50فيصلطا

رحيم 22 12,0012,0012,00  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 12,0012,0012,00 خو

يدعالوي 24 11,5011,5011,50 و

12,0012,0012,00 رحمةعمارة 25

11,5011,5011,50 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 16,5016,5016,50محمد إ

0,000,00 أسامةقدري 28

11,0011,0011,00 مريمقليل 29

11,5011,5011,50  رانيةبير  30

11,0011,0011,00 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 10,5010,5010,50خو

10,5010,5010,50بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33

مين مفتاح34 11,0011,0011,00(D.E.U.A) محمد 

13,0013,0013,00 وساممقداد 35

ي 36 11,5011,5011,50ندىهد

ينيوبي37 اء ياس 13,5013,5013,50ص

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




:لمقيا العالما محضر
ي  ي انج
21الفو  

ي   و ك ي الع و  االقتصا التسيير ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال ااالسما ع اإلمت ا1ال عاإلست ع2ال ائي ال الن

13,0013,0013,00ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 11,5011,5011,50ساميا

10,5010,5010,50سارةبدوسي 3

12,0012,0012,00حنانبردودي 4

11,5011,5011,50زهيرةبليدة 5

10,5010,5010,50(D.E.U.A) أمينة  بن حومانة6

12,0012,0012,00رانيةبن رحمة 7

11,5011,5011,50ايمانبوحوش 8

12,0012,0012,00 إيمان رندةبوشمال9

ينبوماضي 10 10,5010,5010,50نس

11,5011,5011,50ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 10,0010,0010,00محمد ا

12,0012,0012,00آسياخنخار 13

10,5010,5010,50ايناسدباح 14

11,5011,5011,50ايناسدرايعية 15

10,5010,5010,50عصام أمجدرزايقية16

11,0011,0011,00(D.E.U.A)ربيعة  رزيق 17

10,5010,5010,50عفافرزيوق 18

11,0011,0011,00عفافرمضاني 19

12,0012,0012,00عبيرزاو 20

10,5010,5010,50صبرينةشريف 21

اءالب 22 12,5012,5012,50شي

11,0011,0011,00مروةطبة 23

10,5010,5010,50حميدةطلحة 24

0,000,00محمد أمينعطروش 25

10,0010,0010,00ندىعليوة 26

10,5010,5010,50رحمةعنعن 27

11,0011,0011,00إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 11,5011,5011,50عبير ا

11,0011,0011,00نسرينفريجات 30

14,5014,5014,50ايةقروي 31

11,0011,0011,00راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 11,5011,5011,50عماد ا

10,5010,5010,50ايناسمقالتي 34

11,0011,0011,00عمارملوك 35

10,0010,0010,00عبيرنواري36

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن ال
2018/2017

ال محضر ا اسي الم س امس ل ر)  ال لى ال (األ
المؤسس مالي

22الفو

عنابة-جامعة باجي مختار
و التسيير و االقتصادية وع ية الع ك

و المالية قس الع

ــو ــوال وال ــوال ال

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

خن 1 جح22,0068,50027,50658,009,67126,00028,50534,5011,50914,00214,0014,00210,50110,5010,50110,63630 زينبا ن
صفدي2 جح32,50628,00629,50690,0015,00188,50028,50537,0012,33915,00215,0015,00213,50113,5013,50114,13630 إيناسا ن
عياشي3 جح26,00622,75622,00670,7511,79186,00028,00534,0011,33914,50214,5014,50211,50111,5011,50111,88630 سلسبيلا ن
جح32,50636,00627,00695,5015,921810,00429,00539,0013,00917,50217,5017,50212,00112,0012,00114,90930 بشرىبابوري4 ن
جح24,50617,00023,50665,0010,83183,00024,50527,509,17915,00215,0015,00210,50110,5010,50110,72730 رندةبرمضان 5 ن
مؤجل12,00011,50018,00041,506,9204,50023,50528,009,33910,00210,0010,00211,50111,5011,5018,27312 زينببلحوت 6
جح31,50620,00625,50677,0012,83183,00027,50530,5010,17910,50210,5010,50212,00112,0012,00111,81830وافيةبن موسى 7 ن
جح31,50620,00622,00673,5012,25184,00025,00529,009,67911,00211,0011,00211,50111,5011,50111,36430 هدىبن وهيبة 8 ن
جح30,25621,00626,00677,2512,88185,00029,00534,0011,33917,50217,5017,50212,00112,0012,00112,79530زبيدةبهلول 9 ن

جح33,25622,50620,00675,7512,63187,00029,00536,0012,00914,50214,5014,50210,50110,5010,50112,43230 شهينازبوبهزيز 10 ن
جح34,50621,50623,00679,0013,17184,00031,00535,0011,67915,00215,0015,00212,00112,0012,00112,81830محمد جسيمبوتيغان 11 ن
عربي بوعريشة 12 مقصى####!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,0000,0000,000,000#WERT#(مع)محمد ا
يفة 13 ياسبو جح23,50619,00020,00662,5010,42181,00030,00531,0010,33916,00216,0016,00211,00111,0011,00110,95530 ا ن
جح25,25622,25620,00667,5011,25181,00029,50530,5010,17913,50213,5013,50212,00112,0012,00111,22730 دنيابيشاري 14 ن
جح34,50630,75628,50693,7515,631810,00429,50539,5013,17918,50218,5018,50213,50113,5013,50115,02330 إيمانتريمة15 ن
رياءتونسي 16 جح31,50624,00626,00681,5013,58184,00027,00531,0010,33914,50214,5014,50212,50112,5012,50112,68230 ز ن
جح25,50622,00626,50674,0012,33185,00026,50531,5010,50915,00215,0015,00210,50110,5010,50111,90930 فاطمةجنان 17 ن
جح27,00626,50625,50679,0013,17188,00029,00537,0012,33915,00215,0015,00211,50111,5011,50112,95530بسمةحدادي 18 ن
جح26,75618,50025,50670,7511,79186,00023,50529,509,83917,00217,0017,00212,00112,0012,00111,75030 مروةحمداني 19 ن
ةخماجة20 جح24,50625,25626,50676,2512,71184,50023,50528,009,33914,00214,0014,00210,50110,5010,50111,70530 خو ن
جح16,50021,00627,00664,5010,75184,50028,50533,0011,00914,50214,5014,50212,00112,0012,00111,27330 شيماءدردار 21 ن
جح22,50618,50025,50666,5011,08182,00028,00530,0010,00916,50216,5016,50214,00114,0014,00111,54530 هزاردقايشية 22 ن
مقصى####!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,0000,0000,000,000#WERT#(D.E.U.A)  صوني يب   23
ا   24 ي ي مؤجل15,50019,00023,50658,009,6764,00020,00524,008,00515,00215,0015,00211,50111,5011,5019,86414(D.E.U.A)  نو
جح18,00017,00021,50656,509,4262,50030,50533,0011,00914,50214,5014,50212,00112,0012,00110,54530 شهيناززواشي 25 ن
جح35,00625,75624,00684,7514,131810,00430,00540,0013,33915,00215,0015,00210,50110,5010,50113,65930 زينبزيوان26 ن
هدىشابي 27 جح15,50013,00025,00653,508,9265,00027,00532,0010,67915,00215,0015,00213,00113,0013,00110,31830نورا ن
جح31,25619,50023,50674,2512,38185,00025,50530,5010,17914,50214,5014,50212,00112,0012,00111,93230 سماحشعابنة 28 ن
جح21,50618,50025,50665,5010,921810,00427,50537,5012,50914,50214,5014,50211,00111,0011,00111,68230 سارةعزاب 29 ن
ريمةعلي خليل30 جح27,00623,50626,50677,0012,83189,00029,50538,5012,83915,00215,0015,00212,00112,0012,00112,95530  ن
ا 31 جح27,50618,00024,50670,0011,67184,00026,50530,5010,17915,50215,5015,50213,00113,0013,00111,72730(D.E.U.A) بي  ف ن
هدىعاليبية32 جح33,50627,25624,00684,7514,13188,50029,50538,0012,67915,00215,0015,00212,00112,0012,00113,61430 نور ا ن
جح24,50624,50626,00675,0012,50184,00031,00535,0011,67916,50216,5016,50211,50111,5011,50112,54530شيماءمحاجبية 33 ن
جح34,50621,75628,00684,2514,04183,00030,00533,0011,00914,00214,0014,00211,00111,0011,00112,93230ودادمخلوفي 34 ن
جح32,50631,50626,00690,0015,00184,50032,00536,5012,17917,00217,0017,00210,50110,5010,50114,00030أحمدمصباح 35 ن
جح30,50624,00622,00676,5012,75189,00031,00540,0013,33916,50216,5016,50212,00112,0012,00113,18230شيماءمنيجل 36 ن
مؤجل13,50015,25023,00651,758,6365,00027,00532,0010,67915,00215,0015,00211,00111,0011,0019,97718 رانيةنايلي 37

 معـــ
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ال السن ال
2018/2017

ال محضر ا اسي الم س امس ل ر)  ال لى ال (األ
المؤسس مالي

23الفو

عنابة-جامعة باجي مختار
و التسيير و االقتصادية وع ية الع ك

و المالية قس الع

ــو ــوال وال ــوال ال

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

جح19,25018,75028,50666,5011,08186,00028,00534,0011,33915,00215,0015,00211,50111,5011,50111,54530 رفقةإيتيم 1 ن
جح16,00015,25023,50654,759,1363,00027,00530,0010,00912,50212,5012,50213,50113,5013,50110,06830 نرجسباقة 2 ن
جح24,75620,50624,00669,2511,54183,00030,50533,5011,17915,00215,0015,00211,50111,5011,50111,75030 فريـالباهي 3 ن
جح33,50626,50623,00683,0013,83187,00030,00537,0012,33916,50216,5016,50212,00112,0012,00113,50030 نسرينبدراوي 4 ن
جح33,00620,00621,00674,0012,331812,00428,00540,0013,33914,50214,5014,50211,00111,0011,00112,68230نديربرية 5 ن
جح31,50619,25023,50674,2512,38183,00029,50532,5010,83913,50213,5013,50210,50110,5010,50111,88630 أيةبشايرية 6 ن
مؤجل7,00011,50023,00641,506,9263,00026,00529,009,67911,50211,5011,50211,00111,0011,0018,45518  وافيةبن خديجة 7

رمزيبن عمارة 8
ي 9 ا  بوب مؤجل12,5008,00020,50641,006,8361,00018,00019,006,33014,50214,5014,50210,50110,5010,5017,7279(D.E.U.A) منوب 

مؤجل12,00017,75026,00655,759,2962,00025,50527,509,17915,00215,0015,00211,00111,0011,0019,93218 أسامةبودوخة 10
مؤجل6,0007,00017,50030,505,0804,00023,50527,509,17914,50214,5014,50211,00111,0011,0017,59112(مع)فضيلة بورقعة11
ينةبوزغول 12 مؤجل19,00012,75015,50047,257,8805,00016,50021,507,17014,00214,0014,00211,00111,0011,0018,5233 
جح24,25625,75622,00672,0012,00186,00029,50535,5011,83915,00215,0015,00212,00112,0012,00112,22730 سارةبوعافية 13 ن
حفيظبونعاس 14 جح30,00619,75027,50677,2512,88180,00024,00524,008,00515,00215,0015,00210,50110,5010,50111,52330عبد ا ن
جح22,50612,50023,50658,509,75120,00027,00527,009,00917,50217,5017,50212,50112,5012,50110,50030 منالتومي 15 ن
جح29,50614,00022,00665,5010,92184,00028,50532,5010,83915,00215,0015,00211,50111,5011,50111,31830 بسمةحفاف 16 ن
ة17 جح28,00625,75624,50678,2513,041814,00429,00543,0014,33914,00214,0014,00211,50111,5011,50113,34130(ت.م)سماح حن ن
ابح   با 18  (D.E.U.A)0,0000,00012,50012,502,0800,00012,50012,504,1700,0000,000,0000,0000,000,0002,2730مؤجل
جح27,00621,25624,00672,2512,04184,00027,75531,7510,58917,00217,0017,00210,50110,5010,50111,95530 مريمرحامنية 19 ن
جح27,25618,50024,00669,7511,63185,00024,00529,009,67916,00216,0016,00211,50111,5011,50111,47730 منالساسي 20 ن
ب 21 جح32,50627,50629,50689,5014,92188,00029,00537,0012,33913,50213,5013,50210,50110,5010,50113,68230فيصلطا ن
رحيم 22 جح24,50622,75626,00673,2512,21185,00027,50532,5010,83913,00213,0013,00212,00112,0012,00111,88630فريـالعبد ا ن
ةعطوي 23 جح18,00015,25022,50655,759,2963,00026,00529,009,67917,00217,0017,00212,00112,0012,00110,34130 خو ن
يدعالوي 24 جح29,50623,00628,50681,0013,50183,50031,00534,5011,50912,50212,5012,50211,50111,5011,50112,68230 و ن
جح18,50015,75019,50053,758,9606,00024,00530,0010,00915,00215,0015,00212,00112,0012,00110,06830 رحمةعمارة 25 ن
جح30,00623,00622,50675,5012,58186,00028,00534,0011,33915,00215,0015,00211,50111,5011,50112,36430 هاجرغناي 26 ن
ياس وائلفرفار27 جح25,50620,50623,50669,5011,58181,50032,50534,0011,33917,00217,0017,00216,50116,5016,50112,45530محمد إ ن
مقصى####!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,0000,0000,000,000#WERT# أسامةقدري 28
مؤجل21,0068,50020,50650,008,33120,00028,50528,509,50915,00215,0015,00211,00111,0011,0019,50024 مريمقليل 29
جح23,25622,00625,00670,2511,71186,50029,50536,0012,00915,00215,0015,00211,50111,5011,50112,06830  رانيةبير  30 ن
جح31,00622,50624,00677,5012,921810,00431,00541,0013,67913,50213,5013,50211,00111,0011,00113,00030 هدىحسن 31 ن
ي 32 ةمبار مؤجل13,50015,00020,50649,008,1761,00028,50529,509,83915,50215,5015,50210,50110,5010,5019,50018خو
جح24,25611,75025,00661,0010,17185,00021,50526,508,83514,50214,5014,50210,50110,5010,50110,22730بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33 ن
تا34 ين   م مؤجل16,5008,00020,00644,507,4263,00023,50526,508,83513,50213,5013,50211,00111,0011,0018,68214(D.E.U.A) م ل
جح31,75624,75623,00679,5013,25183,00031,00534,0011,33915,00215,0015,00213,00113,0013,00112,86430 وساممقداد 35 ن
ي 36 جح23,50621,00623,00667,5011,25185,00030,00535,0011,67916,00216,0016,00211,50111,5011,50111,81830ندىهد ن
جح13,50024,00621,00658,509,75121,50026,00527,509,17914,50214,5014,50213,50113,5013,50110,36430صفاء ياسمينيوبي37 ن
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عنابة-جامعة باجي مختار
و التسيير و االقتصادية وع ية الع ك

و المالية قس الع

ــو ــوال وال ــوال ال

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

جح22,00628,00624,50674,5012,42187,00027,50534,5011,50917,50217,5017,50213,00113,0013,00112,68230 صبرينةأحمد ناجي1 ن
ري 2 ب جح34,50616,50021,00672,0012,001811,00428,00539,0013,00916,50216,5016,50211,50111,5011,50112,63630ساميا ن
مؤجل8,00010,50025,00643,507,2567,00025,00532,0010,67917,50217,5017,50210,50110,5010,5019,40918سارةبدوسي 3
جح35,50622,00620,50678,0013,00184,00032,00536,0012,00917,50217,5017,50212,00112,0012,00113,04530حنانبردودي 4 ن
جح32,00630,50625,50688,0014,67187,50030,25537,7512,58917,50217,5017,50211,50111,5011,50114,06830زهيرةبليدة 5 ن
مؤجل6,0008,50022,00636,506,0863,50023,50527,009,00914,00214,0014,00210,50110,5010,5018,00018(D.E.U.A) أمين  بن حومان6
جح30,75623,00618,00071,7511,96183,00026,50529,509,83914,50214,5014,50212,00112,0012,00111,61430رانيةبن رحمة 7 ن
جح30,50614,00022,00666,5011,08183,50022,50526,008,67516,00216,0016,00211,50111,5011,50110,90930ايمانبوحوش 8 ن
جح25,50623,00622,50671,0011,83184,50027,00531,5010,50914,50214,5014,50212,00112,0012,00111,72730 إيمان رندةبوشمال9 ن

جح18,00018,00025,50661,5010,25187,00030,00537,0012,33915,00215,0015,00210,50110,5010,50111,27330نسرينبوماضي 10 ن
جح34,50625,50627,00687,0014,50187,00030,00537,0012,33917,00217,0017,00211,50111,5011,50113,86430ريمتيجاني 11 ن
هاديحساينية 12 جح29,50621,00625,00675,5012,58182,00030,00532,0010,67916,50216,5016,50210,00110,0010,00112,18230محمد ا ن
جح21,00622,75622,00665,7510,96184,00028,00532,0010,67914,00214,0014,00212,00112,0012,00111,25030آسياخنخار 13 ن
جح25,25618,75022,00666,0011,00184,50023,00527,509,17913,50213,5013,50210,50110,5010,50110,68230ايناسدباح 14 ن
جح19,00016,50027,00662,5010,42182,00027,00529,009,67913,50213,5013,50211,50111,5011,50110,59130ايناسدرايعية 15 ن
جح28,50621,50627,50677,5012,92188,00026,50534,5011,50914,00214,0014,00210,50110,5010,50112,40930عصام أمجدرزايقية16 ن
مؤجل16,00014,50018,50049,008,1705,00023,50528,509,50914,50214,5014,50211,00111,0011,0019,36412(D.E.U.A)بيع  يق 17
جح24,75614,25019,50058,509,7566,00020,00526,008,67515,00215,0015,00210,50110,5010,50110,00030عفافرزيوق 18 ن
جح30,25623,50619,00072,7512,13184,50029,50534,0011,33913,00213,0013,00211,00111,0011,00111,88630عفافرمضاني 19 ن
جح25,00617,00026,00668,0011,33181,00030,50531,5010,50914,00214,0014,00212,00112,0012,00111,40930عبيرزاو 20 ن
جح32,00618,50022,00672,5012,08186,50029,00535,5011,83913,00213,0013,00210,50110,5010,50111,95530صبرينةشريف 21 ن
ب 22 جح27,50620,50622,50670,5011,75188,50027,50536,0012,00915,00215,0015,00212,50112,5012,50112,18230شيماءطا ن
جح26,75617,00025,00668,7511,46187,00024,00531,0010,33911,00211,0011,00211,00111,0011,00111,06830مروةطبة 23 ن
جح33,50633,25628,00694,7515,79188,00031,00539,0013,00916,00216,0016,00210,50110,5010,50114,56830حميدةطلحة 24 ن
مؤجل10,0002,00012,50024,504,0800,00013,00013,004,3300,0000,000,0000,0000,000,0003,4090محمد أمينعطروش 25
جح27,00619,00024,00670,0011,67183,00030,00533,0011,00915,00215,0015,00210,00110,0010,00111,63630ندىعليوة 26 ن
جح31,00612,25020,00663,2510,54186,00027,00533,0011,00913,50213,5013,50210,50110,5010,50110,93230رحمةعنعن 27 ن
جح26,50618,50023,00668,0011,33186,00029,00535,0011,67911,50211,5011,50211,00111,0011,00111,40930إيمانغانية 28 ن
صباحفرفار 29 جح26,00624,00626,50676,5012,75187,00027,00534,0011,33911,50211,5011,50211,50111,5011,50112,13630عبير ا ن
جح26,50617,00023,50667,0011,17187,50025,00532,5010,83911,50211,5011,50211,00111,0011,00111,09130نسرينفريجات 30 ن
جح29,00633,50626,00688,5014,751811,00430,00541,0013,67913,50213,5013,50214,50114,5014,50114,31830ايةقروي 31 ن
جح23,00625,75626,50675,2512,54184,00032,00536,0012,00914,00214,0014,00211,00111,0011,00112,38630راضيةقويدر 32 ن
دينمحيمدات 33 جح22,50617,50023,50663,5010,58184,50028,50533,0011,00911,00211,0011,00211,50111,5011,50110,81830عماد ا ن
جح30,25618,00020,00668,2511,38183,00030,00533,0011,00913,00213,0013,00210,50110,5010,50111,34130ايناسمقالتي 34 ن
جح27,50623,50625,00676,0012,671812,00429,50541,5013,83912,00212,0012,00211,00111,0011,00112,77330عمارملوك 35 ن
جح31,50621,00628,50681,0013,50187,00025,50532,5010,83913,00213,0013,00210,00110,0010,00112,40930عبيرنواري 36 ن

 معـــ
اسي  الس

السا

با يف بنل جمش ب

اءا األسات ام
ا وخياخ ا بنغ ع

 . ع
اسي س  ل

السا
S5نتي  اس س1_مالي تسيي1 مع مالي م ن الي ال ال

عـــ ال
.  مج

قياسي

قم ق ال  االسم ال

ا اأساسيـــ   حـــــ ي حـــــ من

اي سس ج يال ا ن ا ات ال
عـــ ال

.  مج
قياسي

 التسوي اإلفال
ائي عـــال ال

.  مج
قياسي

ي ي ان
عـــ ال

.  مج
قياسي

ا شافي حـــــ ي األفقياست وحدا التع

القسم رئيس ال لجن رئيس ا الم


