
معي السن-عنابة -  جامعة باجي مختار : الج

و التسيير و االقتصادية وع ية الع جن (ة) رئيسك : ال

و التسيير  ريخقس ع ال ت : المدا

, عمعدل, عمعدل, عمعدل

25,006120,256128,506112,291817,00023,50311,50210,40822,50211,25212,002 مروةبطاز مروةبطاز1

هدىبن عمارة 2 هدىبن عمارة  نور ا 20,506115,50121,00619,501214,00022,5037,5008,80324,75212,38211,002 نور ا

جمع3 جمعفلاير  ب 26,0061150117,50019,75616,00021,0037,5008,90326,50213,25210,002فلاير  ب

دينبوعلي 4 دينبوعلي (مح  )عماد ا 26,506126,256127,506113,381827,00326,50314,00213,50831,50215,75216,002(مح  )عماد ا

21,506120,756123,506110,961825,50332,5035,00012,60832,25216,13212,002 ريانبوعيشة  ريانبوعيشة 5

شريفبوفطيمة6 شريفبوفطيمة محمد ا 19,0001160123,00619,67617,00017,5001,5007,20028,75214,3826,000 محمد ا

ربي7 ب ربيمصع ج ب 25,0061216125,506111,921827,00327,00312,50213,30833,50216,75216,002مصع ج

21,756114,250123,00619,831213,50022,0039,0008,90319,2509,63014,002 رزيقةحربي  رزيقةحربي 8

20,506114,250118,00018,79617,50022,0037,0009,30332,00216,00212,002 جناةحمايدي جناةحمايدي9

د10 ني  حم دص ني  حم 24,506118,250128,006111,791823,00331,50317,00214,30823,00211,50212,002ص

ي11 ل مري   خالي ي() من ل مري   خالي 22,506116,50121,506110,08185,5008,50010,0024,80230,25215,1328,000() من

22,0061206116,00019,671211,50020,0037,0007,70324,75212,38210,002محمد عليرحومه محمد عليرحومه 12

22,506116,750115,50019,1365,50021,50310,0027,40520,50210,2528,000محمد عليسلطاني محمد عليسلطاني 13

01010,00010,0005,50000,0001,1001,0000,5000,000() أمين محمد   سمرة() أمين محمد   سمرة14

ي15 يصبرين  شري 24,0061180118,500110,081816,50027,50312,50211,30831,50215,75211,002صبرين  شري

21,506114,750119,00019,21617,50019,00013,50210,00830,00215,0026,000 ريانعثمان راشدي  ريانعثمان راشدي 16

14,0001206123,00619,501225,50327,0039,00012,30836,00218,0022,000بن بغدادي/  أيوب فالح بن بغدادي/  أيوب فالح 17

دين سالني 18 دين سالني (م) تقي ا 0101010,0000014,0022,80220,00210,0020(م) تقي ا

21,0061170117,00019,17615,50015,5008,5007,90023,00211,50215,002 ايمانعاب  ايمانعاب 19

21,5061170121,00619,921220,00324,0037,00010,20836,25218,1326,000يزيد محمد مرابطيزيد محمد مرابط20

دينهميسي 21 دينهميسي  صالح ا 24,006113,50116,00018,92616,00022,0038,0009,20322,00211,00214,002 صالح ا

21,506114,250116,50018,71616,50020,5038,0009,00335,75217,88210,002نزةهني نزةهني 22
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ريخ ال ت : المدا

د1 ء أحم د شيم ء أحم 25,0061160125,506111,081816,00023,00317,00211,20826,50213,2528,000 شيم

ور 2 ور أشرف با 27,5061206120,506111,331820,00312,5007,0007,90331,75215,88210,002أشرف با

دينبطوري 3 دينبطوري معز ا 23,506116,50127,006111,171815,50023,0038,5009,40332,25216,1322,000معز ا

ندربن صغير4 ندربن صغيراس 26,0061160127,006111,501815,50023,00310,0029,70528,25214,13210,002اس

21,506113,250116,50018,5465,50014,0008,5005,60028,00214,0022,000(م) مريم (م)بن عمر  (م) مريم بن عمر 5

مينبوشيرة6 مينبوشيرةمحمد  13,000110010,00013,83012,0007,0004,5004,7006,5003,2500,000محمد 

لي7 لعت ض ب ليري لعت ض ب 28,7561206126,506112,541815,50027,5038,50010,30822,00211,0027,000ري

0101010,0000000,00000,0000,000 مروة بويغ  مروة بويغ 8

ر9 رمحمد  جب 23,756116,750125,006110,921812,00022,00312,0029,20521,75210,8822,000محمد  جب

21,756114,50122,00619,711216,50014,50017,0029,60224,75212,38212,002 سهامحمدي سهامحمدي10

23,006116,50122,006110,251815,50018,50013,0029,40226,50213,2524,000 مهديخرفان  مهديخرفان 11

ي12 يبثين  خ 24,0061206120,506110,751812,50012,50013,5027,70230,00215,0027,000بثين  خ

22,006115,750125,006110,461816,00017,00011,0028,80227,75213,8824,000 جمالرمول جمالرمول13

22,256114,750126,006110,501820,00327,50310,50211,60833,50216,7526,000 بلقيسشقرة بلقيسشقرة14

ة فض15 ة فضفضحي 23,006117,250124,506110,791816,00023,50312,50210,40823,50211,7527,000حي

دينحايلية 16 دينحايلية  زين ا 26,006114,50128,506111,501820,00322,50312,50211,00833,75216,88211,002 زين ا

20,006113,50124,50619,671213,5008,0007,5005,80017,0008,5006,000(م) بالل (م)ليبات  (م) بالل ليبات 17

23,506118,50127,506111,581813,00021,00315,0029,80523,25211,6326,000 سلمىعقون سلمىعقون18

29,006126,756130,006114,291827,50332,50316,50215,30837,25218,63216,002 مسعودمسعادي  مسعودمسعادي 19

ادري20 ادريرامي ن 22,256112,50120,00619,131215,00018,5000,0006,70017,0008,5002,000رامي ن

رياءهنشيري 21 رياءهنشيري  ز 21,006116,250120,00619,541211,0007,5009,0005,50026,75213,3822,000 ز
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يندةأحمد شاوش1 يندةأحمد شاوش   20,256114,50126,006110,131812,00026,5039,0009,50325,00212,50210,002

جي2 جي منيرة  ب 25,7561226119,000111,131817,75022,00312,00210,35836,25218,1326,000 منيرة  ب

26,0061206115,000110,171815,50018,5007,0008,20025,00212,50211,002 صديقبغنة  صديقبغنة 3

14,000116,750113,50017,38010,5008,0006,5005,00028,50214,2520,000 نهادبن تريعة  نهادبن تريعة 4

0101010,0000000,00000,0000 سارةبوحجار  سارةبوحجار 5

رياءبوراوي6 رياءبوراوي محمد ز 23,5061206122,506111,001819,00020,0037,5009,30330,50215,25214,002 محمد ز

25,0061170128,006111,671812,25022,50311,0029,15520,25210,13216,002 سوالفبورقة سوالفبورقة7

21,5061140115,50018,50610,0007,0005,0004,40013,0006,5004,000 وحيدبومشطة  وحيدبومشطة 8

ن  ثاليجي9 ن  ثاليجيحن 24,7561206129,006112,291813,25026,50311,00210,15825,75212,88218,002حن

23,5061140112,00018,25610,00010,5006,5005,4007,7503,8802,000(إعادة ادماج) مهدي جندي (إعادة ادماج) مهدي جندي 10

دين حافي  11 دين حافي  (م) سيف ا 22,00610120,00617,00120011,0022,20224,00212,00210,002(م) سيف ا

دحرزاهلل 12 دحرزاهلل  خا 21,506116,50118,50019,42617,00022,5038,5009,60325,75212,8824,000 خا

22,5061206120,506110,501813,50027,5034,5009,10319,7509,88012,002هيب حمالهيب حمال13

24,006118,750126,006111,461811,00022,00312,5029,10522,50211,2526,000() رمز () خريف() رمز خريف14

ي15 يأي زطي 20,756116,750122,506110,001818,50024,50310,00210,60832,75216,3820,000أي زطي

25,006122,256120,506111,291823,00320,00316,50211,90834,75217,38218,002 إبتسامزياني إبتسامزياني16

يسي17 يسينذير س 13,5001170113,00017,25010,00011,50004,30022,25211,1320نذير س

23,006116,750121,006110,131820,00327,0038,00011,00824,25212,13212,002 هاجرشاوي  هاجرشاوي 18

ي19 دينشروا ي سيف ا دينشروا 26,2561180126,506111,791820,00325,00312,00211,40835,50217,75210,002 سيف ا

23,006116,50119,50019,83615,50030,50314,50212,10829,50214,7522,000 ميمونةشوية  ميمونةشوية 20

26,5061256126,506113,001826,00325,00318,50213,90838,00219,00216,002 إيمانقوري إيمانقوري21

24,006122,256123,006111,541818,25027,00314,50211,95834,75217,38216,002 ثنينةانم  ثنينةانم 22

23,506122,756124,006111,711820,00322,50315,50211,60835,00217,5022,000 محمدحول محمدحول23

سالممعتوقي 24 سالممعتوقي  عبد ا 21,7561206119,000110,131818,00020,00315,50210,70836,25218,13210,002 عبد ا

معي السن 2017: الج

جن (ة) رئيس : ال

ريخ ال ت : المدا

حدة سي ال االس

ي حدة ي التع األف ي حدة في التع اإلستكش

د سب اقتص ضي مح  ري
 آلي اعال

سب ضي مح  ري
 تسيير

د  اقتص
حدة سي ال االس ال

ال السن الثاني محضر مدا
لى ر األ لسداسي الثالث الد

ي ي1ك ي المؤسستح

ميفؤاد العيس محمد رق

 االسالالرق
االسال

ل رأس س الم

د د إقتص  ن
حدة جي ال المن

د د إقتص  ن

غرس طيف عبد ب نال ل حم كم

حدة في ال االستكش

يل ن ط حس

حدة في ال االستكش

ر لعدرة مخت شم ة ب نج

 آلي اعال

ء جياحص حدةمن جي ال المن

ءاالس جياحص من

ي حدة سي التع جياألس حد التعليم المن

4

 تسيير

و التسيير و اإلقتصادية وع ية الع  ك

ر عبيدة حج

و التسيير  قس ع

عنابة-  جامعة باجي مختار 

 االسالالرق

إمضاء األساتذة

مي محمد رق



22,756118,750121,506110,501815,00021,50310,0029,30527,50213,75210,002 وسامأيت أومزيان وسامأيت أومزيان1

ري2 ري أميرةبس 22,256116,750118,50019,58614,0006,50012,0026,50232,00216,0026,000 أميرةبس

ش3 س  بك شاين س  بك 22,5061226121,006110,921812,25024,50313,50210,05830,75215,38216,002اين

27,006125,56127,506113,331825,50328,50310,00212,80836,75218,38218,002 إيمان خلودبوخملة  إيمان خلودبوخملة 4

سالمبوطغان5 سالمبوطغان عبد ا 26,0061206125,506111,921813,50024,00314,50210,40838,00219,0026,000 عبد ا

27,006125,256131,006113,881829,50335,0038,50014,60838,00219,00216,002 هدى فلايربوغابة  هدى فلايربوغابة 6

21,006117,50118,50019,50615,00024,0038,0009,40326,50213,2528,000 ايمنجامل ايمنجامل7

24,506122,256123,506111,711825,75329,00318,00214,55835,50217,7526,000بثينةحفاف بثينةحفاف 8

17,50010112,00014,9206,0007,00010,5024,7027,0003,5007,000محمد أنيسحماني محمد أنيسحماني 9

29,006115,250126,006111,711820,75324,5039,00010,85831,50215,75210,002عبير  حمدعبير  حمد10

19,500115,50120,50619,25611,00016,5006,0006,70022,00211,0024,000 درصافحمليل  درصافحمليل 11

22,256118,750122,506110,581812,50013,50012,5027,70225,50212,7524,000 شهينازحمودي  شهينازحمودي 12

24,006117,50126,506111,331815,50020,50310,5029,30523,50211,75212,002 سلمىدزيري  سلمىدزيري 13

26,506125,256129,506113,541820,00325,50317,00212,50837,00218,50212,002 هدىزياني  هدىزياني 14

21,006112,750116,00018,2968,5007,0007,5004,60016,7508,3804,000(م) سليم سعدان (م) سليم سعدان 15

0101010,0000000,00000,0000 صديقشوفة  صديقشوفة 16

28,506121,56121,006111,831818,00019,00015,00210,40832,00216,0028,000صخري شيماءصخري شيماءصخري17

ب 18 ب  نور اإليمانطا 25,006118,250121,006110,711812,25015,00014,5028,35230,75215,38215,002 نور اإليمانطا

26,2561140125,506110,961816,75023,50313,00210,65830,25215,13212,002أمينةعجيريأمينةعجيري19

ن عرا20 ن عراايم 25,006117,50114,50019,50613,50019,5007,0008,00036,50218,25211,002ايم

22,506116,250118,50019,54615,75024,0035,0008,95323,00211,5022,000 نورقرزط نورقرزط21

24,5061150123,006110,421816,00028,0039,00010,60836,75218,3826,000الحميد عبدكردالحميد عبدكرد22

يليا شطب23 يليا شطب(م)  18,5001160116,00018,42014,00013,50014,5028,40226,25213,13210,002(م) 

24,006122,56123,506111,671822,25316,00014,00210,45834,25217,13210,002 مريممجماج مريممجماج24
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ن  الممي1 ن  المميإيم 0101010,00010,000002,00000,0000إيم

20,0061170116,50018,92610,00019,00012,5028,30218,5009,2504,000 شهينازبلحاج  شهينازبلحاج 2

سالم 3 سالم سلمىبن عبد ا 15,0001180117,50018,42021,00313,50010,5029,00528,50214,25211,002سلمىبن عبد ا

10,0001206110,25016,71610,50011,5008,0006,00022,50211,2526,000(م)إسماعيل (م)بن مرابط  (م)إسماعيل بن مرابط  4

ر5 خ لد محمد  ب ر() خ خ لد محمد ()  ب 10,000112,501013,75012,50006,5003,80023,00211,5020,000() خ

رين6 ق ى ب رينس ق ى ب 24,0061326120,506112,751827,50331,00313,00214,30832,25216,13214,002س

20,006121,56125,006111,081818,00030,50312,50212,20830,25215,1328,000محمد انيستروب محمد انيستروب 7

20,5061180121,00619,921216,50017,0006,5008,00025,75212,88212,002 أسماءجابر  أسماءجابر 8

20,006121,56119,000110,081813,00017,00011,5028,30225,75212,88211,002إيمانحمانيإيمانحماني9

18,0001206120,00619,671220,00328,00310,50211,70828,00214,00210,002 ابتسامخاوة ابتسامخاوة10

دينرحامنية 11 دينرحامنية  طه بهاء ا 21,0061206115,00019,331210,50015,00011,0027,30236,25218,13212,002 طه بهاء ا

ر محمد  زند12 ر محمد () زند() عم 18,000113,50113,00017,4209,0009,5008,0005,30013,5006,7500,000() عم

سالمسعد سعود 13 سالمسعد سعود  عبد ا 21,506122,56121,256110,881823,00317,00015,00211,00823,00211,50210,002 عبد ا

28,006122,56114,250110,791818,25027,50311,50211,45827,00213,50216,002 أمالصفاف أمالصفاف14

20,0061180120,00619,671220,26310,0005,0007,05321,00210,50210,002() فريد ()صنصر() فريد صنصر15

20,006117,50124,506110,331818,50023,00312,00210,70812,0006,0002,000 نديرعاشوري  نديرعاشوري 16

عربيعالوي 17 عربيعالوي  محمد ا 13,500116,50119,00019,8009,50010,00014,0028,38211,5005,7502,000 محمد ا

13,500115,50117,00017,67010,50010,00011,0026,30215,5007,7507,000 سهيرعلوي  سهيرعلوي 18

22,0061206116,50019,751215,00012,00015,0028,40226,50213,25212,002 بسمةقدوش بسمةقدوش19

26,006125,56121,006112,081816,75022,00311,0029,95521,75210,88212,002هاجرقريشي هاجرقريشي 20

20,506123,56117,750110,291820,00322,5038,50010,20822,00211,0026,000 رمزيرمي  رمزيرمي 21

23,5061216125,006111,581816,00030,50314,00212,10832,75216,38215,002 سارةمرداس سارةمرداس22

0101010,00007,00001,40000,0000 نسرينمهناوي  نسرينمهناوي 23

24,0061246118,000111,001817,50022,50314,50210,90825,75212,88210,002عبيروادة عبيروادة 24

ة 25 ة  رمزييو 17,500122,56117,50019,58612,00011,00014,5027,50218,5009,2507,000 رمزييو

معي السن 2017: الج

و التسيير و اإلقتصادية وع ية الع جن (ة) رئيس ك : ال

ريخ ال ت : المدا

, عمعدل, عمعدل, عمعدل

د د إقتص  ن

سب حدة مح في ال االستكش

ال السن الثاني محضر مدا
لى ر األ لسداسي الثالث الد

سب ضي مح  ري

ي ي1ك ي المؤسستح

ر ب دل ش ع

د تسيير حدة اقتص سي ال االس

يل ن ط حس

جي من االس

مي رمحمد رق عدرة مخت غرس ن ب ل حم فؤاد العيسكم

 االسالالرق

جي حد التعليم المن

 االسالالرق
جي من ء احص

ل رأس س الم
المؤسس

ء احص

ر عبيدة حج

حدة جي ال المن
 آلي اعال

حدة في ال االستكش
ال

 تسيير
د  اقتص

ي حدة في التع ي حدةاإلستكش ي التع األف

حدة سي ال االس
االس

إمضاء األساتذة

ال

6

عنابة-  جامعة باجي مختار 

و التسيير  قس ع
ي حدة سي التع األس

مي محمد رق

حدة جي ال ضي آلي اعالالمن د ري د إقتص  ن



دينبرغوتي 1 دينبرغوتي  شمس ا 17,0001170126,506110,081815,75025,5033,0008,85324,00212,0022,000 شمس ا

20,5061276124,006111,921821,50320,00317,00211,70827,00213,50210,002شروقبلعابد شروقبلعابد 2

ن3 حشم ل ب نخ حشم ل ب 22,5061276114,000110,581822,25322,50315,50212,05835,25217,63212,002خ

ركب4 ركبفلاير ب ركبفلاير ب 22,006118,50120,006110,081816,25018,50016,50210,25827,00213,5022,000فلاير ب

رم5 ن ب رم ايم ن ب 14,500116,50119,50018,42011,25015,5008,5007,05019,7509,8804,000 ايم

20,506123,56121,506110,921817,00025,5037,50010,00828,75214,38211,002سارةبوسبحةسارةبوسبحة6

ر7 ش رمري ب ش 20,506128,56110,50019,921221,00327,00313,50212,30832,50216,25215,002مري ب

14,5001236125,256110,461822,50323,5038,50010,90822,75211,38210,002محمد سيفتجانية محمد سيفتجانية 8

16,0001206119,50019,25620,50328,0036,00010,90814,5007,2504,000 أسامةخلفة أسامةخلفة9

دينخوجة 10 دينخوجة  حسام علي ا 14,500118,50114,00017,83015,50016,50010,0028,40217,0008,5002,000 حسام علي ا

13,0001150112,50016,75023,00316,00013,00210,40820,00210,0026,000(م) حمزة (م)رداوي  (م) حمزة رداوي 11

ابحي12 ابحيزين  ر 24,506122,56122,256111,541821,75323,5039,00010,85829,25214,63211,002زين  ر

اط 13 رم ش اط م (م)محمد ا رم (م)ش 15,0001216111,00017,83612,0008,50010,0026,10221,00210,5020,000(م)محمد ا

يري14 نصغ يريإيم ن  صغ 21,0061206120,756110,291813,50022,5038,5008,90318,0009,00011,002إيم

20,0061276121,506111,421818,00020,0037,0009,00327,75213,88216,002 ايمانعيساوي ايمانعيساوي 15

17,000127,56115,25019,96620,75324,50310,00211,05833,50216,7526,000 نهلةقواسمية نهلةقواسمية16

17,500121,56122,006110,171812,50018,50010,0028,20223,50211,75210,002 صبريودري  صبريودري17

22,0061266121,006111,501813,25023,50316,50210,65827,00213,50214,002 قمرمرزوقي  قمرمرزوقي 18

20,0061170119,50019,42610,00021,5037,5007,80327,50213,75210,002مريممهدي مريممهدي 19

22,006120,56121,506110,671811,50016,5009,0007,40016,0008,0004,000 بثينةناجي  بثينةناجي20

18,000123,56125,506111,171818,25016,0007,5008,35025,75212,8820,000الح عبد  يشالح عبد  يش21

معي السن 2017: الج

و التسيير و اإلقتصادية وع ية الع جن (ة) رئيس ك : ال

ريخ ال ت : المدا

19,2501206120,00619,881220,50321,00310,00210,30823,75211,88215,002نبي  تريع بننبي  تريع بن1

س ذي بن2 س ذي بن إين 16,000123,56123,506110,501817,50017,0006,5008,20020,00210,0022,000 إين

21,5061226117,000110,081820,00316,5008,0008,90324,75212,38210,002 هاجربوزيان  هاجربوزيان 3

13,500125,256111,50018,38621,00318,00018,00211,40829,25214,63210,002 منالبوشمال  منالبوشمال 4

14,500122,756126,506110,631816,00019,0006,0008,20023,75211,8824,000 أميربونيف  أميربونيف 5

ء جياحص من
ضي  ري

المؤسس

حدة آلي اعال في ال االستكش

ي حدة في التع اإلستكش

ر عبيدة حج

 االسالالرق

ل رأس س الم
المؤسس

حدةاالسال جي ال المن

لى ر األ لسداسي الثالث الد

حدة سي ال االس

ي حدة سي التع جياألس حد التعليم المن

د د إقتص  ن

ال السن الثاني محضر مدا

7

 تسيير
د سب اقتص  مح

ي ي1ك ي تح

غرس ن ب ل حم ميفؤاد العيسكم رمحمد رق رعدرة مخت ب دل ش يلع ن ط حس

ي حدة ي التع األف

عنابة-  جامعة باجي مختار 

و التسيير  قس ع

إمضاء األساتذة

مي محمد رق



27,0061226120,506111,581823,00316,50012,00210,30830,25215,13211,002 رشديخمايسية  رشديخمايسية 6

الدي7 ء  خ الديزكري ء  خ 22,506122,756126,006111,881820,00313,0006,5007,90333,00216,5024,000زكري

15,7501206128,506110,711817,00025,00313,00211,00832,00216,00210,002شكي محمددرايدشكي محمددرايد8

ء  دريسي9 ء  دريسيشيم 13,000120,56128,006110,251818,00010,5009,5007,60026,25213,1322,000شيم

هامرجيمي10 هامرجيمي ا 17,000124,756125,506111,211815,50020,00310,0029,10517,2508,6306,000 ا

20,756124,56124,006111,541817,00017,0006,5008,10029,75214,88214,002 أسماءسعيد أسماءسعيد11

20,0061256129,006112,331821,50322,5038,50010,50827,25213,6322,000احمد رمزيسلطانياحمد رمزيسلطاني12

3,50011201012,5800000,0000,0000,0000صياد سارةصياد سارةسارةصياد 13

فر14 ن  ظ فرحس ن ظ فرحس ن ظ 13,500122,256128,506110,711817,00020,5038,5009,20328,75214,38215,002حس

م 15 م محمد محمدعا م محمدعا 24,506124,256126,506112,541824,50329,50310,00212,80833,50216,7526,000عا

15,7501236127,506111,041813,50017,0008,5007,80022,50211,2522,000رفي محمد عبيدارفي محمد عبيدارفي محمد  عبيدا16

19,2501236123,006110,881820,50322,0038,00010,10833,75216,8827,000غوافرية اسمهانغوافرية اسمهان اسمهانغوافرية 17

14,0001216123,50619,751223,00317,00013,50210,70824,00212,0027,000فرنان هناءفرنان هناءهناءفرنان 18

ر19 رأمين ق رأمين ق 26,756122,56125,506112,461820,00313,0008,0008,20329,50214,7528,000أمين ق

18,500122,256122,006110,461820,50322,00310,00210,50836,50218,2524,000وباري جهادوباري جهاد جهادوباري 20

ي21 صي لح محمد بالل ل يالص صي لح محمد بالل ل يالص صي لح محمد بالل ل 20,5061246125,506111,671815,50017,0008,5008,20030,25215,13210,002الص

23,256125,56122,006111,791821,00317,0008,5009,30321,50210,75212,002مزيز فطيمةمزيز فطيمة فطيمةمزيز 22

6,250110010,00012,7102,5008,00002,1000,0000,0000() زين مغن() زين مغن() زين مغن23

20,0061206121,006110,171816,25017,50010,0028,75229,00214,50210,002(م)نحيلي زهرة (م)نحيلي زهرة (م) زهرة (م)نحيلي24

معي السن 2017: الج

و التسيير و اإلقتصادية وع ية الع جن (ة) رئيس ك : ال

ريخ ال ت : المدا

ك 1 سا ك محمد سعيدا سا 20,0061180117,50019,25612,50011,00010,5026,80214,0007,0004,000محمد سعيدا

قادر 2 قادر  سارةبن عبد ا 24,006121,56125,506111,831820,00316,50017,50210,80830,00215,0027,000 سارةبن عبد ا

20,006123,756128,006111,961820,00318,5007,5009,20323,75211,88212,002بشرىبوحادب بشرىبوحادب 3

20,006120,56123,506110,671816,50017,00012,5029,20227,75213,88212,002 شيماءبوخميس  شيماءبوخميس 4

م5 مشيماءبوسا 25,2561206119,000110,711821,50318,5008,0009,60318,5009,2504,000شيماءبوسا

10,5001206120,50618,501217,50015,00010,0028,50220,75210,3822,000(م)بومعزة إبتسام (م)بومعزة  (م)بومعزة إبتسام بومعزة  6

ال السن الثاني محضر مدا
لى ر األ لسداسي الثالث الد

جي حد التعليم المن

و التسيير  قس ع

ء احص

ي حدة في التع ي حدةاإلستكش ي التع األف

جي حدةمن جي ال حدة آلي اعالالمن في ال داالستكش د إقتص ضي ن  ري

8

 االسالالرق

االسال

غرس طيف عبد ب ال

د تسيير سب اقتص  مح

ر عدرة مخت ر رعبيدة حج ب دل ش يلع ن ط حس

حدة سي ال االس

ن ل حم ميفؤاد العيسكم محمد رق إمضاء األساتذة

عنابة-  جامعة باجي مختار 

ي حدة سي التع األس

مي محمد رق



20,006124,56131,506112,671823,00329,50310,50212,60834,50217,25210,002 شيماءبونشم  شيماءبونشم 7

دين بونور 8 دين (م) محي ا دين (م)بونور محي ا 18,5001180128,006110,751816,50020,0037,0008,70322,75211,38210,002(م)بونور محي ا

ني9 ه ءب نيرش ه ءب 18,250120,756116,50019,25613,00012,0006,5006,30023,50211,7522,000رش

18,750118,250127,006110,671818,50018,50011,5029,70229,25214,6322,000عبيرحريزي عبيرحريزي 10

20,0061206116,00019,331220,00317,50014,50210,40824,50212,2522,000عمادخنوف عمادخنوف 11

18,0001206118,50019,42622,00322,5035,50010,00820,75210,3822,000شوقيرحامنية شوقيرحامنية 12

011101011,8300000,0000,0000,0000 فلة سروررواغي  فلة سروررواغي 13

رياء زديري 14 رياء (م) ز رياء (م)زديري ز 20,0061160115,50018,58613,00021,00310,0028,80520,75210,3820,000(م)زديري ز

17,000121,256120,50619,791215,00015,50010,5028,20220,50210,2524,000 نريمانسليماني نريمانسليماني15

يسي16 ل س يسيمن ل س 19,250120,56119,50019,88618,00012,50012,0028,50223,00211,5024,000من

كر17 كرنسي محمد  ش 20,006122,56123,006110,921817,00019,50010,0029,30221,50210,7524,000نسي محمد  ش

دينعالوي 18 دين سيف ا دينعالوي سيف ا 20,006117,50113,50018,50613,00016,5007,5007,40018,0009,0002,000عالوي سيف ا

0117,50111,00014,75011,50020,00314,5029,20520,50210,2522,000(م)عوينة علي (م)عوينة علي (م)علي عوينة 19

15,5001206129,006110,751818,00018,50010,0029,30218,2509,1304,000مازوني عمارمازوني عمار عمارمازوني 20

ح21 نمصب حري ن مصب حري ن مصب 22,256121,256125,006111,421820,00313,50013,0029,30531,75215,88210,002ري

0101010,0000000,0000,0000,0000نواورية مريمنواورية مريممريمنواورية 22

معي السن 2017: الج

و التسيير و اإلقتصادية وع ية الع جن (ة) رئيس ك : ال

ريخ ال ت : المدا

عرباوي 1 عرباوي  نهادا 16,0001236123,006110,331812,50015,00014,5028,40225,50212,7524,000 نهادا

r2ن براهيمي ن براهيميايم 20,006121,56115,50019,501210,00010,00010,0026,00231,50215,75211,002ايم

20,5061216121,006110,421818,00029,00317,50212,90836,00218,00211,002إيمانبن عون إيمانبن عون 3

22,506121,56123,006111,171816,00027,50312,50211,20832,00216,00210,002 خديجةبوخناف  خديجةبوخناف 4

س5 ط سشعي  ب ط سشعي ب ط 16,000125619,00018,33615,00013,00015,5028,70236,00218,0024,000شعي ب

22,006122,56120,506110,83189,50020,00310,0027,90527,50213,75210,002(م)بوغلمي ميساء (م)بوغلمي ميساء (م) ميساء بوغلمي 6

27,0061296123,006113,171821,50320,00315,00211,30831,50215,75210,002 شيماءبونعجة  شيماءبونعجة 7

25,006125,56120,506111,831825,50332,00317,50215,00830,00215,00212,002الكري عبد جدالكري عبد جدالكري عبد  جد8

ح زندي 9 ح (م) صا ح (م)زندي صا 22,0061266114,000110,33180012,0022,40221,50210,7520(م)زندي صا

د د إقتص ضي ن  ري

ال السن الثاني محضر مدا
لى ر األ لسداسي الثالث الد

يل ن ط حس ر ب دل ش ع

مي محمد رق

غرس طيف عبد ب نال ل حم كم

ي حدة ي التع األف

9

سب حدة مح سي ال ءاالس جياحص من االسال

فؤاد العيس

ي حدة سي التع األس

د تسيير حدة آلي اعال اقتص في ال االستكش

جي حد التعليم المن

حدة جي ال المن

ي حدة في التع اإلستكش

رإمضاء األساتذة ميعبيدة حج رمحمد رق عدرة مخت

 االسالالرق

عنابة-  جامعة باجي مختار 

و التسيير  قس ع



27,0061266113,500111,081820,00328,50315,00212,70838,00219,00210,002 نور جيهانزواوي نور جيهانزواوي10

20,006121,56120,006110,251812,00019,0007,5007,70017,5008,7500,000 عزيزةسعيدي  عزيزةسعيدي 11

18,000120,56111,00018,25611,2508,5000,0003,95021,00210,5026,000 عيسىسلطاني  عيسىسلطاني 12

20,0061226120,006110,331812,00011,5009,0006,50020,50210,2524,000 زينبشابي  زينبشابي 13

20,0061206120,386110,06188,50020,00314,0028,50520,00210,0022,000(م)صاري شراز غزالن (م)صاري شراز غزالن (م) شراز غزالن صاري 14

23,506116,50114,50019,08617,50026,5037,50010,30830,50215,2524,000طايفي صابرةطايفي صابرة صابرةطايفي 15

سي16 س عب سيإين س عب سيإين س عب 24,0061236121,006111,331815,50013,0008,5007,40027,50213,7522,000إين

يدي17 ة عب يديمر ة عب يديمر ة عب 30,0061266112,000111,331828,00325,0037,00012,00835,00217,50210,002مر

ر18 ل  ق رخ ل ق رخ ل ق 22,006124,56123,006111,581820,00324,00313,00211,40832,00216,0028,000خ

ف19 س  مخ فالي س مخ فالي س مخ 20,0061160113,00018,17611,5009,5008,0005,80018,0009,00010,002الي

مينمداح 20 مين محمد  مينمداح محمد  24,0061276119,500111,751820,25325,00313,50211,75836,00218,00210,002مداح محمد 

22,506120,56118,500110,251810,00018,00011,0027,80234,50217,25210,002معروف سناءمعروف سناء سناءمعروف 21

ري/ مريم ناصري 22 ري/ناصري مريم بنت ش ري/ناصري مريم بنت ش 25,0061276115,000111,171813,50015,00014,0028,50237,50218,75210,002بنت ش

20,006117019,00017,67620,00318,5006,5009,00335,00217,5024,000نوغة ريمةنوغة ريمة ريمةنوغة 23

معي السن 2017: الج

و التسيير و اإلقتصادية وع ية الع جن (ة) رئيس ك : ال

ريخ ال ت : المدا

ياسبرج 1 ياسبرج محمد ا 0101010,0000000,00000,0000محمد ا

م2 يةبن سا م ز يةبن سا 18,0001276126,506111,921815,00017,50010,0028,50236,50218,2524,000 ز

21,506112,750128,506110,46180000,00028,50214,2520(م) امنة بن عميمور(م) امنة بن عميمور3

شرش 4 شرش  أميربوا 21,0061206119,500110,081811,0009,5007,5005,60020,50210,2522,000 أميربوا

ندربودينار 5 ندربودينار  اس 20,5061296119,500111,501823,00319,5007,50010,00831,50215,7524,000 اس

يديابوشارب 6 يديابوشارب    17,0001276129,506112,251820,00313,50014,5029,60531,00215,50211,002

14,000126,56113,25018,96612,0009,50011,0026,50227,00213,5022,000سهيلةبوعزيز سهيلةبوعزيز 7

همي8 ر عبد  ب همي الن ر عبد ب همي الن ر عبد ب 20,0061256125,256111,711816,00028,0038,50010,50823,50211,7524,000 الن

اتي9 يدة () ت اتي() م يدة ت اتي() م يدة ت 20,0061246114,00019,671230,00316,5007,00010,70817,0008,5000,000() م

طاوستومي 10 طاوستومي  ا 21,506127,56111,000110,001811,50010,50014,0027,20210,5005,25010,002 ا

يخ11 يخمحمد  ج يخمحمد ج 11,5001170111,00016,58011,00017,5006,0006,90017,5008,7506,000محمد ج

0101010,000007,0001,40000,0000() نبيل خدير() نبيل خدير() نبيل خدير12

دالمؤسس تسيير ي اقتص 1ك

10

حدة سي ال ءاالس حدة آلي اعالاحص في ال االستكش ال

ال السن الثاني محضر مدا

يل ن ط حس

ي حدة سي التع جياألس ي حدةحد التعليم المن في التع ي حدةاإلستكش ي التع األف

لى ر األ لسداسي الثالث الد

ضياالس جيالمؤسس ري من

غرس طيف عبد ب نال ل حم ميفؤاد العيسكم رمحمد رق منعدرة مخت يم م س رإمضاء األساتذة عبيدة حج

و التسيير  قس ع

 االس
حدة جي ال دالمن د إقتص  ن

مي محمد رق

سب ي مح ي تح

عنابة-  جامعة باجي مختار 

الالرق



20,0061236119,750110,461812,50013,0008,0006,70020,50210,2524,000 شيماءخذري شيماءخذري13

15,500122,56120,00619,671213,00021,0037,0008,20324,00212,0022,000مريم سقنيمريم سقني14

ندر15 ندر أحالمس 18,5001226123,506110,671825,50323,50310,50211,90834,50217,25212,002 أحالمس

22,0061206116,50019,751217,00015,50010,0028,50221,50210,7526,000(م)سوايعية بشرى (م)سوايعية بشرى (م) بشرى سوايعية  16

ر17 ر ط رشعي ط رشعي ط 18,000120,56122,006110,081813,50026,50310,00210,00826,00213,0022,000شعي ط

20,0061276123,256111,711828,50326,00318,00214,50835,00217,50216,002طلحي سارةطلحي سارة سارةطلحي 18

ل عبد19 ل عبدفلاير  الم ل عبدفلاير الم 0101010,0000000,00000,0000فلاير الم

دينفار 20 دين نور ا دينفار نور ا 17,5001236114,50019,17611,00022,5039,0008,50321,50210,7522,000فار نور ا

ي 21 ي خديجة خديجةفيال ي خديجةفيال 24,0061256121,006111,671830,00323,5038,50012,40835,00217,5024,000فيال

د رندة لطرش22 د رندة لطرش خ د رندة لطرش خ 24,0061316121,006112,671826,50317,50010,00210,80835,00217,5022,000 خ

18,5001256121,006110,751818,50018,50012,5029,90235,00217,50211,002منجل مريممنجل مريم مريممنجل 23

13,000123,56115,50018,67620,00324,0038,50010,50834,50217,2524,000نويوة رندةنويوة رندة رندةنويوة 24

معي السن 2017: الج

و التسيير و اإلقتصادية وع ية الع جن (ة) رئيس ك : ال

ريخ ال ت : المدا

, عمعدل, عمعدل, عمعدل
عيد1 عيديسرىا 20,0061100121,50618,58120,000011,0022,20221,00210,5020يسرىا

ي2 صمدبا يعبد ا صمدبا 22,0061216120,006110,501821,00323,0038,00010,40826,50213,2520,000عبد ا

27,0061226115,000110,671816,5000,00010,5025,40222,25211,13210,002نريمانبضيافنريمانبضياف3

20,5061206122,006110,421814,75027,5039,00010,25821,00210,5020سليمبن عوفسليمبن عوف4

22,0061206120,006110,331811,00023,0035,0007,80320,00210,0028,000أيمنبهلولأيمنبهلول5

يببوحجرة6 يببوحجرةمحمد ش 22,006123,006116,000110,17180000,00024,00212,0020محمد ش

22,506120,006120,506110,50182,00021,50314,0027,50525,00212,5020,000نسرينبوخاللنسرينبوخالل7

22,956121,506116,500110,1618020,00310,0026,00522,00211,0020منصفبوذراعمنصفبوذراع8

بهجةبورفة 9 بهجةبورفة ا 20,00610120,00616,67121,00010,00015,0025,20225,50212,75210,002ا

وت10 وترمزيبوز 22,506121,006118,000110,251811,00030,5037,0009,70328,00214,0026,000رمزيبوز

0120,7561013,46624,503004,90323,75211,8820أمانيبوعطيةأمانيبوعطية11

عنابة-  جامعة باجي مختار 

و التسيير  قس ع

لى السن الثاني ر األ ال الد محضر مدا

 االسالالرق
حدة في ال االستكش

د د إقتص  ن

ل رأس س الم
دالمؤسس تسييراالسال ي اقتص سب1ك ي مح ي تح

فؤاد العيس

حدة سي ال االس

مي رمحمد رق عدرة مخت

مي محمد رق

الطل المنتقلين الى السن الثالث

نإمضاء األساتذة ل حم كم

 آلي اعال

جي ي حدةحد التعليم المن في التع ي حدةاإلستكش ي التع األف ي حدة سي التع األس

ر غرسعبيدة حج طيف عبد ب ال

ء ضياحص جيالمؤسس ري حدةمن جي ال المن

يل ن ط حس من يم م س



24,006120,006120,006110,671811,50022,50312,0029,20523,00211,50210,002ضحىبوعمرضحىبوعمر12

21,506120,006122,006110,581820,50311,00011,0028,50520,00210,00210,002عزيزبوقليعةعزيزبوفليعة13

18,500123,006123,506110,831810,00022,50310,0028,50527,50213,75210,002وثربومنجلوثربومنجل14

21,006121,006120,006110,331810,25027,0035,5008,55322,50211,25210,002سوسنجبابلةسوسنجبابلة15

دينجساس16 دينجساسشهاب ا 14,600115,500133,506110,6018022,50304,50322,25211,1320ضهاب ا

24,006114,000122,006110,001820,00319,50010,0029,90528,00214,0020,000بديعةحاجيبديعةحاجي17

22,006122,256120,006110,7118022,00310,0026,40521,75210,88210,002مروةخرشيمروةخرشي18

23,006120,006118,000110,171820,00324,50310,00210,90825,50212,75210,002سوميةخاليفيةسوميةخاليفية19

دين20 دينهدىخير ا 21,006115,500127,506110,671812,00017,50011,0028,10227,75213,8828,000هدىخير ا

18,500118,50123,006110,00180,0000,0007,0001,40020,75210,3822,000نوفلرحالنوفلرحال21

يمة22 املش يمةعبد ا املش 20,00610127,00617,83120014,0022,80200,00010,002عبد ا

23,006116,000120,00619,831213,50012,0006,0006,30031,00215,50210,002محمد أمينشالغميةمحمد أمينشالغمية23

20,506110,000122,50618,83120,000015,5023,10225,00012,5026,000فارسضحويفارسضحوي24

دينعشاش25 دينعشاشحسام ا 19,000120,00612,00016,8360,0000,00012,0022,40220,50010,25210,002حسام ا

دينعالوة26 دينعالويسيف ا 20,5061256120,006110,921811,50011,50014,0027,40214,0007,0000,000سيف ا

س27 سمحمدمرو 20,006115,0001015,8360013,0022,60221,00010,50212,002محمدمرو

22,006125,006116,500110,581824,50325,0036,00011,10828,50014,2520,000بشرىمرداسبشرىمرداس28

21,006120,006115,25019,381212,0004,00011,0025,40226,50013,25210,002فاطمةهيدوغفاطمةهيدوغ29

إمضاء األساتذة



2018/2017

جن (ة) رئيس 2018/2017: ال

ريخ ال ت : المدا

, عمعدل, عمعدل, عمعدل, عمعدل, عمعدل
جح10,50111,25211,3830 28,506121,005123,505112,171629,50529,75514,811022,75311,38310,00110,00112,6930 مروةبطاز1 (ة)ن

هدىبن عمارة 2 (ة)مؤجل5,5008,2529,4819 24,756118,000118,500110,211620,00520,00510,001020,00310,00310,00110,00110,1030 نور ا

جمع3 (ة)مؤجل7,5008,7529,8013 26,006112,500115,00018,92621,75520,00510,441020,50310,2530,0000,0008,9019فلاير  ب

جح16,75116,38214,1330 دينبوعلي 4 (ة)ن 29,506115,000129,005112,251624,00532,75514,191030,25315,1339,0009,00013,0430(مح  )عماد ا

جح8,00010,00212,0730 21,506117,000116,25019,13617,75014,2508,00020,00310,0034,0004,0008,529 ريانبوعيشة 5 (ة)ن

شريفبوفطيمة6 (ة)مؤجل13,5019,7519,489 22,006111,00017,00016,67615,25012,0006,81024,75312,3836,0006,0007,549 محمد ا

جح12,50114,25213,3330 ربي7 (ة)ن ب 27,506120,005116,750110,711628,50524,50513,251031,00315,50315,00115,00112,5630مصع ج

25,506114,500114,50019,08621,25514,5008,94517,7508,88010,00110,0019,0812 رزيقةحربي 8 (ة)مؤجل6,00010,0029,5217

جح8,00010,00210,0830 23,506111,500115,00018,33623,50516,50010,001021,25310,6335,0005,0008,9419 جناةحمايدي9 (ة)ن

جح8,00010,00212,3530 د10 (ة)ن ني  حم 29,506124,505120,255112,381625,25526,50512,94100,0000,00012,00112,00110,6230ص

ي11 (ة)مؤجل11,0019,5018,9223 ل مري   خالي 24,256110,500118,75018,92621,50517,2509,69521,00310,5035,0005,0009,1014() من

20,256111,500118,50018,38620,00523,00510,751020,75310,3839,0009,0009,4619محمد عليرحومه 12 (ة)مؤجل10,50110,2529,4519

24,006119,00015,00018,00618,00022,00510,001020,00310,00311,00111,0019,1520محمد عليسلطاني 13 (ة)مؤجل10,5019,2518,7214

() أمين محمد   سمرة14 (ة)مؤجل00,0000,430

جح9,00010,00211,2330 ي15 (ة)ن 28,006120,505122,505111,831622,75526,00512,191027,75313,88310,00110,00112,1230صبرين  شري

جح9,5007,75010,0530 26,256113,000112,75018,67622,25523,50511,441022,50311,2536,0006,0009,7119 ريانعثمان راشدي 16 (ة)ن

جح13,0017,50111,3030 20,506112,00017,25016,63615,50015,5007,75028,00314,0033,0003,0007,839بن بغدادي/  أيوب فالح 17 (ة)ن

دين سالني 18 (ة)مؤجل10,0015,0012,935 (م) تقي ا
25,256113,500114,75018,92626,00526,00513,001020,50310,25311,00111,00110,5430 ايمانعاب 19 (ة)مؤجل13,00114,0029,7010

جح17,00111,50211,3230 24,256114,500124,755110,581626,25514,50010,191024,25312,1330,0000,0009,8829يزيد محمد مرابط20 (ة)ن

دينهميسي 21 (ة)مؤجل12,00113,0029,8313 24,756112,500115,00018,71621,50518,50010,001020,00310,00310,00110,0019,4020 صالح ا

جح9,2509,63210,1530 26,006113,000113,00018,67628,50515,50011,001025,50312,7537,0007,0009,8819نزةهني 22 (ة)ن

س رئيس ال

2018/20172018/2017

مي محمد رق

مي محمد رق

ال محضر رة الرابع السداسي مدا ل الد اال

ني السن التسيير ع الث

ني السن التسيير ع الث

ال محضر رة الرابع السداسي مدا ل الد اال

ال لجن (ة) رئيس : المدا

ريخ ال ت : المدا

معي السن :  الج -عنابة -  جامعة باجي مختار

و التسيير و االقتصادية وع ية الع ك
و التسيير  قس ع

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

ء تذة إمض سياألس حإل ب رحمزة م عدرة مخت

ج 01 ال

حكيم ارث بن مي رة سالممحمد رق خضر س دة ب مسع

2018.06.07

 لغ

أجنبي

ر بن س عم اين

طع 2018/2017 (ة) من

طع 2018/2017 (ة) من

معي السن :  الج

ال لجن (ة) رئيس : المدا

حدا,عالمعدل

حدة في ال حدةاالستكش ي اال ال ف
() الرابع  السداسي  نتيج

د س العمل اخالقي ال
حدة سي ال حدةاالس جي ال المن

لي يالم د آلي اعالتس ضيالمؤسس اقتص لي ري م الرق
حدا,عالمعدل

د ي اقتص 2 ك  االسال
حدة ي اال ال ف

النتيج

مي محمد رق

07.06.2018

مي محمد رق

س رئيس ال



جح7,5007,75010,9730 د1 (ة)ن ء أحم 27,256119,500112,00019,79624,50521,50511,501022,25311,13313,00113,00110,7730 شيم

جح14,00112,00210,8830 ر2 (ة)ن ك 26,756118,000121,755111,081627,50520,50512,001024,00312,00313,00113,00111,6530 أشرف ب

جح10,0016,00110,5530 ر3 (ة)ن 26,006123,505115,500110,831620,00517,5009,38524,00312,00310,00110,00110,5030الدين معز بط

جح13,50111,75211,2830 27,006116,500118,250110,291623,50522,50511,501021,25310,63312,00112,00110,8530اسكندرصغير بن4 (ة)ن

29,006112,500113,50019,17623,25522,75511,501020,25310,1338,0008,0009,9419() مري  عمر بن5 (ة)مؤجل15,0018,5018,289

شيرة6 (ة)مؤجل5,0002,5003,870 لمين محمدب

جح8,5007,75010,9530 لي7 (ة)ن لعت ض ب 23,006121,505125,505111,671620,00521,00510,251021,00310,5038,0008,00010,7730ري

يغ8 (ة)مؤجل00,0000,000 ة  ب  مر

ر9 (ة)مؤجل11,0016,5019,7526 22,25619,500111,75017,25620,75520,00510,191016,0008,0005,0005,0008,1016محمد  جب

جح14,50113,25210,5030 28,006110,500117,25019,29623,50520,00510,881021,75310,88314,00114,00110,3830س حمد10 (ة)ن

جح13,0018,50110,1330 ن11 (ة)ن د  خرف 24,256113,500114,00018,63621,25514,7509,00520,50310,25310,00110,0019,1015م

جح16,00111,50210,4030 ي12 (ة)ن 27,506112,500111,75018,63623,00520,00510,751023,50311,7538,0008,0009,7119بثين  خ

جح12,5018,25110,0730 ل13 (ة)ن ل رم 25,006117,000121,505110,581618,00020,5059,63523,00311,50311,00111,00110,4630جم

جح11,0018,50111,4330 رة14 (ة)ن يس ش 27,506115,000120,505110,501622,25524,50511,691024,50312,25311,00111,00111,1730ب

جح9,0008,00010,4230 ة فض15 (ة)ن 26,006114,500118,00019,75622,00526,50512,131020,00310,00311,00111,00110,6230حي

جح14,00112,50212,1830 ي16 (ة)ن ي 22,506124,505111,50019,751123,25517,75010,251036,25318,13312,00112,00111,3730الدين زين  كح

يب17 (ة)مؤجل8,5007,2507,9012 22,006112,000114,00018,00615,50013,0007,13021,25310,63310,50110,5018,3310() بالل  ك

جح8,5007,25010,4230 ن18 (ة)ن م لع 23,006117,500120,755110,211625,25526,00512,811022,25311,13312,00112,00111,2930س

جح16,50116,25215,4730 د19 (ة)ن د  مسع 25,506123,505128,255112,881625,25525,50512,691031,50315,75312,00112,00113,1930مسع

ادري20 (ة)مؤجل12,5017,2517,9813 26,006111,00010,00016,17621,75517,7509,88517,7508,88011,00111,0018,1012رامي ن

ء  هنشير21 (ة)مؤجل11,0016,5018,3015 20,506111,000114,50017,67614,00012,2506,56017,5008,75011,00111,0017,757زكري

س رئيس ال

2018/20172018/2017

مي محمد رق

حدا ال

ال محضر رة الرابع السداسي مدا ل الد اال

ني السن التسيير ع الث

ال محضر رة الرابع السداسي مدا ل الد اال
و التسيير  قس ع

و التسيير  قس ع

حدا ال

ج 002 ال

ج 3ال

ال

ء تذة إمض سياألس ميإل ب رة سالمحكيم ارث بنمحمد رق خضر س دة ب حمسع رحمزة م عدرة مخت

ي حدة ي التع األف

ر بن  عم

حدة ي اال ال ف دأجنبي لغ س حداالعمل اخالقي ال حدامعدلال  حدا عدد السداسي معدلال

ريخ ال ت 2018.06.07: المدا

معي السن :  الج

ال لجن (ة) رئيس : المدا

ريخ ال ت 2018.06.07: المدا

حدامعدل آلي اعال ال رة حدامعدلالد ليال حداالم يال تس  االس

طع 2018/2017 (ة) من

طع 2018/2017 (ة) من

حدا ال حدا حداال ال د ي اقتص معدل2 ك

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

لث  السداسي  نتيج (3) الث
د حداالمؤسس اقتص رةال ضيالد لي ري رةم الد

ي حدة ي التع األف

لث  السداسي  نتيج () الث

07.06.2018

مي محمد رق
07.06.2018

س رئيس ال



يندةأحمد شاوش1 (ة)مؤجل5,0007,5029,8825  24,006113,000120,25519,541116,75018,5008,81021,50310,75313,00013,0019,7715

جح15,00110,50211,7230 27,756121,505124,255112,251617,00025,00510,501025,50312,75311,00011,00111,6930 منيرة باجي 2 (ة)ن

27,75619,500124,255110,251629,50518,00011,881022,25311,13310,00010,00110,8730 صديقبغنة 3 (ة)مؤجل9,50010,2529,8322

27,256110,500116,00018,96620,00520,00510,001022,25311,1338,0008,0009,5419 نهادبن تريعة 4 (ة)مؤجل3,5001,7506,752

 سارةبوحجار 5 (ة)مؤجل0,0000,0000,000
جح10,50112,25211,1730 رياءبوراوي6 (ة)ن 27,006116,500125,755111,541622,00525,25511,811023,75311,88312,00012,00111,7130 محمد ز

جح5,00010,50210,4730 23,756119,500113,75019,50623,50516,0009,88520,25310,13313,00013,0019,9815 سوالفبورقة7 (ة)ن

22,25618,500118,25018,17614,00012,7506,69016,2508,1304,0004,0007,386 وحيدبومشطة 8 (ة)مؤجل0,0002,0006,006

جح4,00011,00211,4830 28,006116,500121,505111,001626,00528,50513,631020,25310,13311,00011,00111,6730 حنانثاليجية 9 (ة)ن

23,00619,000116,25018,04620,25511,2507,88516,2508,1305,0005,0007,7711(إعادة ادماج) مهدي جندي 10 (ة)مؤجل11,0016,5016,487

دين حافي  11 (ة)مؤجل11,00110,5026,5318 (م) سيف ا
دحرزاهلل 12 (ة)مؤجل8,5006,2509,5211 27,756121,005125,255112,331621,50515,7509,31526,25313,13310,00010,00111,3530 خا

جح10,00111,00210,0230 24,006119,000121,005110,671624,75522,00511,691018,2509,13013,00013,00110,9230 هيبةحمالوي13 (ة)ن

27,506117,500114,25019,88626,00527,00513,251023,50311,75311,00011,00111,2930(م) رمزي خريف14 (ة)مؤجل5,0005,5009,8525

جح7,0003,50010,1830 25,006115,500113,00018,92620,00527,00511,751035,50317,7538,0008,00011,0830 أيوبزطيلي15 (ة)ن

جح8,50013,25212,5730 29,756113,000124,255111,171626,50527,50513,501034,75317,38311,00011,00112,8330 إبتسامزياني16 (ة)ن

 نذيرسويسي17 (ة)مؤجل2,5001,2505,982
جح8,00010,00210,6730 26,506117,500120,005110,671626,25518,00011,061020,00310,00311,00011,00110,7130 هاجرشاوي 18 (ة)ن

جح13,50111,75212,4530 ي19 (ة)ن دينشروا 28,756115,000116,250110,001621,25513,2508,63526,50313,25313,00013,00110,3130 سيف ا

جح7,0004,50010,5330 26,756120,005129,755112,751623,00517,50010,131024,25312,13313,00013,00111,8730 ميمونةشوية 20 (ة)ن

جح16,00116,00214,5030 30,506125,505126,755113,791627,75528,50514,061037,75318,88311,00011,00114,4430 إيمانقوري21 (ة)ن

جح15,50115,75213,0230 27,506114,500126,755111,461630,50021,50013,001030,50315,25311,00011,00112,4830 ثنينةانم 22 (ة)ن

جح10,5016,25111,7230 27,756117,000124,505111,541620,25018,0009,56024,50312,2538,0008,00010,7730 محمدحول23 (ة)ن

جح13,00111,50211,5730 سالممعتوقي 24 (ة)ن 27,506111,500114,75018,96627,75018,25011,501027,75313,88310,00010,00110,5830 عبد ا

س رئيس ال

2018/20172018/2017

الرق

ج 4ال

مي محمد رق

حدا ال

معدل

ني السن التسيير ع الث

ال محضر رة الرابع السداسي مدا ل الد اال

رة حداالد ال

رة دالد ي اقتص رة آلي اعال2 ك الد ضي لي ري حدام ال

ء تذة إمض سياألس لميإل ب رة سالمحكيم ارث بنفيصل س صبرين جديد س

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

و التسيير  قس ع

معي السن :  الج

ال لجن (ة) رئيس : المدا

ريخ ال ت 31/06/2018: المدا

معدل

ي حدة ي التع األف

 السداسي معدل

ح رحمزة م عدرة مخت

حدا آلي اعال ال
لث  السداسي  نتيج (3) الث

حدةأجنبي لغ ي اال ال ليالف الم د ي اقتص حدا ك يال تس رة د االس حدا عددمعدلالد س حداالعمل اخالقي ال حداال ال ضي لي ري حدام معدلال

حدا معدلال لي حداالم ال معدل رة حداالد ال الرق حدة ي اال ال الف
لث  السداسي  نتيج (3) الث

د س حداالعمل اخالقي ال ال معدلأجنبي لغ

طع 2018/2017 (ة) من

طع 2018/2017 (ة) من

طع 2018/2017 (ة) من

د حداالمؤسس اقتص رةال الد

د حداالمؤسس اقتص ال

حدا ال

حدا ال  حدا عدد السداسي معدل االس

حدا ال

حدا ال ي تس

حدا حداال ال

حدا حدامعدلال ال

مي محمد رق
07.06.2018

س سك س رئيسن ال



جح10,50110,25210,5030 25,756113,000118,00019,46617,25026,50510,941021,75310,88310,00010,00110,1730 وسامأيت أومزيان1 (ة)ن

ري2 (ة)مؤجل12,0019,0019,3311 26,50619,000118,50019,00620,25517,0009,31520,50310,25311,00011,0019,4415 أميرةبس

جح10,50113,25211,5330 وش 3 (ة)ن 27,506114,500120,255110,381620,25520,00510,061020,50310,25312,00012,00110,3830 ايناسب

جح15,50116,75214,2830 30,506122,005131,505114,001629,25531,50515,191037,50318,75312,00012,00114,9430 إيمان خلودبوخملة 4 (ة)ن

جح13,0019,50112,0330 سالمبوطغان5 (ة)ن 26,756110,500114,00018,54620,00521,00510,251025,00312,5038,0008,0009,6319 عبد ا

جح16,00116,00215,0830 30,256123,505129,505113,881630,50534,50516,251033,25316,63315,00015,00115,1230 هدى فلايربوغابة 6 (ة)ن

25,006112,500113,25018,46617,75020,0059,44522,25311,1337,0007,0009,0614 ايمنجامل7 (ة)مؤجل11,0019,5019,9712

جح11,5018,75113,0730 31,006121,505127,005113,251628,25531,25514,881030,50315,25315,00015,00114,1930بثينةحفاف 8 (ة)ن

محمد أنيسحماني 9 (ة)مؤجل2,5004,7504,632
جح7,5008,75211,5730 22,006119,000115,25019,38623,50518,25010,441022,75311,3830,0000,0009,2919 عبيرحمدي 10 (ة)ن

22,756115,00017,50017,54615,75013,2507,25016,2508,1306,0006,0007,426 درصافحمليل 11 (ة)مؤجل9,5006,7508,308

26,256113,500114,25019,00621,00522,50510,881020,00310,00313,00013,00110,0430 شهينازحمودي 12 (ة)مؤجل7,5005,7509,2722

جح10,50111,25210,7030 27,506110,000122,00519,921123,50527,00512,631020,25310,13310,00010,00110,7930 سلمىدزيري 13 (ة)ن

جح15,00113,50213,8530 26,756115,000124,755111,081631,75527,00514,691034,75317,38312,00012,00113,2330 هدىزياني 14 (ة)ن

(م) سليم سعدان 15 (ة)مؤجل11,0017,5016,977
 صديقشوفة 16 (ة)مؤجل00,0000,000

جح7,0007,50011,3330 29,006112,000121,755110,461628,25516,00011,061022,25311,13314,00014,00111,0230 شيماءصخري17 (ة)ن

جح9,00012,00210,7230 ب 18 (ة)ن 29,506113,000116,50019,83624,50526,50512,751020,75310,38312,00012,00110,9830 نور اإليمانطا

جح7,5009,75211,2530 23,006120,505117,500110,171620,00517,0009,25533,00316,50311,00011,00110,9230أمينةعجيري19 (ة)ن

جح6,5008,75210,0730 26,756110,500123,505110,131624,00516,50010,131028,75314,38313,00013,00111,0030ايمانعراب 20 (ة)ن

25,756119,500116,500110,291622,75521,50511,061014,0007,00011,00011,00110,0830 نورقرزط21 (ة)مؤجل3,0002,5008,6711

جح10,5018,25111,2530 حميدردي22 (ة)ن 23,00618,000113,50017,42620,00016,7509,19029,00314,50312,00012,0019,4010عبد ا

يليا شطب23 (ة)مؤجل12,00111,0029,386 24,006120,005116,500210,081618,25012,0007,56020,50310,2536,0006,0009,0219(م) 

جح13,00111,50211,9730 28,006110,500118,50019,50630,75026,50014,311025,50312,75314,00014,00111,8330 مريممجماج24 (ة)ن

س رئيس ال

2018/2017

2018/2017

مي محمد رق

الرق

ج 5 ال

ء تذة إمض حاألس حمزة م سي لميإل ب رة سالمحكيم ارث بنفيصل س صبرين جديد س

معدل

ني السن التسيير ع الث

ال محضر رة الرابع السداسي مدا ل الد اال

رة حداالد ال

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

و التسيير  قس ع

معي السن :  الج

ال لجن (ة) رئيس : المدا

ريخ ال ت 2018.06.07: المدا

معدل

ي حدة ي التع األف

 السداسي معدل

طع 2018/2017 (ة) من

طع 2018/2017 (ة) من

طع 2018/2017 (ة) من

ر عدرة مخت

حدا آلي اعال ال
لث  السداسي  نتيج () الث

حدةأجنبي لغ ي اال ال ليالف الم د ي اقتص حدا2 ك يال تس رة د االس حدا عددمعدلالد س حداالعمل اخالقي ال حداال ال ضي لي ري حدام معدلال د حداالمؤسس اقتص رةال حداالد ال

لث  السداسي  نتيج (3) الث

حدا ال حدا حداال ال

مي محمد رق
07.06.2018

س رئيسسك ال



ن  الممي1 (ة)مؤجل6,5003,2501,100 إيم

ج2 (ة)مؤجل7,0005,5008,308 ح ز  ب ين 20,006114,500114,50018,17611,00022,5058,38517,5008,7505,0005,0008,0811ش

م السال عبد بن3 (ة)مؤجل9,00010,0029,609 17,500116,000122,50519,33510,00018,0007,00022,50311,25312,00012,0019,129س

عيل  مرابط بن4 (ة)مؤجل12,5019,2517,429 24,756112,500124,005110,21162,00015,0004,25022,00311,00310,00010,0018,4820() إسم

ر5 (ة)مؤجل3,5001,7504,532 خ لد محمد  ب () خ

جح14,00114,00213,8830 رين6 (ة)ن ق ى ب 26,506125,505129,505113,581618,00026,50511,131024,75312,38314,00014,00112,6730س

جح7,2507,63011,5330 18,500114,000115,50018,0003,00018,5005,38020,50310,2538,0008,0007,543انيس محمد تر7 (ة)ن

بر8 (ة)مؤجل11,50111,7529,9216 ء  ج 23,006117,000120,005110,001615,00020,5058,88520,75310,38310,00010,0019,7125أسم

جح12,75111,88210,1030 ني9 (ة)ن نحم 20,006113,000114,50017,9269,00022,0057,75527,00313,50310,00010,0018,8815إيم

جح8,0009,00210,8330 ة10 (ة)ن 22,006113,500118,00018,92614,00013,0006,75016,0008,00010,00010,0018,197ابتس خ

مني11 (ة)مؤجل8,50010,2529,9518 ء طه  رح 25,506117,000114,00019,4265,00022,0056,75526,75313,38310,00010,0019,2515الدين ب

ر محمد  زند12 (ة)مؤجل4,2502,1305,920 12,500111,00018,50015,3302,00012,5003,63010,5005,25000,0004,380() عم

جح11,75110,88211,0030 د سعد13 (ة)ن 28,006119,000125,505112,081615,00021,0059,00522,50311,2538,0008,00010,6930السال عبد  سع

جح13,50114,75211,9030 ف14 (ة)ن ل ص 17,500111,500114,50017,2504,00023,5056,88513,0006,5006,0006,0006,925أم

14,000113,500118,50017,67011,00016,0006,75021,00310,50310,00010,0018,004() فريد صنصر15 (ة)مؤجل10,00110,0028,9519

ر16 (ة)مؤجل7,5004,7509,1326 ش 20,006121,505114,00019,25114,00018,0005,50014,2507,1308,0008,0007,6711ندير  ع

13,00018,50017,00014,7509,00012,0005,25011,7505,8804,0004,0005,020العربي محمد  عال17 (ة)مؤجل9,5005,7507,034

ير  ع18 (ة)مؤجل12,0019,5018,003 22,506115,000113,00018,4269,00023,0058,00517,5008,75011,00011,0018,5412س

جح14,25113,13210,2230 ش19 (ة)ن 24,506113,500113,00018,50612,00020,5058,13525,75312,88314,00014,0019,4815بسم قد

جح12,00112,00211,2030 جر قريشي20 (ة)ن 24,006117,500120,005110,25168,00025,5058,38520,25310,13310,00010,0019,6325ه

جح10,5018,25110,0830 20,006118,500129,505111,33169,00020,0057,25522,25311,13312,00012,00110,1030رمز  كرمي21 (ة)ن

جح13,50114,25212,7530 رة مرداس22 (ة)ن 27,006117,500126,505111,831614,00027,50510,381026,50313,25317,00017,00112,0030س

ن23 (ة)مؤجل00,0000,470 نسرين  م

جح14,25112,13211,3730 20,006117,000124,005110,171613,00023,0059,00523,00311,50312,00012,00110,1530عبير ادة24 (ة)ن

ل25 (ة)مؤجل12,7519,8818,889 27,506118,000118,500110,67169,00024,0058,25519,7509,8808,0008,0009,6021رمز  ي

س رئيس ال

2018/2017

2018/2017

, عمعدل

مي محمد رق

ج 6 ال

ء تذة إمض مياألس ح قريدمحمد رق زانصب ج ب االح رراضي ص ب دل ش رع عدرة مخت

حداالرق ال

حدا ال

حدا ال حدا ال ضي لي ري حدام ال

الرق

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

و التسيير  قس ع

ني السن التسيير ع الث

ال محضر رة الرابع السداسي مدا ل الد اال

 سالمي

معي السن :  الج

ال لجن (ة) رئيس : المدا

ريخ ال ت 2018.06.07: المدا

 السداسي معدل

لث  السداسي  نتيج () الث

رة معدلمعدلالد د رةالمؤسس اقتص حداالد ال

معدل

حدا ال

حدا رة آلي اعالال الد د االسال س حداالعمل اخالقي ال ال لي حداالم يال حداتس د حدا عددمعدلال ي اقتص 2 ك

لي الم

حدا ال

 حدا عدد

حدامعدل ال

 السداسي معدل

حدا ال

معدل

 آلي اعال

حدا ال

حدا ال حدا ال

حدة  حدة ال حدة ال الرابع السداسيالرابعال

د س حداالعمل اخالقي ال ال

معدل

حدا ال د ي اقتص 2 ك

النتيج

لث  السداسي  نتيج (3) الث

ي حداتس ال

معدل

رة ضيالد لي ري حدام رةال الد د المؤسس اقتص
حدة ي اال ال ف

رة االسال الد حداأجنبي لغ ال

حدة حدا,عالمعدل مال الع

ي حدة ي التع األف

مي محمد رق
07.06.2018

حدةأجنبي لغ ي اال ال ف

س رئيس ال

طع 2018/2017 (ة) من

طع 2018/2017 (ة) من

طع 2018/2017 (ة) من



دينبرغوتي 1 (ة)مؤجل6,5004,2509,1523 20,506112,500123,50519,42119,00016,0006,25020,50310,2538,0008,0008,4614 شمس ا

جح8,7509,38211,7230 23,506119,000125,005111,251612,00019,5007,88023,00311,50311,00011,00110,2330شروقبلعابد 2 (ة)ن

جح14,50113,25212,3730 ةبوحشمان 3 (ة)ن 27,006116,000128,505111,921621,00528,00512,251028,50314,25315,00015,00112,6230خو

جح13,5017,75110,2830 بة4 (ة)ن 23,006112,000124,00519,83116,00018,0006,00021,25310,6334,0004,0008,3314 فلايربور

21,506111,500120,00518,83112,00015,0004,25021,00310,5038,0008,0007,6214ايمان بورموم 5 (ة)مؤجل6,7505,3807,750

جح8,5009,75210,9230 23,506115,000127,005110,921613,00018,5007,88023,50311,7535,0005,0009,6519سارةبوسبحة6 (ة)ن

جح11,00113,00211,9730 28,506113,500126,505111,421619,00026,00511,251029,50314,75316,00016,00112,2330مريمبوشارب 7 (ة)ن

جح7,5008,75210,5030 20,506124,505122,505111,25168,00020,5057,13523,00311,50310,00010,0019,9225محمد سيفتجانية 8 (ة)ن

20,006113,500124,00519,58119,00015,5006,13014,5007,2507,0007,0007,9611 أسامةخلفة9 (ة)مؤجل7,0005,5009,0314

دينخوجة 10 (ة)مؤجل12,0017,0018,003 20,006113,000117,00018,3366,00017,5005,88023,00311,5038,0008,0008,049 حسام علي ا

20,50619,000125,00519,08111,00018,0004,75020,50310,25311,50011,5018,1215(م) حمزة رداوي 11 (ة)مؤجل15,00110,5028,9012

جح10,00110,50211,5830 22,006111,500121,50519,171112,00022,5058,63525,50312,75312,00012,0019,7720 زينبروابحية 12 (ة)ن

اط 13 (ة)مؤجل13,7516,8817,4811 رم ش 24,50619,000120,00518,92112,00020,0055,50522,00311,00312,00112,0018,4220(م)محمد ا

22,006113,000121,50519,421112,00022,0058,50518,2509,13011,00011,0019,2117إيمانصغايرية14 (ة)مؤجل8,0009,5029,5523

جح9,25012,63211,1030 25,006117,000128,005111,671615,00025,00510,001022,50311,2537,0007,00010,7330 ايمانعيساوي 15 (ة)ن

جح10,0018,00110,9730 24,006121,005126,505111,921612,00020,5058,13532,25316,13310,00010,00111,2530نهلةقواسمية16 (ة)ن

21,506113,000121,00519,251117,00025,50510,631027,50313,7537,0007,00010,1930 صبريودري17 (ة)مؤجل12,50111,2529,8724

جح7,25010,63211,3730 25,006118,000128,005111,831626,00524,00512,501028,75314,38315,00015,00112,6730 قمرمرزوقي 18 (ة)ن

18,500112,50019,50016,7508,00019,0006,75019,7509,88010,00010,0017,481 مريممهدي 19 (ة)مؤجل12,50111,2529,7013

20,006117,000120,00519,501113,00017,0007,50025,50312,7538,0008,0009,2714 بثينةناجي20 (ة)مؤجل10,0017,0018,7319

حقويشاوي 21 (ة)مؤجل7,7503,8809,4820 22,006119,500121,505110,501615,00019,0008,50018,2509,13011,00011,0019,7117 عبد ا

2018/20172018/2017

جح6,50010,75210,4030 18,000111,250116,00017,54011,00024,5058,88523,50311,7537,0007,0008,568نبي  تريع بن1 (ة)ن

س ذي بن2 (ة)مؤجل11,5016,7519,1721 15,500113,250112,50016,8807,00014,5005,38024,00312,0037,0007,0007,213 إين

ن3 (ة)مؤجل8,5009,2529,8825 زي جر  ب 22,506111,750124,50519,791114,00030,50511,131019,0009,50011,00011,00110,2530ه

جح15,00112,50210,7730 ل4 (ة)ن شم ل  ب 24,506118,000120,005110,421612,00020,5058,13526,75313,3838,0008,0009,9824من

نيف5 (ة)مؤجل7,5005,7509,3320 20,506113,250113,00017,7969,00015,2506,06020,75310,3835,0005,0007,449أمير  ب

مي محمد رق

ج 7 ال

 االس

ز ساليمي فير ء تذة إمض مياألس ح قريدمحمد رق زانصب ج ب االح رراضي ص ب دل ش رع عدرة مخت

الرق

و التسيير و االقتصادية وع ية الع ك
و التسيير  قس ع

معي السن :  الج

ال لجن (ة) رئيس : المدا

ريخ ال ت 2018.06.07: المدا

-عنابة -  جامعة باجي مختار

ي تس رة دالد ي اقتص حدا2 ك حدامعدلال ال

ني السن التسيير ع الث

ال محضر رة الرابع السداسي مدا ل الد اال

حدا ال أجنبي لغ

س رئيس ال

ال

المعدل

د حداالمؤسس اقتص معدلال

النتيج

لث  السداسي  نتيج (3) الث
حدا السداسي معدل ليمعدل آلي اعالال حداالم حداال معدلال رة ضيالد لي ري حدام حداال ال حدا رةال حدا حدا عددالد ال

حدة حدا,ع مال حدة الع حدة ال حدة ال الرابع السداسيالرابعال

د س العمل اخالقي ال

 سالمي

ي حدة ي التع األف

حدة ي اال ال ف

مي محمد رق
07.06.2018

س رئيس ال



جح16,50113,75211,9230 يسي6 (ة)ن 23,506110,500127,505110,251620,00527,00511,751017,5008,75012,00012,00110,6230رشد  خم

جح9,7506,88010,5030 الدي7 (ة)ن ء  خ 22,006116,000127,005110,831619,00023,00510,501022,00311,00310,00010,00110,6930زكري

جح12,00111,00211,5530 18,500115,250120,00518,96513,00011,7506,19029,25314,63312,00012,0019,219شكي محمددرايد8 (ة)ن

ء  دريسي9 (ة)مؤجل13,0017,5019,3821 26,006115,500125,005111,081615,00027,50510,631019,5009,75011,00011,00110,7330شيم

23,506111,000115,00018,2569,00017,0006,50018,5009,2506,0006,0007,696ال رجيمي10 (ة)مؤجل8,0007,0009,6023

جح12,00113,00211,0330 ء سعيد11 (ة)ن 22,006110,000118,50018,42619,00021,25510,061024,75312,38312,00012,0019,8120أسم

جح6,5004,25010,8230 ني12 (ة)ن ط 20,506120,005123,505110,671610,00020,0057,50525,50312,75310,00010,0019,9625رمز احمدس

د13 (ة)مؤجل00,0001,030 رة صي س

جح6,75010,88210,7230 فر14 (ة)ن ن  ظ 21,506124,505120,005111,001610,00012,2505,56019,2509,6308,0008,0008,8816حس

جح7,5006,75012,4230 ل15 (ة)ن 21,006119,000120,005110,001612,00021,2558,31532,50316,25311,00011,00110,5230محمد  ع

20,006111,000110,00016,8369,00013,5005,63024,50312,2538,0008,0007,389رفي محمد  عبيدا16 (ة)مؤجل16,5019,2519,7521

جح14,50110,75211,4030 افري17 (ة)ن ن  غ 18,000112,750116,50017,8809,00015,7506,19031,25315,6338,0008,0008,563اسم

جح15,50111,25210,5730 ن18 (ة)ن ء فرن 23,506114,250116,50019,04611,00018,5007,38024,75312,38312,00012,0019,2710هن

جح13,00110,50211,0830 ر19 (ة)ن 24,006115,750113,00018,79613,00026,5059,88522,50311,25311,00011,0019,6715أمين ق

جح16,00110,00211,4530 ر20 (ة)ن ب د  ل 18,000120,255118,50019,46510,00017,7506,94031,00315,5036,0006,0009,358ج

جح10,25110,13210,7730 ي21 (ة)ن صي لح محمد بالل ل 23,006118,000123,005110,671617,00021,7559,69521,00310,50312,00012,00110,4430الص

جح10,00111,00210,7230 22,006111,250123,50519,461116,00022,5059,63515,0007,50011,00011,0019,3317فطيم  مزيز22 (ة)ن

() زين مغن23 (ة)مؤجل00,0001,780

جح8,0009,00210,1230 ي24 (ة)ن 21,256116,500120,00519,631120,00526,00511,501024,00312,00310,00010,00110,6030() زهرة ()نحي

س رئيس ال

2018/2017

2018/2017

ك 1 (ة)مؤجل5,0004,5007,508 سا 14,00019,00019,00015,3303,00015,5004,63012,7506,38012,00012,0015,791محمد سعيدا

جح16,00111,50211,8730 قادر 2 (ة)ن 22,006117,500117,00019,42615,00025,25510,061029,25314,63310,00010,00110,4630 سارةبن عبد ا

جح12,00112,00211,0330 23,006113,250122,50519,791113,00026,5059,88518,5009,25011,00011,0019,8317بشرىبوحادب 3 (ة)ن

جح8,00010,00210,5230 21,006113,750113,00017,96610,00017,0006,75021,75310,88314,00014,0018,5010 شيماءبوخميس 4 (ة)ن

م5 (ة)مؤجل7,5005,7509,4821 16,50018,000111,00015,92014,00021,0058,75514,0007,0008,0008,0007,125شيماءبوسا

20,256114,500122,50519,541112,00012,7506,19012,5006,2505,0005,0007,6511(م)بومعزة إبتسام بومعزة  6 (ة)مؤجل12,0017,0018,5517

مي محمد رق

ج 8 ال

ء تذة إمض ز ساليمياألس فير

معي السن :  الج

الرق

افشي ي ط ح قريدع زانصب ج ب خضرالح دة ب رمسع ب دل ش رع عدرة مخت

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

و التسيير  قس ع

رة الد د االس المؤسس اقتص

ال محضر رة الرابع السداسي مدا ل الد اال
ال لجن (ة) رئيس : المدا

ريخ ال ت 2018.06.07: المدا

ني السن التسيير ع الث

حدامعدل دال س حداالعمل اخالقي ال حدامعدلال ال رة ضيالد لي ري حدام رةال دالد ي اقتص حدا2 ك ليال حداالم معدلال حدا يال حدةأجنبي لغ حدا عددتس ي اال ال ف

ي حدة ي التع األف

ال

لث  السداسي  نتيج (3) الث

حدا حدا السداسي معدلال حدا آلي اعالال حدامعدلال ال

د ل دا من

مي محمد رق
07.06.2018

س رئيس ال

طع 2018/2017 (ة) من

طع 2018/2017 (ة) من



جح13,00111,50213,1030 25,006124,505122,505112,001613,00026,0059,75533,50316,75310,00010,00111,8830 شيماءبونشم 7 (ة)ن

دين بونور 8 (ة)مؤجل6,5008,2529,8225 20,756110,500121,00518,71113,00014,5004,38013,5006,75011,00011,0017,2512(م) محي ا

16,500115,750112,50017,4602,00013,0003,75022,00311,0036,0006,0006,753رشاءبوهانية9 (ة)مؤجل10,0016,0018,179

جح11,5016,75110,3530 24,006112,250119,50019,29610,00022,0058,00525,25312,63310,00010,0019,4615عبيرحريزي 10 (ة)ن

16,000110,500110,00016,0809,00013,5005,63019,5009,7506,0006,0006,500عمادخنوف 11 (ة)مؤجل7,5004,7509,4722

17,500114,250115,50017,8809,00016,0006,25019,5009,75010,00010,0017,831شوقيرحامنية 12 (ة)مؤجل5,0003,5008,9516

 فلة سروررواغي 13 (ة)مؤجل00,0000,730
رياء زديري 14 (ة)مؤجل5,5002,7508,1213 24,50619,000123,50519,50113,00011,7503,6905,0002,5008,0008,0006,5211(م) ز

20,506115,750112,00018,04611,00022,2558,31517,2508,63010,00010,0018,3712 نريمانسليماني15 (ة)مؤجل8,0006,0008,8216

20,006111,50018,50016,67612,00022,7558,69521,75310,88314,00014,0018,5015منالسويسي 16 (ة)مؤجل10,2517,1319,2711

ري 17 (ة)مؤجل10,0017,0019,8323 20,506115,750118,00019,04612,00033,00511,251023,50311,75310,00010,00110,2130 محمد نسيمشا

دينعالوي 18 (ة)مؤجل5,0003,5007,536 16,000110,000112,00016,33010,00011,2505,31012,5006,2507,0007,0006,060 سيف ا

23,506118,000120,005110,251621,0050,0005,25520,00310,00315,50015,5019,0825(م)علي عوينة 19 (ة)مؤجل14,0018,0017,408

20,006110,000114,00017,33610,00015,0006,25012,5006,25011,00011,0017,127 عمارمازوني 20 (ة)مؤجل9,5006,7509,5220

جح12,50111,25211,2830 28,006112,750120,505110,211612,00032,00511,001029,75314,88310,00010,00111,1530ريانمصباح21 (ة)ن

مريمنواورية 22 (ة)مؤجل00,0000,000

س رئيس ال

2018/20172018/2017

عرباوي 1 (ة)مؤجل5,0004,5009,2322 23,256116,000116,50019,29622,00522,50511,131016,0008,0008,0008,0009,5616 نهادا

27,25619,000128,505110,791615,00017,5008,13014,5007,2501,0001,0008,6716 ايمانبراهيمي2 (ة)مؤجل5,0008,0028,9718

جح8,5009,75212,1730 28,506119,000120,505111,331622,75520,00510,691023,50311,7538,0008,00010,9430إيمانبن عون 3 (ة)ن

جح5,0007,50211,3330 28,756122,005123,005112,291626,00525,50512,881029,50314,75314,00014,00112,9830 خديجةبوخناف 4 (ة)ن

28,006117,500129,005112,421628,50523,00512,881019,0009,50014,00014,00112,2330 شعيببوطفاس 5 (ة)مؤجل10,5017,2519,6011

جح10,50110,25210,1730 21,00618,000120,00518,17119,50012,0005,38011,0005,5000,0000,0006,2711(م) ميساء بوغلمي 6 (ة)ن

جح10,00110,00212,4730 27,756113,000122,005110,461622,25524,00511,561025,50312,75313,00013,00111,3530 شيماءبونعجة 7 (ة)ن

جح5,0008,50212,8730 ريمجدي 8 (ة)ن 24,256124,505122,005111,791620,75522,50510,811029,00314,50310,00010,00111,7730 عبد ا

ح زندي 9 (ة)مؤجل00,0006,3722 (م) صا

مي محمد رق

و التسيير  قس ع
ال لجن (ة) رئيس : المدا

الرق

ر عدرة مخت

حدا معدلال رة ضيالد لي ري حدام رةال دالد ي اقتص حدا2 ك رةال حدا السداسي معدلالد  آلي اعالال

ء تذة إمض ز ساليمياألس افشيفير ي ط ح قريدع زانصب ج ب خضرالح دة ب مسع د ل دا من

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

ال محضر رة الرابع السداسي مدا ل الد اال

حدا حدامعدلال ال

ج 09  ال

ني السن معي السنالتسيير ع الث :  الج

ريخ ال ت 2018.06.07: المدا

ر ب دل ش ع

ي حدة ي التع األف

لي حدا عدد حداالم يال تس

لث  السداسي  نتيج (3) الث

د االسال حداالمؤسس اقتص ال حدة ي اال ال حدامعدلف دال س حداالعمل اخالقي ال حدامعدلال ال أجنبي لغ

07.06.2018

س رئيس ال

طع 2018/2017 (ة) من

طع 2018/2017 (ة) من

طع 2018/2017 (ة) من



جح12,50111,25212,7030 26,006115,000120,005110,171621,50520,00510,381027,50313,75315,00015,00111,1530 نور جيهانزواوي10 (ة)ن

27,006117,500122,005111,081621,25519,50010,191025,00312,5038,0008,00010,7930 عزيزةسعيدي 11 (ة)مؤجل7,0003,5008,3018

15,000115,000117,00017,83018,00015,5008,38018,0009,0001,0001,0007,650 عيسىسلطاني 12 (ة)مؤجل7,5006,7506,928

21,506116,000116,50019,00620,00519,5009,88516,0008,0008,0008,0009,0411 زينبشابي 13 (ة)مؤجل6,0005,0008,3320

23,006112,000125,005110,001613,50013,0006,63022,00311,00311,00111,0019,1920(م) شراز غزالن صاري 14 (ة)مؤجل13,0017,5019,1926

جح14,0019,00110,3030 16,750110,500118,50017,63021,50528,00512,381014,0007,00017,00017,0019,7111 صابرةطايفي 15 (ة)ن

29,25619,000120,00519,711120,00517,5009,38523,50311,75312,00012,00110,1030 إيناسعباسي16 (ة)مؤجل11,5016,7519,7321

جح15,50112,75212,5730 27,50618,000122,50519,671125,50519,00011,131018,0009,00012,00012,00110,1930مروةعبايدية 17 (ة)ن

جح6,0007,00011,5030 ةقوري 18 (ة)ن 25,506119,000120,005110,751620,50517,5009,50528,50314,25313,00013,00111,0830 خو

ياسمخلوف 19 (ة)مؤجل2,5006,2527,238 24,256119,000118,000110,211620,00520,00510,001015,0007,5006,0006,0009,4026 ا

جح14,00112,00212,6230 مينمداح 20 (ة)ن 26,756117,000123,005111,131625,25522,00511,811021,50310,75313,00013,00111,4230 محمد 

جح5,0007,50210,0030 24,256114,500124,005110,461623,00520,00510,751032,00316,00311,00011,00111,4430 سناءمعروف 21 (ة)ن

جح13,50111,75211,3730 ري/ مريم ناصري 22 (ة)ن 26,006111,500120,00519,581120,50522,00510,631027,00313,50313,00013,00110,7730بنت ش

27,256112,000114,00018,88616,25017,5008,44024,50312,2536,0006,0009,049 ريمةنوغة 23 (ة)مؤجل9,0006,5009,2711

س رئيس ال

2018/2017

ياسبرج 1 (ة)مؤجل00,0000,000 محمد ا
جح8,0006,00010,8330 م2 (ة)ن يةبن سا 24,506114,000120,00519,751125,50520,00511,381028,50014,25311,00011,00111,0430 ز

(م) امنة بن عميمور3 (ة)مؤجل13,2516,6316,9721
شرش 4 (ة)مؤجل2,5002,2507,5720 25,25617,000120,00518,711122,50516,0009,63513,0006,50010,00010,0018,7517 أميربوا

جح13,0018,50111,1730 ندربودينار 5 (ة)ن 27,756119,000120,005111,131623,75527,00512,691021,00310,5037,0007,00011,1930 اس

جح15,00113,00211,9030 يديابوشارب 6 (ة)ن  25,006113,000120,00519,671120,50517,0009,38525,00312,50311,00011,00110,1230

25,006110,000120,00519,171120,00525,00511,251032,00316,00311,00011,00111,0030سهيلةبوعزيز 7 (ة)مؤجل8,0005,0008,2210

جح9,0006,50010,6230 نور بوهميلة 8 (ة)ن 25,256121,505116,000110,461620,00514,0008,50520,50310,2530,0000,0009,0224 عبد ا

25,006111,500115,00018,58615,25014,0007,31015,5007,7508,0008,0008,026(م) مفيدة (م)تواتي 9 (ة)مؤجل13,0016,5019,4321

طاوستومي 10 (ة)مؤجل6,0008,0028,1722 28,006120,505124,505112,171624,00524,00512,001014,5007,25012,00012,00111,3530 ا

12,00017,000113,00015,33011,00013,5006,1300,0000,0000,0000,0004,350 محمدجليخ 11 (ة)مؤجل7,5006,7507,000

010112,00012,000000,0000,0000,0008,0008,0001,540(م) نبيل خدير12 (ة)مؤجل00,0000,470

مي محمد رق

2018/2017

ال محضر رة الرابع السداسي مدا ل الد اال

ني السن التسيير ع الث

من يم م ر س عدرة مخت

-عنابة -  جامعة باجي مختار

الرق

ج 10  ال

ء تذة إمض سياألس لميإل ب غرسفيصل س طيف.ع ب رة سالمال ا س راضي ص

و التسيير و االقتصادية وع ية الع ك
و التسيير  قس ع

ال لجن (ة) رئيس : المدا

ريخ ال ت 2018.06.07: المدا

معي السن :  الج

د االسال حداالمؤسس اقتص ال حدةأجنبي لغ ي اال ال رةف ضيالد لي ري حدام رةال دالد ي اقتص حدا2 ك رةال حدامعدلالد ليال حداالم دال س حداالعمل اخالقي ال ال حدا حدامعدلال ال حدا ال ي حداتس حدامعدل حدا عدد آلي اعالمعدلال  السداسي معدلال

لث  السداسي  نتيج (3) الث

ي حدة ي التع األف
07.06.2018

س سك ن

مي محمد رق

س رئيس ال

طع 2018/2017 (ة) من

طع 2018/2017 (ة) من



20,006112,500118,50018,50617,25020,5059,44516,5008,25010,00010,0018,8712 شيماءخذري13 (ة)مؤجل9,0006,5008,6520

20,006112,500120,00518,751120,00514,0008,50517,0008,5008,0008,0008,5816مريم سقني14 (ة)مؤجل5,5003,7508,7017

جح8,00010,00211,8730 ندر15 (ة)ن 28,256118,500122,505111,541621,25519,00010,061030,50315,25311,00011,00111,6230 أحالمس

20,006116,500127,005110,581624,25526,00512,561023,00311,50310,00010,00111,2930(م) بشرى سوايعية  16 (ة)مؤجل6,0006,0008,9716

جح12,0017,00110,0330 25,006114,500115,00019,08618,25018,0009,06014,0007,00011,00011,0018,907طار شعيبطار 17 (ة)ن

جح12,50114,25213,7530 29,756127,505126,005113,881628,00526,00513,501028,00314,00316,00016,00113,9430 سارةطلحي 18 (ة)ن

ك 19 (ة)مؤجل00,0000,000 ما  فلايرعبد ا
دينفار 20 (ة)مؤجل8,5005,2508,6311 21,506112,000117,00018,42621,50514,5009,00515,5007,75010,00010,0018,6212 نور ا

جح7,5005,75011,9030 ي 21 (ة)ن 27,756116,500120,505110,791622,75524,50511,811030,50315,25311,00011,00111,8130 خديجةفيال

جح14,5018,25112,1030 25,256113,500123,005110,291620,00522,50510,631025,00312,5038,0008,00010,5630 رندة خلود طرش22 (ة)ن

جح11,00111,00211,4030 رة (ة)ن 26,25614,00024,00510,711623,75523,00511,691019,5009,75011,0011,00110,8830 مريممنجل 23 1 الد

جح8,5006,25010,1030 رة (ة)ن 22,506121,505118,000110,331618,00011,0007,25021,00310,5036,0006,0009,0819 رندةنويوة 24 1 الد

س رئيس ال

2018/2017

, عمعدل
عيد1 (ة)مؤجل12,5016,2516,4017 22,50610120,00517,0811000,00022,00311,00310,0010,0015,7315يسرىا

جح10,5015,25110,1330 ي2 (ة)ن صمدبا 20,006111,000120,00518,501116,50024,00510,131012,7506,38010,0010,0018,7922عبد ا

23,50610120,75517,381118,00016,5008,6302,0001,00010,0010,0016,9812نريمانبضياف3 (ة)مؤجل12,50111,2529,0524

20,006122,505121,005110,581620,50514,0008,63516,5008,2504,004,0009,1221سليمبن عوف4 (ة)مؤجل0,0000,0008,9828

24,506113,250120,00519,631115,75011,2506,75020,50310,2534,004,0008,4014أيمنبهلول5 (ة)مؤجل10,0019,0019,2724

يببوحجرة6 (ة)مؤجل15,5017,7516,7021 25,00610120,00517,5011000,00000,0000,0003,4611محمد ش

30,506117,500113,500110,251621,25522,50510,94102,0001,0007,007,0008,7926نسرينبوخالل7 (ة)مؤجل0,0000,0008,3725

22,006110,500120,00518,751118,50020,0059,63520,75310,38313,0013,0019,6020منصفبوذراع8 (ة)مؤجل7,0003,5008,0025

بهجةبورفة 9 (ة)مؤجل10,25110,1327,4518 20,006112,000121,00518,831122,00519,00010,251016,7508,38012,2512,2519,4622ا

جح10,5018,25110,3030 وت10 (ة)ن 14,000112,750120,00517,79511,00021,0058,00519,0009,50010,0010,0018,2911رمزيبوز

20,0061010,00013,33620,00523,50510,881020,00310,00312,5012,5017,3820أمانيبوعطية11 (ة)مؤجل00,0004,6011

مي محمد رق

-عنابة -  جامعة باجي مختار

ء تذة إمض سياألس لميإل ب غرسفيصل س طيف.ع ب رة سالمال ا س منراضي ص يم م ر س عدرة مخت

الرق

معي السن :  الج

و التسيير و االقتصادية وع ية الع ك
و التسيير  قس ع

ال محضر رة الرابع السداسي مدا ل الد ب  اال ط ين ل المنت

ني السن التسيير ع الث

ال لجن (ة) رئيس : المدا

ريخ ال ت 2018.06.07: المدا

2018/2017

حدا رةال ضيالد لي ري م حدةأجنبي لغ ي اال ال ال االسف
لي الم

حدا,عالمعدل

حدا رةال الد
معدل

حدا يال حداتس حداال حدا آلي اعالال ال
معدل

حدا ال
معدل

حدة  مال حدة الع حدة ال حدة ال الرابع السداسيالرابعال

د س حداالعمل اخالقي ال ال
معدل

حدا ال
 حدا عدد السداسي معدل

النتيج

لث  السداسي  نتيج (3) الث

مي محمد رق

07.06.2018

ي حدة ي التع األف

س سك س رئيسن ال

طع 2018/2017 (ة) من

حدا ال د حداالمؤسس اقتص رةال دالد ي اقتص 2 ك



جح10,25110,13210,2230 23,50618,000125,00519,421112,25020,7558,25525,25312,63310,0010,0019,6020ضحىبوعمر12 (ة)ن

23,006110,000118,00018,50620,50520,50510,25102,0001,00010,0010,0018,0017عزيزبوفليعة13 (ة)مؤجل12,00111,0029,8727

جح13,25111,63210,5530 20,006110,500120,00518,421119,50022,50510,501021,00310,5031,001,0008,8124وثربومنجل14 (ة)ن

21,506110,500125,00519,501118,25023,50510,441022,50311,2531,001,0009,4024سوسنجبابلة15 (ة)مؤجل9,0009,5029,7525

دينجساس16 (ة)مؤجل10,0015,0017,8924 20,00619,000120,00518,171112,0006,5004,63026,00313,0038,008,0007,8114شهاب ا

21,506111,500120,00518,831121,00520,00510,251022,00311,00311,0011,0019,7725بديعةحاجي17 (ة)مؤجل10,0015,0019,8326

27,006119,000117,000110,5016000,00020,00310,0030,0006,3819مروةخرشي18 (ة)مؤجل0,0005,0028,5327

جح11,00110,50210,8030 21,756111,500120,00518,881121,50514,0008,88517,2508,63010,0010,0018,9217سوميةخاليفية19 (ة)ن

جح10,0019,00110,0230 دين20 (ة)ن 8,000122,005125,50519,251020,50505,13525,75312,88311,0011,0018,6719هدىخير ا

20,006113,000122,75519,291121,00515,5009,13525,75312,88315,0015,00110,2330نوفلرحال21 (ة)مؤجل10,0016,0016,6521

يمة22 (ة)مؤجل05,0024,7316 املش 20,006122,0051017,001120,00505,00500,0000,0004,7716عبد ا

20,256120,505117,50019,711123,00522,00511,251024,50312,25310,0010,00110,6030محمد أمينشالغمية23 (ة)مؤجل7,0008,5029,2316

28,00610,000123,00518,501117,25022,75510,001021,50310,75312,0012,0019,5825فارسضحوي24 (ة)مؤجل16,00111,0027,7018

دينعشاش25 (ة)مؤجل7,0008,5026,0312 20,006112,000122,25519,041122,00518,50010,131024,25312,13311,0011,00110,0030حسام ا

دينعالوة26 (ة)مؤجل10,0015,0018,4321 27,006110,500123,005110,081620,00521,25510,311015,7507,88010,0010,0019,8127سيف ا

س27 (ة)مؤجل10,00111,0026,0712 24,506120,005127,005111,921620,00520,00510,001020,00310,00311,00011,00110,9630محمدمرو

جح5,0002,50010,1730 رة (ة)ن 21,506116,000117,00019,08622,50510,0008,13523,50311,75310,00010,0019,2715بشرىمرداس28 1 الد

25,506113,000120,00519,751121,75519,00010,191022,50311,2539,0009,00010,0630فاطمةهيدوغ29 (ة)مؤجل11,50110,7528,7518

س رئيس ءال تذة إمض س رئيساألس ال



 المحصل

جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

ل109 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

ل92 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

جح رة (ة)ن (ة)راس82 1 الد

(ة)راس78 (ة)مؤجل

جح رة (ة)ن ل100 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس74 (ة)مؤجل

ل109 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

ل97 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

(ة)راس85 (ة)مؤجل

(ة)راس34 (ة)مؤجل

(ة)راس60

جح رة (ة)ن ل102 1 الد لث السن ال () ينت الث

ل109 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

(ة)راس39 (ة)مؤجل

(ة)راس52

جح رة (ة)ن ل100 1 الد لث السن ال () ينت الث

جح رة (ة)ن ل103 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس78 (ة)مؤجل

جح رة (ة)ن (ة)راس49 1 الد

ئي النتيج الن

حدا عدد  ال

ر خالل المس

طع  (ة) من

طع  (ة) من

(4) الرابع  السداسي  نتيج

النتيج

س رئيس ال



جح رة (ة)ن ل110 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن ل107 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل100 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس88 (ة)مؤجل
(ة)راس60

جح رة (ة)ن ل102 1 الد لث السن ال () ينت الث
(ة)راس0

ل102 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن ل102 1 الد لث السن ال () ينت الث

ل105 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن ل109 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل108 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن ل106 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن (ة)راس60 1 الد

(ة)راس82 (ة)مؤجل
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل94 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس70 (ة)مؤجل
(ة)راس22 (ة)مؤجل

ئي النتيج الن النتيج

طع  (ة) من

طع  (ة) من

س رئيس ال



ل100 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل112 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس67 (ة)مؤجل
(ة)راس50

جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل105 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس12 (ة)مؤجل
جح رة (ة)ن ل107 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس18 (ة)مؤجل
(ة)راس78

جح رة (ة)ن ل101 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل96 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل106 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس62
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن (ة)راس60 1 الد

ئي النتيجالنتيج الن

ئي النتيجالنتيج الن

طع  (ة) من

طع  (ة) من

طع  (ة) من

س رئيس ال



جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
(ة)راس86 (ة)مؤجل

جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل109 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

(ة)راس86 (ة)مؤجل
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

(ة)راس62
جح رة (ة)ن ل91 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس74 (ة)مؤجل
ل112 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن (ة)راس60 1 الد

(ة)راس51
(ة)راس60

جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

ل101 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن (ة)راس40 1 الد

(ة)راس85 (ة)مؤجل
جح رة (ة)ن (ة)راس60 1 الد

ئي النتيجالنتيج الن

طع  (ة) من

طع  (ة) من

طع  (ة) من

س رئيس ال



(ة)راس41
(ة)راس66 (ة)مؤجل
(ة)راس18 (ة)مؤجل
(ة)راس73 (ة)مؤجل

(ة)راس62
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

ل93 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
ل101 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
ل105 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
(ة)راس83 (ة)مؤجل
(ة)راس33 (ة)مؤجل
(ة)راس60 (ة)مؤجل

جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
ل95 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
(ة)راس83 (ة)مؤجل
(ة)راس79 (ة)مؤجل
(ة)راس82 (ة)مؤجل
(ة)راس57 (ة)مؤجل
ل105 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

جح رة (ة)ن ل115 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

(ة)راس40
جح رة (ة)ن ل100 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس30 (ة)مؤجل

ئي النتيج الن

ئي النتيج الن

النتيج

النتيج

س رئيس ال

طع  (ة) من

طع  (ة) من

طع  (ة) من



ل97 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل94 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس86 (ة)مؤجل
(ة)راس62 (ة)مؤجل

جح رة (ة)ن ل109 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل115 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس85 (ة)مؤجل
(ة)راس61 (ة)مؤجل
(ة)راس73 (ة)مؤجل

جح رة (ة)ن (ة)راس50 1 الد
ل91 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
ل100 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن (ة)راس86,34 1 الد
جح رة (ة)ن ل114 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

(ة)راس74 (ة)مؤجل
(ة)راس88 (ة)مؤجل
(ة)راس37 (ة)مؤجل

(ة)راس71 (ة)مؤجل
(ة)راس66 (ة)مؤجل

جح رة (ة)ن ل115 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن ل114 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس89 (ة)مؤجل

ئي النتيج الن النتيج

س رئيس ال



جح رة (ة)ن ل102 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن ل107 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن ل99 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن ل99 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس89 (ة)مؤجل
جح رة (ة)ن ل110 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن ل104 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس39
ل106 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

جح رة (ة)ن ل107 1 الد لث السن ال () ينت الث
ل90 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
ل93 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
ل100 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

جح رة (ة)ن ل105 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن (ة)راس80 1 الد
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل107 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس0
جح رة (ة)ن (ة)راس60 1 الد

(ة)راس69 (ة)مؤجل
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل107 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس87 (ة)مؤجل
(ة)راس26 (ة)مؤجل
(ة)راس88 (ة)مؤجل

ئي النتيج الن النتيج

س رئيس ال

طع  (ة) من

طع  (ة) من



جح رة (ة)ن (ة)راس60 1 الد
(ة)راس78 (ة)مؤجل
(ة)راس72 (ة)مؤجل
ل105 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
(ة)راس82 (ة)مؤجل
(ة)راس77 (ة)مؤجل

(ة)راس0
(ة)راس70 (ة)مؤجل
(ة)راس73 (ة)مؤجل
(ة)راس86 (ة)مؤجل

جح رة (ة)ن ل96 1 الد لث السن ال () ينت الث
(ة)راس6 (ة)مؤجل
(ة)راس79 (ة)مؤجل
(ة)راس87 (ة)مؤجل

جح رة (ة)ن (ة)راس60 1 الد
(ة)راس0

ل98 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
ل94 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

جح رة (ة)ن (ة)راس60 1 الد
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن (ة)راس41 1 الد

ل101 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن (ة)راس60 1 الد
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

(ة)راس82

ئي النتيجالنتيج الن

س رئيس ال

طع  (ة) من

طع  (ة) من

طع  (ة) من



جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
ل108 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
(ة)راس68 (ة)مؤجل
(ة)راس31 (ة)مؤجل
ل106 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

جح رة (ة)ن (ة)راس74 1 الد
ل99 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل106 1 الد لث السن ال () ينت الث

ل94 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن ل108 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل101 1 الد لث السن ال () ينت الث

(ة)راس20 (ة)مؤجل

(ة)راس44
جح (ة)راس60 (ة)ن

(ة)راس21
(ة)راس86 (ة)مؤجل

جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

ل100 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث
(ة)راس54 (ة)مؤجل
(ة)راس68 (ة)مؤجل
(ة)راس52 (ة)مؤجل
(ة)راس60 (ة)مؤجل
(ة)راس42 (ة)مؤجل

ئي النتيج الن النتيج

س رئيس ال

طع  (ة) من

طع  (ة) من



(ة)راس81 (ة)مؤجل
ل93 (ة)مؤجل لث السن ال () ينت الث

جح رة (ة)ن (ة)راس60 1 الد
جح رة (ة)ن (ة)راس87 1 الد

(ة)راس87 (ة)مؤجل
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

(ة)راس42
(ة)راس83 (ة)مؤجل

جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث
جح رة (ة)ن ل105 1 الد لث السن ال () ينت الث
جح رة (ة)ن جح120 1 الد لث السن ال (ة) ن  الث

(ة)راس49 (ة)مؤجل

 (ة)راس32 (ة)مؤجل
 (ة)راس52 (ة)مؤجل
 (ة)راس36 (ة)مؤجل
 (ة)راس49 (ة)مؤجل
 (ة)راس38 (ة)مؤجل
 (ة)راس32 (ة)مؤجل
 (ة)راس51 (ة)مؤجل
 (ة)راس45 (ة)مؤجل
 (ة)راس40 (ة)مؤجل
 (ة)راس41 (ة)مؤجل
 (ة)راس31 (ة)مؤجل

ئي النتيج الن النتيج

س رئيس ال

طع  (ة) من



 (ة)راس50 (ة)مؤجل
 (ة)راس44 (ة)مؤجل
 (ة)راس54 (ة)مؤجل
 (ة)راس49 (ة)مؤجل
 (ة)راس38 (ة)مؤجل
 (ة)راس51 (ة)مؤجل
 (ة)راس46 (ة)مؤجل
 (ة)راس47 (ة)مؤجل
 (ة)راس49 (ة)مؤجل
 (ة)راس51 (ة)مؤجل
 (ة)راس32 (ة)مؤجل
 (ة)راس46 (ة)مؤجل
 (ة)راس43 (ة)مؤجل
 (ة)راس42 (ة)مؤجل
 (ة)راس48 (ة)مؤجل
 (ة)راس42 (ة)مؤجل
 (ة)راس45 (ة)مؤجل
 (ة)راس48 (ة)مؤجل

س رئيس ال


