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

و التجارية قس الع

نالتطبيقاإلسالالرق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح

ي 1 14,507,0010,75614,5012,5013,50611,003,007,00011,101613,0011,0012,00512,006,509,25010,631014,507,0010,75310,75310,0010110,00110,79308,7717أمي اب

ع 2 12,009,0010,50612,506,009,25011,001,256,1309,1367,0013,0010,00510,007,008,5009,25517,0013,2515,13315,13310,0010110,00110,24307,3913لي ب

سفب 3 0,00010,0010,0010,0060,000,000,0004,0060,000,0000,0000,00010,0010,0010,00310,003000,0003,3393,097ي

سي 4 ن 14,008,0011,00614,5014,5014,5069,002,005,50011,30169,5012,2510,88511,005,508,2509,56515,009,2512,13312,13310,0010110,00110,75309,5230يب

لة بق 5 12,502,007,25014,0015,5014,7568,002,005,0009,8069,0013,2511,13511,005,508,2509,6950,250,1300,13010,0010110,0018,17127,118خ

ن 6 8,000,004,0000,0000,0001,6005,004,254,6307,003,5004,06014,500,507,5007,5003,00303,0003,5206,9213مح أمينب

نين  7 ال ينب اف ال 14,507,0010,75614,0011,5012,7568,000,004,00010,201612,0014,2513,1359,007,508,25010,691014,508,0011,25311,25310,0010110,00110,52309,3213ش

ينة 8 ت 12,503,007,75015,0011,5013,2563,000,001,5008,7066,003,00011,006,008,5005,75014,004,759,3809,3806,00606,0007,6066,775اسال ب

ة 9 ج يفب 10,002,506,25012,507,5010,0062,000,001,0006,7063,006,004,5006,001,503,7504,13012,002,507,2507,2505,00505,0005,7966,125مح ش

بية10 ةب 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,000000,0000,0001,141ه

اهيم 11 9,003,506,25011,0011,5011,2563,000,001,5007,3066,008,257,1309,000,004,5005,81013,501,007,2507,2503,00303,0006,4465,595 مح حيح ا ب

بي 12 ا ح 11,004,507,75012,505,509,0002,000,001,0006,90010,0010,0010,00510,003,506,7508,38516,008,0012,00312,0038,00808,0008,3387,1611ع

ي 13 10,5010,5010,50613,0013,0013,0067,757,757,75010,951610,007,508,75011,006,508,7508,75014,008,2511,13311,13310,0010110,00110,17309,4322ه سح

ح ب 14 11,009,0010,00615,5016,5016,0062,000,001,00010,60167,5015,5011,50510,005,007,5009,50512,003,257,6307,63012,0012112,0019,85229,8821ع ال

11,005,008,00010,5010,5010,5065,000,002,5007,9069,007,008,00010,003,006,5007,25012,2512,2512,25312,2534,00404,0008,0898,9320مح أمينيش 15

0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,000000,0000,0002,090 يابي16

اايس17 14,006,5010,25615,5012,5014,00612,003,007,50011,201614,0010,0012,00514,0014,5014,25513,131015,0010,2512,63312,63311,0011111,00112,06309,7430 ش

تي18 ة ج ي 13,504,509,00015,507,5011,50610,000,005,0009,2068,005,756,88015,0010,0012,5059,69514,005,509,7509,7508,00808,0009,35119,5419 ح

0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,000000,0000,0000,640مقية 19

لة اينية 20 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,000000,0000,0000,000خ

ينس 21 14,507,5011,00617,5017,5017,50612,005,008,50013,101613,5013,5013,50517,5013,0015,25514,381015,0013,5014,25314,25312,5013112,50113,673013,2430ش

بي 22 13,003,008,00015,0013,5014,2565,000,002,5009,4062,007,504,75010,000,005,0004,88015,000,507,7507,75010,0010110,0017,6774,970ح ش

ي23 10,5010,5010,50612,5012,5012,5062,004,503,2509,851210,5010,5010,50512,002,007,0008,75513,5013,5013,50313,50312,7513112,75110,33307,2313 مح االمينل

لي24 الق ص 0,0000,0000,000,000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000000,0002,001 ع

ءعت25 14,009,0011,50613,008,5010,7564,002,0009,30120,004,002,00010,000,005,0003,50014,500,507,5007,5007,00707,0006,88125,407 شي

ني 26 ة ع ي 14,5012,0013,25614,5011,0012,75613,004,008,50012,101611,009,0010,00512,004,508,2509,13516,502,759,6309,63012,0012112,00110,693010,1430خ

ءع 27 11,1311,1311,13611,5011,5011,5066,000,003,0009,65123,005,754,38013,005,009,0006,69010,0010,0010,00310,00311,0011111,0018,83169,8026أمينة شي

ا28 ينف س 14,0014,0014,00611,0011,0011,0064,504,504,50010,90169,509,509,5008,258,258,2508,88011,0011,0011,00311,00316,0016116,00110,67307,5220 ي

11,508,009,75011,0011,5011,2563,000,001,5008,70611,508,009,75010,000,505,2507,50016,507,0011,75311,7535,00505,0008,5097,499ن ال ف 29

ك30 ين ف ء ال 14,007,0010,50614,008,0011,0069,000,004,5009,501210,509,5010,00511,0014,5012,75511,381014,509,0011,75311,7535,00505,00010,13309,3925 ضي

ا31 نكي 13,0010,0011,50613,0016,5014,7565,000,502,75011,05165,5010,508,00010,004,507,2507,63012,008,7510,38310,38310,0010110,0019,71205,416 ل

ينةلحال 32 12,506,009,25012,005,508,7509,000,004,5008,1003,005,004,00015,005,5010,2557,13516,000,508,2508,2508,00808,0007,7956,5917ي

ق33 يم ك  12,505,008,75011,507,009,2505,000,002,5007,7006,007,006,50010,004,007,0006,75014,501,257,8807,8808,00808,0007,4406,636

14,005,509,75011,5011,0011,25610,003,006,5009,7064,008,256,13010,005,007,5006,81015,005,0010,00310,00311,0011111,0018,90107,6317 بال محي34

ة 35 ل 8,004,0000,0000,0001,6000,000,0007,003,5001,7500,0000,000000,0001,2508,4122سح م

م 36 يم م 14,005,009,50012,009,5010,75610,005,007,5009,6065,507,006,25010,500,005,2505,75013,502,758,1308,13010,0010110,0018,1078,0922ح

ف37 ي ه ك  14,505,009,75010,0010,0010,0065,000,002,5008,40610,0010,0010,00511,000,505,7507,88514,505,259,8809,88010,0010110,0018,60126,667
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عنابة-جامعة باجي مختار
و التسيير و اإلقتصادية وع ية الع ك

و التجارية قس الع

نالتطبيقاإلسالالرق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح

يب 1 12,0010,5011,25612,0017,5014,7565,005,005,00011,40169,5015,2512,38510,000,005,0008,69513,505,509,5009,50016,0016,00116,00110,56309,2921اخالال

ي 2 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0006,100أمينل

8,004,00010,005,0002,001,0003,8000,000,0009,004,5002,2500,0000,0000,0000,0002,3308,5219 اينب3

ن 4 ح 12,506,009,25014,0016,0015,0061,000,000,5009,8060,004,502,25012,004,008,0005,13013,001,007,0007,0006,006,0006,0007,4667,9612الب

ين بن ج هللا 5 7,005,006,0009,0015,0012,0060,0007,2060,008,004,0008,000,004,0004,00013,000,006,5006,50010,0010,00110,0016,2575,426مح ل

ي6 12,504,508,50013,0017,5015,2563,002,002,50010,00168,004,00011,002,506,7505,38013,002,507,7507,75010,0010,00110,0018,08179,0519 س ب غ

ا7 من ب 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ع ال

ين 8 ء ب 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000هن

ش 9 ب ب 14,503,008,75012,505,509,0008,000,004,0007,90011,005,50010,002,006,0005,75013,002,007,5007,5006,006,0006,0006,9608,2314ع الص

اف 10 مح 0,00013,5013,5013,5060,0005,4060,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0002,2562,326مح أمينب

ي 11 م طيفج 11,500,005,75010,5010,5010,5067,005,006,0007,7068,009,508,75010,008,009,0008,88014,0012,5013,25313,25310,0010,00110,0019,21108,5712ع ال

0,000,00010,5010,5010,5060,0004,2060,000,0000,0000,00012,2512,2512,25312,2530,0000,0003,7995,4614ح ج 12

ي13 ين ح 13,0011,0012,00613,0015,0014,0066,004,005,00011,401611,508,5010,00512,005,508,7509,38514,001,757,8807,88012,0012,00112,00110,193010,1430 تقي ال

يل خط 14 12,5012,5012,50610,0010,0010,0065,005,005,00010,00168,004,00010,001,005,5004,75013,500,006,7506,7501,001,0001,0006,96169,6327ن

ي15 ي 6,003,004,50010,0010,0010,0063,501,7506,1560,005,752,88011,004,007,5005,19014,001,507,7507,7500,0000,0005,5867,356 هخ

ياغ16 ك  12,0012,0012,00612,5012,5012,5065,505,505,50010,901610,0010,0010,0059,0011,5010,25510,131013,0011,2512,13312,13311,0011,00111,00110,85308,3920

ي17 0,00011,5010,5011,0062,000,001,0004,60611,0011,0011,00510,004,007,0009,0052,001,0001,0001,001,0001,0005,17117,6313ص الطيبح

ني 18 ني ح 11,002,506,75013,506,009,7504,002,003,0007,2006,003,754,8808,004,006,0005,4400,000,0000,0002,002,0002,0004,9807,056ه

ين ا19 س ال 5,002,5000,0000,0001,0000,000,0005,002,5001,2500,0000,0000,0000,0000,8304,815 ش

سيمي 20 10,002,506,25010,0014,5012,2560,000,0007,4063,008,505,75010,003,506,7506,25015,000,007,5007,5008,008,0008,0007,0865,435الص 

ي 21 ل يفس 13,5010,0011,75615,0013,5014,2562,000,001,00010,601615,0015,0015,00512,0010,0011,00513,001016,5013,5015,00315,00310,0010,00110,00112,08309,0930مح ال

ي22 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 مح أمين س

ش 23 لش 13,5013,5013,50611,006,008,50011,5011,5011,50411,10169,005,007,00012,006,009,0008,00015,003,259,1309,13011,0011,00111,0019,73175,8211خ

7,003,505,25010,509,5010,0060,0006,10610,007,258,63012,004,008,0008,31016,508,0012,25312,25310,0010,00110,0018,19105,051محا 24

ل25 ين ع 10,003,006,50011,009,0010,0063,000,001,5006,9064,008,756,38010,003,006,5006,44013,505,009,2509,25010,0010,00110,0017,4077,1712 ن

ع 26 ية ع 12,007,009,5009,0012,0010,5063,000,001,5008,3066,003,504,75011,0010,0010,5057,63513,000,506,7506,7502,002,0002,0007,29119,2619ص

نطيني 27 ء ق 12,505,008,75013,0016,5014,75612,003,007,50010,90169,508,258,88011,508,5010,0059,44514,002,258,1308,13013,0013,00113,00110,13307,8618شي

ة ق28 ي 9,002,005,50011,007,509,2501,000,000,5006,0000,004,502,25011,002,506,7504,5000,000,0000,0005,005,0005,0004,4206,145 س

س األصيلل 29 11,0012,0011,50614,0016,0015,0063,003,003,00011,201612,5010,7511,6359,007,008,0009,81513,0010,0011,50311,5036,006,0006,00010,35309,4622ش

يح 30 10,508,009,25012,009,0010,5062,000,001,0008,1066,006,506,25010,004,007,0006,63013,001,507,2507,25010,0010,00110,0017,6377,1013أنيسم

اسي31 لة م 12,006,009,00015,0011,5013,25610,002,006,00010,10168,5011,5010,00514,007,5010,75510,381013,5010,2511,88311,88310,0010,00110,00110,48309,0018 خ

10,001,005,50011,005,508,2505,002,5006,0000,004,002,0008,000,504,2503,13013,000,006,5006,50011,0011,00111,0015,5415,945 اسي م32

12,5012,5012,50611,0011,0011,0063,003,003,00010,00166,003,504,75010,0010,0010,0057,38511,0011,0011,00311,00310,0010,00110,0019,29258,5724سم 33

5,002,50015,0015,0015,0060,0007,0060,000,0006,003,0001,5000,0000,0000,0000,0003,4265,8212منغ 34

11,502,507,0007,003,005,0002,501,2505,0506,506,506,5005,000,002,5004,50013,001,507,2507,25010,0010,00110,0015,6517,235 ح الي35
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عنابة-جامعة باجي مختار
و التسيير و اإلقتصادية وع ية الع ك

و التجارية قس الع

نالتطبيقاإلسالالرق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح

سي 1 قي ال 12,504,508,50015,504,5010,0069,501,005,2508,45612,006,759,38012,504,008,2508,8109,251,505,3805,38010,0010,00110,0018,1978,6519ش

م 2 هب 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0005,966ش

13,250,506,88014,006,0010,0065,500,002,7507,3067,003,005,00012,002,007,0006,0006,250,003,1303,1304,004,0004,0005,9065,9511مح بن ش 3

11,502,757,13012,503,508,0007,502,004,7507,0007,003,755,38013,004,008,5006,9404,251,002,6302,63010,0010,00110,0016,5016,586يبن ضيف 4

يبن مح 5 10,507,509,00013,004,508,7508,004,006,0008,3004,008,006,00013,004,508,7507,3807,250,754,0004,0004,004,0004,0006,9208,5513ن

لب 6 ينب 0,00010,0010,0010,0060,0004,0060,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001,6763,791ج ال

ك 7 ين ب 12,252,007,13014,5017,5016,00612,506,009,25011,10167,507,757,63013,007,0010,0058,8152,751,001,8801,8808,008,0008,0008,54218,1922ع ال

ل 8 ث ب 14,255,7510,00613,5012,5013,00612,003,757,88010,78169,0012,7510,88513,508,0010,75510,811010,503,507,0007,00013,0013,00113,00110,34309,5422ك

ا 9 م يم ب ية م 12,255,258,75017,0012,5014,75612,757,009,88011,38168,507,508,00013,508,0010,7559,3858,5015,0011,75311,75311,0011,00111,00110,743011,0630ال

ن 10 ي ب 11,758,7510,25613,009,5011,25614,503,759,13010,431616,5015,2515,88513,506,5010,00512,94107,001,754,3804,38015,0015,00115,00110,64306,9511ع

ي 11 ي ج ح 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000م

مي 12 فح ؤ 10,255,13012,509,0010,7565,000,002,5006,8560,000,000,0004,000,002,0001,0005,500,002,7502,7500,000,0000,0003,6563,861أمي ع ال

شي 13 ين ح 15,004,259,63017,009,5013,25614,505,7510,13411,181613,0011,0012,00514,506,0010,25511,131010,503,757,1307,1307,007,0007,00010,14308,9822ش

سيميح 14 ة  12,256,009,13011,0011,0011,00611,001,256,1309,28610,0010,7510,38513,004,008,5009,44515,500,257,8807,8804,004,0004,0008,66118,7519ب ج

يي 15 ك 0,00012,1312,1312,1360,0004,8560,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0002,0267,4823مح 

ني 16 12,504,008,25014,505,5010,0068,501,004,7508,25613,008,5010,75513,506,5010,00510,381010,504,757,6307,63010,0010,00110,0019,00177,8318ايح

اف17 ك امينة ف  13,257,7510,50615,5013,0014,25611,253,007,13011,33169,759,759,75013,005,509,2509,5005,500,252,8802,88012,0012,00112,0019,36179,8725

ينايخ 18 0,00014,0014,0014,0060,0005,6060,000,00011,2511,2511,2555,63512,0012,0012,00312,0030,0000,0006,21144,1813مح ال

نية19 ي سال ك سم/  ق 0,0005,000,002,5000,0001,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,4205,435بن ب

ي 20 ي نيس 15,507,5011,50612,5012,5012,50610,002,506,25010,85169,508,258,88012,507,5010,0059,44511,7511,7511,75311,75314,0014,00114,00110,79307,9514ع الغ

لحي 21 فص 0,0000,001,000,5000,0000,2000,000,00010,005,0002,5000,0000,0000,0000,0000,9204,491اش

جي22 14,502,258,38010,0010,0010,0068,004,006,0008,5566,009,507,75013,005,509,2508,5007,004,005,5005,5009,009,0009,0008,0666,9619 سالفصن

منة 23 ة سعت 12,254,008,13010,0010,0010,0069,005,007,0008,65610,0010,0010,00513,002,007,5008,7558,002,755,3805,3808,008,0008,0008,08118,5719ف

ي 24 12,255,508,88014,5010,5012,50614,505,5010,00410,551616,5012,5014,50513,007,0010,00512,25108,003,755,8805,88012,0012,00112,00110,46309,6330شع

مةعال25 11,501,256,38011,0011,0011,0065,500,002,7507,5063,006,254,63012,504,008,2506,44016,001,258,6308,6302,002,0002,0006,8867,0722 أس

ي قن26 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0003,000 ب

ية 27 اس ة ق ي 13,506,7510,13615,504,5010,0069,002,005,5009,15129,504,256,88012,502,007,2507,0609,501,255,3805,38011,0011,00111,0017,981310,2130خ

عي 28 14,257,2510,75617,003,0010,00616,005,2510,63410,43165,006,005,50013,508,0010,7558,13512,001,756,8806,88010,0010,00110,0019,03228,4619م مط

ي 29 ينة م 9,001,005,00013,004,008,5005,500,002,7505,9506,003,504,75011,500,005,7505,2504,253,253,7503,7503,003,0003,0005,1004,300ب

ت30 13,008,2510,63616,5015,0015,7569,002,505,75011,701611,0016,2513,63512,505,509,00011,31109,257,758,5008,50013,0013,00113,00111,15309,7230 س م

سيــــ  حــــدة  األسـ جيــ  4ال حـدة المن في 4ال حدة اإلستكش 4ال

ذ دة (ة)أست القس (ة)رئيسالم

ي  حدة األف 4ال

ذ دة (ة)أست الم ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم ال (ة)رئيس لجن المدا

لث السداسي الث د المؤسس إقتص

ج  ال
سداسي الرابع  ل ل رة األ ال الد ري (2018/2017)محضر مدا ني ع تج ب السن الث للط رة األ ال السن الد ري ()محضر المدا ني ع تج ب السن الث لط

نتيج السداسي 
الرابع حدة حدةنتيج ال نتيج ال ي د ك م2إقتص لي ع ليم ضي م ري

ج  ج 9ال 9ال

حدة يقنتيج ال حدة3إعال آليالتس أخالقي العملنتيج ال د  س ال



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

و التجارية قس الع

نالتطبيقاإلسالالرق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح

ي 1 س 14,755,7510,25617,0012,5014,7567,500,003,75010,75167,007,757,38014,5010,0012,2559,81515,504,259,8809,8807,007,0007,0009,98219,6319يم ي

ا2 ينب 0,0005,002,5000,0001,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,4207,9220 ن

لة 3 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,570محبن في

ص 4 ية بن ن 15,505,7510,63615,0012,0013,50614,009,5011,75412,00166,007,756,88013,505,009,2508,0608,002,755,3805,38010,5010,50110,5019,46178,2419ف

يب5 يقب 14,003,508,75017,009,5013,25611,754,007,88010,381610,504,007,25013,004,508,7508,00010,250,005,1305,1308,008,0008,0008,51167,1317 ص

شط 6 15,2515,2515,25610,5010,5010,5068,006,007,00011,70161,006,003,50013,504,008,7506,1306,753,3803,38012,0012,00112,0018,48176,7019ايب

يت ح7 لة ن 6,001,753,88013,004,008,5006,000,003,0005,5503,006,254,63013,004,008,5006,56010,504,007,2507,2506,006,0006,0006,2107,4211 خ

11,755,008,38015,005,0010,00612,005,008,5009,0567,007,507,25010,0010,0010,0058,63515,004,259,6309,6305,005,0005,0008,67118,7720حن ح 8

ا9 ء خ 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 شي

14,004,509,25015,506,5011,0069,005,257,1309,53611,0011,5011,25512,005,508,75010,001014,008,5011,25311,25311,0011,00111,00110,09309,9130ع الحق خ 10

ن ي 11 14,000,507,25013,5013,5013,5069,004,506,7509,65611,0011,0011,00512,004,008,0009,50510,5010,5010,50310,50311,0011,00111,0019,85157,8820اي

ي 12 ع اس 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0001,250,6300,6300,0000,0000,1004,060ع

ا13 ين ش س ال 10,5010,5010,50613,0012,0012,5064,004,004,00010,00169,0010,009,50010,000,005,0007,2500,000,0000,0006,006,0006,0007,08167,2318 ش

في 14 ين ش 1,503,252,3803,001,5002,001,0001,7500,000,00010,2510,2510,2555,1350,0000,0005,005,0005,0002,8554,140ب ال

يط 15 ةش ي 14,255,259,75016,506,0011,25612,503,257,8809,9864,004,004,00013,506,5010,0057,0055,250,502,8802,8808,008,0008,0007,64116,756ك

ف 16 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بضي

سين عط17 1,751,501,63010,0010,0010,0060,0004,6560,003,001,50010,000,005,0003,2504,250,002,1302,1302,002,0002,0003,5465,456 ي

ي 18 حع 15,503,759,63012,503,007,7506,000,003,0007,5500,003,501,75012,004,508,2505,0006,250,253,2503,2507,007,0007,0005,9406,396أح ع ال

2,000,501,25014,0011,5012,7560,0005,6065,0010,007,50010,000,005,0006,2506,751,254,0004,00012,0012,00112,0016,0876,7512مح فع 19

0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000مح ف ع 20

ني21 ءع 6,502,004,25015,504,5010,0066,500,003,2506,3564,005,754,88013,005,509,2507,0607,750,003,8803,8803,003,0003,0005,9064,460ف

14,504,009,25016,007,0011,50613,002,507,7509,8568,0010,009,00012,507,5010,0059,50512,754,258,5008,50011,0011,00111,0019,60127,7517م غي 22

نطيني 23 طيفق 10,5010,5010,50610,0010,0010,0060,0008,20120,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0003,42124,507ع ال

جيل 24 مي ق 0,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,290س

حيل 25 سينك 13,254,258,75016,000,008,0008,500,004,2507,5509,007,758,38010,000,005,0006,6903,250,001,6301,6306,006,0006,0006,1507,7912ي

س ليتيم 26 14,0014,0014,00610,0010,0010,0064,254,254,25010,451613,7513,7513,7555,505,505,5009,63512,2512,2512,25312,25317,5017,50117,50111,06308,2523ي

ية27 ص 11,002,006,50014,504,509,50011,005,008,0008,0004,009,256,63012,003,507,7507,19011,004,007,5007,5003,003,0003,0007,2308,9324 اين أية من

ءم 28 0,00013,5013,5013,5060,000,000,0005,4066,004,005,00012,502,007,2506,13010,500,005,2505,2503,003,0003,0005,4265,731شي

14,502,008,25015,504,5010,0069,000,004,5008,2068,008,508,25013,506,5010,0059,13513,502,007,7507,7503,003,0003,0008,00119,137ع الن مي 29

ذ دة (ة)أست القس (ة)رئيسالم

سيــــ  حــــدة  األسـ جيــ  4ال حـدة المن 4ال

حدة يقنتيج ال التس د المؤسس يإقتص د ك م2إقتص لي ع ليم ضي م حدةري حدةنتيج ال لثنتيج ال السداسي الث

نتيج السداسي 
الرابع

في  حدة اإلستكش ي 4ال حدة األف 4ال

حدة3إعال آلي أخالقي العملنتيج ال د  س ال

ج  ج 10ال ج 10ال ال
سداسي الرابع  ل ل رة األ ال الد ري (2018/2017)محضر مدا ني ع تج ب السن الث للط رة األ ال السن الد ري ()محضر المدا ني ع تج ب السن الث لط

ذلجن المداوال (ة)رئيس دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم



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

و التجارية قس الع

الالرصيدالمعدل قرار لجن المدا

(ة)مؤجل10,79309,784778
(ة)مؤجل10,24308,824375
ى3,3393,211651 متخ

(ة)مؤجل10,753010,136090
(ة)مؤجل8,17127,642053
مقصى3,5205,221313

(ة)مؤجل10,52309,924373
(ة)مؤجل7,6067,191148
(ة)مؤجل5,7965,951142
ي0,0000,57161 متخ
(ة)مؤجل6,4466,011142
(ة)مؤجل8,3387,751949

(ة)مؤجل10,17309,805252
(ة)مؤجل9,85229,874376
(ة)مؤجل8,0898,512929
ي0,0001,04060 متخ

(ة)مؤجل12,063010,9060108
(ة)مؤجل9,35119,443063
ى0,0000,32032 متخ
ى0,0000,00037 متخ

جح13,673013,4560120 1دورة (ة)ن

(ة)مؤجل7,6776,32736
(ة)مؤجل10,33308,7843103
ى0,0001,00132 متخ
(ة)مؤجل6,88126,141951

(ة)مؤجل10,693010,426060
(ة)مؤجل8,83169,324272

(ة)مؤجل10,67309,095050
(ة)مؤجل8,5098,001851

(ة)مؤجل10,13309,765588
(ة)مؤجل9,71207,562626
(ة)مؤجل7,7957,192254
(ة)مؤجل7,4407,04638
(ة)مؤجل8,90108,262787
ى1,2504,832254 متخ
(ة)مؤجل8,1078,102929
(ة)مؤجل8,60127,631919

القس (ة)رئيس

ج  7ال

السداسي الرابع
لي أرصدة الرصيد السنالمعدل السن السن )إجم

ل ني+األ (السن الث

ل رة األ ال السن الد ري (2018/2017)محضر المدا ني ع تج ب السن الث لط



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

و التجارية قس الع

الالرصيدالمعدل قرار لجن المدا
(ة)مؤجل10,56309,935182
مقصي فى اعال الى0,0003,0500
(ة)مؤجل2,3305,431919
(ة)مؤجل7,4667,711849
م6,2575,831344 لي الع مقصى في الم
(ة)مؤجل8,08178,573670
ى0,0000,00035 متخ
ى0,0000,00032 متح
(ة)مؤجل6,9607,601448
ى2,2562,291246 متخ
(ة)مؤجل9,21108,892252
مقصى 3,7994,632369

(ة)مؤجل10,193010,176090
(ة)مؤجل6,96168,294343
م5,5866,471212 لي الع مقصى في الم

(ة)مؤجل10,85309,625050
مقصى5,17116,402456
مقصى في االعال الى4,9806,02655
ى0,8302,82535 متخ
م7,0866,261145 لي الع مقصى في الم

(ة)مؤجل12,083010,596060
(ة)مؤجل0,0000,00038
(ة)مؤجل9,73177,782828
م8,19106,621150 لي الع مقصى في الم
(ة)مؤجل7,4077,281951
(ة)مؤجل7,29118,283062

(ة)مؤجل10,13308,994879
م4,4205,28536 لي الع مقصى في الم

(ة)مؤجل10,35309,905282
(ة)مؤجل7,6377,362054

(ة)مؤجل10,48309,744885
(ة)مؤجل5,5415,74637
(ة)مؤجل9,29258,934949
مقصى3,4264,621818
م5,6516,44640 لي الع مقصى في الم

القس (ة)رئيس

ج  8ال

السداسي الرابع
لي أرصدة الرصيد السنالمعدل السن السن )إجم

ل ني+األ (السن الث

ل رة األ ال السن الد ري (2018/2017)محضر المدا ني ع تج ب السن الث لط



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

و التجارية قس الع

الالرصيدالمعدل قرار لجن المدا
(ة)مؤجل8,1978,422658
ي0,0002,9866 متخ
(ة)مؤجل5,9065,921750
(ة)مؤجل6,5016,54746
(ة)مؤجل6,9207,741353
(ة)مؤجل1,6762,7377
(ة)مؤجل8,54218,364373

(ة)مؤجل10,34309,9452112
(ة)مؤجل10,743010,906093
(ة)مؤجل10,64308,7941101
(ة)مؤجل0,0000,00030
(ة)مؤجل3,6563,75737

(ة)مؤجل10,14309,565284
(ة)مؤجل8,66118,703030
(ة)مؤجل2,0264,752961
(ة)مؤجل9,00178,423566
(ة)مؤجل9,36179,624274
ى6,21145,192761 متخ
ي0,4202,92537 متخ

(ة)مؤجل10,79309,3744104
ى0,9202,70132 متخ
(ة)مؤجل8,0667,512525
(ة)مؤجل8,08118,333060

جح10,463010,0460120 1دورة (ة)ن

(ة)مؤجل6,8866,972828
ي0,0001,50043 متخ
(ة)مؤجل7,98139,1043103
(ة)مؤجل9,03228,744172
(ة)مؤجل5,1004,70032
(ة)مؤجل11,153010,4360102

القس (ة)رئيس

السداسي الرابع
الرصيد السنالمعدل السن

ج  9ال

ل رة األ ال السن الد ري (2018/2017)محضر المدا ني ع تج ب السن الث لط

لي أرصدة  السن )إجم
ل ني+األ (السن الث



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

و التجارية قس الع

الالرصيدالمعدل قرار لجن المدا

(ة)مؤجل9,98219,804077
ي0,4204,172052 متخ
ى0,0000,29034 متخ
(ة)مؤجل9,46178,853669
(ة)مؤجل8,51167,823333
(ة)مؤجل8,48177,593636
(ة)مؤجل6,2106,811111
(ة)مؤجل8,67118,723191
ي0,0000,00031 متخ

(ة)مؤجل10,093010,006096
(ة)مؤجل9,85158,873565
(ة)مؤجل0,1002,08030
(ة)مؤجل7,08167,163434
(ة)مؤجل2,8553,5055
(ة)مؤجل7,64117,191750
ي0,0000,0000 متخ
مقصى3,5464,491212
(ة)مؤجل5,9406,1766
مقصى6,0876,421919
ي0,0000,0000 متخ
(ة)مؤجل5,9065,1866
(ة)مؤجل9,60128,682929
(ة)مؤجل3,42123,961919
ي0,0000,1400 متخ
(ة)مؤجل6,1506,971212
(ة)مؤجل11,06309,665353
(ة)مؤجل7,2308,082424
د المؤسس5,4265,5777 مقصى في اقتص
(ة)مؤجل8,00118,571818

القس (ة)رئيس

السداسي الرابع
لي أرصدة الرصيد السنالمعدل السن السن )إجم

ل ني+األ (السن الث

ج  10ال

ل رة األ ال السن الد ري (2018/2017)محضر المدا ني ع تج ب السن الث لط



راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم

ي د/الك ع التسيير: المع دي  ي الع اإلقتص ك
ري: القس قس الع التج

د السيد قع (ة)رئيس (ة)يش ري  الم ال (ة)قس الع التج ه تبع لمحضر المدا معي NV#أدن سن الج ل2018/2017   ل :(ة) أّن الط
#NVبــ: اإلس:#NV

مي البحث الع لي  ي الع زارة التع
ر : المؤسس جي مخت مع ب ب- ج عن

ط  ني ل- كشف النق -د..السن الث

#NV

#NV

دة المحضر ل نس: الش ديمي)ليس (أك

داسي
الس

يمي  حدا التع يمي(.)ال حدا التع ن ل ّ ييس المك يالمق ئج المتحصل ع النت

ق  د:ال ن اإلزدي مك ريخ  NV#:في: ت

:رق التسجيل
ري: ميدان الع التج ع التسيير  دي  ر.       الع اإلقتص ري             :        مس :      /           .تخصص. الع التج

السداسي داسي
الس

يمي  حدا التع يمي(.)ال حدا التع ن ل ّ ييس المك يالمق ئج المتحصل ع النت
حدة حدةطبيع ال ملاألرصدةتسمي ال سالمع ي ملالرصيدتسمي الم ييسالمع )المق . السداسي(

أرصدة محص داسي
الس

حدة حدةطبيع ال ملاألرصدةتسمي ال سالمع ي ملالرصيدتسمي الم ييسالمع )المق . )
حدةرصيد محصلالمعدل األرصدة المحصمعدل السداسيمعدل ال

ي ي سب تح NV#NV#52مح

NV#NV#62تسيير المؤسس

ي د ك NV#NV#162إقتص

جي البحث NV#NV#211من

ضي المؤسس NV#NV#32ري

ء NV#NV#332إحص

ا رأس  أس د نقد  إقتص
ل NV#NV#41الم

NV#NV#211إعال آلي

Tحدة األفقي NV#NV#NV#311لغ حي311ال

د المؤسس NV#NV#62إقتص

ي د ك NV#NV#262إقتص

م لي ع NV#NV#41م

يق NV#NV#52التس

لي ضي م NV#NV#52ري

Dفي حدة األستكش NV#NV#NV#332إعال آلي432ال

Tحدة األفقي أخالقي العمل411ال د  س NV#NV#NV#11ال

#NV#NV
ب في 2018.06.18:عن

س (ة)رئيس:ثي مستخرج من طرف ال

لي أرصدة :المعدل السن ل)إجم ني+السن األ :(السن الث ع األرصدة خالل السن NV#:مجم

#NV ال :قرار لجن المدا

D

ث
لثل

ي ا
اس

سد
ال

Fسي حدة األس 317ال

في حدة اإلستكش 3ال

#NV جي حدة المن 4ال
#NV

#NV

#NV

#NV

#NV#NV
Mجي حدة المن NV#375ال

#NV

#NV

#NV

بع
را

 ال
سي

سدا
NV#ال

52#NV

#NV

#NV سي حدة األس 4ال F165

M104#NV

6#NV

أرصدة محص داسي
الس

حدة حدةطبيع ال ملاألرصدةتسمي ال سالمع ي ملالرصيدتسمي الم المع



راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم

ي د/الك ع التسيير: المع دي  ي الع اإلقتص ك
ري: القس قس الع التج

د السيد قع (ة)رئيس (ة)يش ري  الم ال (ة)قس الع التج ه تبع لمحضر المدا معي NV#أدن سن الج ل2018/2017   ل :(ة) أّن الط
#NVبــ: اإلس:#NV

NV#:رق التسجيل

ري: ميدان الع التج ع التسيير  دي  ر.       الع اإلقتص ري             :        مس :      /           .تخصص. الع التج
دة المحضر ل نس: الش ديمي)ليس (أك

داسي
الس

يمي  حدا التع يمي(.)ال حدا التع ن ل ّ ييس المك يالمق ئج المتحصل ع النت

مي البحث الع لي  ي الع زارة التع
ر : المؤسس جي مخت مع ب ب- ج عن

ط  ني ل- كشف النق -د..السن الث

ق  دNV#:ال ن اإلزدي مك ريخ  NV#:في: ت

السداسي داسي
الس

يمي  حدا التع يمي(.)ال حدا التع ن ل ّ ييس المك يالمق ئج المتحصل ع النت
حدة حدةطبيع ال ملاألرصدةتسمي ال سالمع ي ملالرصيدتسمي الم ييسالمع )المق . السداسي(
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ج  9ال

ل ئج السن األ نت

ل نيالسداسي األ السداسي الث

ال (ة)رئيس لجن المدا



الرصيدالمعدل

درق التسجيلاإلسالالرق ريخ اإلزدي دت ن اإلزدي السنالسنالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلمك
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ل ئج السن األ نت

ل نيالسداسي األ السداسي الث

ال (ة)رئيس لجن المدا



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح
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ج  7ال

ل  سداسي األ ني ل رةالث ال الد ري (2018/2017)محضر مدا ني ع تج السن الث ب لط

ي ي سب تح يتسيير المؤسسمح د ك 1إقتص

سيـــــ  حــدة األس جيـ 3ال حـدة المن في3ال حدة اإلستكش ي3ال حدة األف 3ال

لث نتيج السداسي الث
حدة جيـ البحثنتيج ال ضي المؤسس2من ء ري حدة3احص لنتيج ال ا رأس الم أس د  د ن حدة2إعال آليإقتص حدة3لغ حينتيج ال نتيج ال

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست القس (ة)رئيسالم



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح
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ج  8ال

ل  سداسي األ ني ل رةالث ال الد ري (2018/2017)محضر مدا ني ع تج السن الث ب لط
سيـــــ  حــدة األس جيـ 3ال حـدة المن في3ال حدة اإلستكش ي3ال حدة األف 3ال

لث نتيج السداسي الث

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم

حدة2إعال آلي حدة3لغ حينتيج ال نتيج ال حدة جيـ البحثنتيج ال ضي المؤسس2من ء ري حدة3احص لنتيج ال ا رأس الم أس د  د ن إقتص ي ي سب تح مح

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست القس (ة)رئيسالم

يتسيير المؤسس د ك 1إقتص



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح
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ج  9ال

حدة نتيج ال

ل  سداسي األ ني ل رةالث ال الد ري (2018/2017)محضر مدا ني ع تج السن الث ب لط
سيـــــ  حــدة األس جيـ 3ال حـدة المن في3ال حدة اإلستكش ي3ال حدة األف 3ال

لث نتيج السداسي الث
ي ي سب تح يتسيير المؤسسمح د ك 1إقتص

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم

حدة جيـ البحثنتيج ال ضي المؤسس2من ء ري حدة3احص لنتيج ال ا رأس الم أس د  د ن حدة2إعال آليإقتص 3لغ حينتيج ال

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست القس (ة)رئيسالم



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح
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ج  10ال

ل  سداسي األ ني ل رةالث ال الد ري (2018/2017)محضر مدا ني ع تج السن الث ب لط
سيـــــ  حــدة األس جيـ 3ال حـدة المن في3ال حدة اإلستكش ي3ال حدة األف 3ال

لث نتيج السداسي الث
ء  حدة3احص لنتيج ال ا رأس الم أس د  د ن إقتص ي ي سب تح يتسيير المؤسسمح د ك 1إقتص

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم

حدة2إعال آلي حدة3لغ حينتيج ال نتيج ال حدة جيـ البحثنتيج ال ضي المؤسس2من ري

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست القس (ة)رئيسالم



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح
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ج  7ال

سداسي الرابع  ني ل رة الث ال الد ري (2018/2017)محضر مدا ني ع تج ب السن الث لط

ذ دة (ة)أست القس (ة)رئيسالم

سيــــ  حــــدة  األسـ جيــ  4ال حـدة المن في 4ال حدة اإلستكش ي 4ال حدة األف 4ال

نتيج السداسي الرابع
أخالقي العمل د  س حدةال نتيج ال د المؤسس يإقتص د ك م2إقتص لي ع حدةم يقنتيج ال ليالتس ضي م حدةري حدة3إعال آلينتيج ال نتيج ال

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم ذ دة (ة)أست الم
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ج  8ال

سداسي الرابع  ني ل رة الث ال الد ري (2018/2017)محضر مدا ني ع تج ب السن الث لط

أخالقي العمل د  س حدةال نتيج ال م لي ع حدةم يقنتيج ال ليالتس ضي م حدةري 3إعال آلينتيج ال

سيــــ  حــــدة  األسـ جيــ  4ال حـدة المن في 4ال حدة اإلستكش ي 4ال حدة األف 4ال

نتيج السداسي الرابع
حدة نتيج ال د المؤسس يإقتص د ك 2إقتص

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست القس (ة)رئيسالم



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح
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ج  9ال

م لي ع حدةم يقنتيج ال التس د المؤسس يإقتص د ك 2إقتص

سداسي الرابع  ني ل رة الث ال الد ري (2018/2017)محضر مدا ني ع تج ب السن الث لط
سيــــ  حــــدة  األسـ جيــ  4ال حـدة المن في 4ال حدة اإلستكش ي 4ال حدة األف 4ال

نتيج السداسي الرابع
أخالقي العمل د  س حدةال نتيج ال حدة نتيج ال

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم

لي ضي م حدةري 3إعال آلينتيج ال

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست القس (ة)رئيسالم



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح
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ذ دة (ة)أست القس (ة)رئيسالم

ج  10ال

سداسي الرابع  ني ل رة الث ال الد ري (2018/2017)محضر مدا ني ع تج ب السن الث لط
سيــــ  حــــدة  األسـ جيــ  4ال حـدة المن في 4ال حدة اإلستكش ي 4ال حدة األف 4ال

نتيج السداسي الرابع
حدة نتيج ال م لي ع حدةم يقنتيج ال ليالتس ضي م حدةري 3إعال آلينتيج ال د المؤسس يإقتص د ك 2إقتص

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم

أخالقي العمل د  س حدةال نتيج ال



الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل قرار لجن المدا
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ج  7ال

ني رة الث ال السن الد ري (2018/2017)محضر المدا ني ع تج ب السن الث لط

لي أرصدة  إجم
ل) السن +السن األ

ني (الث
الرصيد السن المعدل السن

السداسي الرابع لث السداسي الث



الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل قرار لجن المدا
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راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم

ي د/الك ع التسيير: المع دي  ي الع اإلقتص ك
ري: القس قس الع التج

د السيد قع (ة)رئيس (ة)يش ري  الم ال (ة)قس الع التج ه تبع لمحضر المدا -أدن ني رة الث معي -الد سن الج ل2018/2017   ل :(ة) أّن الط
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