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

و المالية قس الع

درق التسجيلاإلسالالرق ريخ اإلزدي دت ن اإلزدي نالتطبيقالسنالسنالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلمك نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح اإلمتح

يل 4 ح ءب ب14/360291661993.01.20سن 315,001,008,0008,001,50####65,003,004,0008,921210,00####613,0010,50####10,173010,023010,106015,007,00عن

سم 5 ق ب15/360420351993.07.02نبن ب 310,001,505,75011,000,50####67,005,006,0009,581214,00####614,0011,50####10,05309,963010,016013,007,00عن

يب 11 ش عب ل د  ب15/360295831997.10.19ع 313,003,508,25011,009,00####68,004,506,2509,001212,00####613,508,00####11,723011,043011,386013,007,00عن

ي 12 غ ءب ني16/360270221998.09.06س ب/ل 39,001,00####610,003,006,5009,75128,508,50013,506,50####612,0010,50####9,853011,723010,796013,0010,00عن

ين جع15 ب16/360253701996.08.31  311,501,006,2508,000,50####1710,00####5####617,004,50####614,0012,00####12,33309,473010,906013,007,00عن

ني16/360294641998.04.09 ريجع16 ب/ل 312,006,759,3808,003,00####1711,00####612,505,509,000####612,508,50####11,253011,463011,366013,008,00عن

سي 23 ء سي ب16/360319651998.12.24ف 313,003,008,0009,002,50####65,008,006,5009,921211,00####613,0013,50####11,72308,573010,156013,007,00عن

جي 25 ر لح  يم ص ب15/360275851996.06.09ن 179,509,50011,005,008,00011,001,00####65,507,006,250####613,0012,00####12,533010,943011,746015,009,00عن

ن27 لع ي  ء ع ب16/360294981997.10.13 شي 612,006,009,0006,506,506,5009,8367,007,00014,005,509,7505,002,50####10,113010,283010,206015,0013,00عن

ي 31 رع لن د  ب15/360273211995.10.22ع 611,006,008,5008,005,006,5009,0068,008,00011,001,006,0005,000,00####0,00015,009,00عن

ي 32 ل لدين غ م  ب14/360308321995.12.27ن 179,509,5007,500,504,0005,000,00####612,005,008,500####611,0010,00####10,143010,233010,196015,007,00عن

لي 33 لدين ق ر  ب16/360273291999.04.17ن 177,007,00011,003,007,0008,001,50####612,004,508,250####615,0010,00####9,893012,203011,056015,0018,00عن

ص35 ني ل ب16/360271201996.09.15 ر 178,008,00012,006,759,38014,0012,00####69,503,006,250####614,009,00####9,583010,953010,276016,009,00عن

سي 36 ء لح ب16/360279341997.05.29شي 313,005,259,1306,001,00####67,006,006,5009,081212,00####612,509,00####11,563010,823011,196013,007,00عن

بطين 38 ح م ل د  ب16/360280361998.11.27ع 310,002,506,2508,000,50####613,005,009,0005,005,505,2508,42610,00####9,713010,333010,026015,007,00عن

جي 41 لدين ن ب15/360346981996.12.20سيف  311,004,257,6308,002,50####68,508,258,3809,791211,50####611,009,00####11,713010,433011,076013,009,00عن

ج  1ال

ال (ة)رئيس ذلجن المدا دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم
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عنابة-جامعة باجي مختار
و التسيير و اإلقتصادية وع ية الع ك

و المالية قس الع

درق التسجيلاإلسالالرق ريخ اإلزدي دت ن اإلزدي نالتطبيقالسنالسنالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلمك نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح اإلمتح

ر 1 ل ل ب13/360109001992.08.11ه 38,503,255,88011,001,50####67,003,505,2508,831211,00####611,2511,25####10,93305,473010,0010,00عن

يش 21 310,001,00####69,006,007,5009,83126,506,50015,005,75####613,0011,00####10,22309,913010,076013,007,00لقل16/360275671996.02.08ب ر

ب16/360294921997.07.09شعي 22 310,007,258,6308,000,50####69,005,757,3809,461217,00####615,007,00####10,74309,463010,106013,007,00عن

يل ع 27 ب16/360258731998.01.03ن 311,501,50####173,503,50016,004,50####5####612,005,508,75015,005,50####11,163011,203011,186015,007,00عن

سي 28 لصديقع ب يد15/360584601995.09.12ب رف/بن م 615,004,009,5005,005,505,2508,5866,506,50010,002,756,3808,001,50####10,16309,953010,066015,007,00لط

ي32 ئد ف ب14/360302261993.05.29 ر 312,507,259,8809,005,50####65,007,256,1309,211213,00####613,0010,00####10,23309,833010,036013,007,00عن

عي 35 ب لك د ب16/360387651992.09.15ع 65,007,256,1309,21127,507,50011,001,006,0007,006,00####613,007,00####11,19309,933010,566016,007,00عن

لي37 دمغ ب16/360251201999.03.13 مح 177,007,00013,002,007,5009,004,00####5####612,005,008,50013,507,00####10,53309,483010,016015,0010,00عن
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ف 1 ر15/360359411995.01.25هند ق ب/لح 65,006,005,5009,04127,507,50010,501,005,7509,001,50####616,007,25####10,52309,973010,256013,007,00عن

لدين بن حشيش4 ني16/360294411998.04.13 ح  ب/ل 311,004,007,50010,003,50####65,009,257,1309,751211,00####614,008,25####9,503010,953010,236015,007,00عن

ب 5 يدب ب07/60342631987.08.23ع 65,003,504,2508,13126,506,50012,500,506,5009,000,00####610,1310,13####0,00013,007,00عن

الع6 ب16/360249601996.03.03 ب ب 310,506,008,25011,002,25####1710,00####68,007,257,630####613,506,50####10,55309,613010,086013,0020,00عن

نعي 9 شد رضب ب15/360287671995.01.15ر 177,507,50011,001,506,25010,006,50####5####614,006,00####615,006,50####30300,006013,007,00عن

ين12 نيح ني16/360299301998.11.21  ب/ل 313,007,00####314,006,75####1713,00####65,5012,509,000####614,008,25####10,113010,043010,086015,009,00عن

مي13 ين ح ب16/360284721996.08.23  38,504,006,25010,005,75####67,007,507,2509,421211,00####615,506,50####13,313010,933012,126013,007,00عن

يف 16 يفخ لش د  ب16/360251341997.10.13مح 610,004,507,25011,007,509,2509,3364,004,0008,506,507,50010,004,25####10,793010,363010,586013,0010,00عن

مي يني 18 د س ب15/360274661996.09.14مح 312,505,008,75010,001,50####65,007,256,1309,381214,00####614,006,00####12,523010,553011,546015,009,00عن

ني19 ي د س ب14/360252711994.02.14 م 59,71119,009,00011,006,008,50010,0010,00####610,006,008,00010,0010,25####9,563011,453010,516015,007,00عن

ك20 لح ش لص د  ب16360251351998.03.29 مح 614,002,008,0008,006,507,2509,7568,008,00011,500,506,0009,001,50####8,973011,223010,106015,0013,00عن

ي 23 نطين16/360301751999.02.07مي صي 310,000,005,00013,004,75####67,004,505,7509,001212,50####614,506,00####12,75309,983011,376015,007,00ف

يب عال 25 ب15/360347021997.03.15ش 173,503,5008,500,754,63013,003,00####68,006,507,250####615,508,00####11,50309,633010,576015,0011,00عن

ء فال 27 ه ل ب15/360302261996.08.28ف  65,506,506,0008,67128,508,50010,002,756,3809,004,25####614,505,50####10,253010,203010,236013,007,00عن

مي30 ب10/60209961991.08.14 منك 311,501,006,2509,005,50####613,002,507,7508,006,757,3808,54610,00####0,00010,5010,50عن

يد31 رلع يد16/360581611998.12.26 س رف/بن م 313,002,757,88011,004,00####67,007,257,1309,461213,50####615,507,00####12,033010,993011,516013,007,00لط

يخ 33 يم م ب16/360398671996.06.07ح 67,005,506,2509,17128,508,5009,000,754,88014,003,75####615,007,50####11,213011,393011,306013,007,00عن

ني نص هللا34 ب16/360306161996.09.29 ر 311,000,505,7509,007,75####610,003,756,8809,961216,50####615,508,50####13,543010,843012,196015,007,00عن
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ك6 دبن س ل ر  ب16/360283631997.01.03 ن 39,000,504,7508,502,00####1712,50####68,507,758,130####614,507,50####0,00015,007,00عن

ريب 10 ب14/360234591995.11.09سيمب 614,001,007,5007,004,505,7508,0866,506,50015,002,008,50010,500,00####10,083011,793010,946015,007,00عن

في 11 ب16/360563231996.03.12بج 313,006,259,63015,002,50####1717,00####610,007,258,630####614,0011,50####10,703011,633011,176013,007,00عن

ي12 م ب16/360236281999.09.02 عقج 611,005,508,25012,004,508,2509,5066,006,0004,252,1308,000,75####8,473012,273010,376015,009,00عن

ي15 ب15/360287321996.02.20 رحخ 311,500,506,00010,000,00####66,004,755,3808,461210,00####614,006,00####0,00013,007,00عن

شي 16 310,001,005,50016,0010,25####610,504,507,5007,006,256,6308,21611,00####10,113010,273010,196010,5010,50خنش15/360289221997.09.06ريمرش

بح 17 ير مي ل16/360550401998.07.22ك 311,003,507,2505,001,00####65,009,007,0009,831214,00####613,5011,50####10,60309,463010,036013,007,00لق

ني 18 ني16/360562331998.08.29المي ي ب/ل 312,002,50####178,508,50013,009,00####69,007,008,000####613,507,50####11,663011,973011,826013,0020,00عن

قي 20 ين ش س ب16/360284251996.05.09ي 312,500,506,50010,001,00####68,005,756,8809,211216,50####615,506,00####11,463011,183011,326013,007,00عن

ي 21 سن ي ب16/360239311998.03.09س 612,504,008,2509,50125,005,00011,501,006,25013,002,00####613,007,50####9,583010,773010,186013,007,00عن

يش24 ب16/360324211998.02.14 أميع 611,005,008,0009,67127,507,50014,503,008,75012,002,50####616,004,00####10,69309,553010,126013,009,00عن

يف26 لش ب16/360581481996.12.04  313,006,009,50011,506,00####1710,00####5####615,754,25####617,006,00####10,383010,603010,496013,007,00عن

ال (ة)رئيس ذلجن المدا دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم
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عيد6 ءب ب16/360319581997.08.12 هن 39,002,755,8809,000,00####1714,50####610,006,008,000####613,5011,00####10,313010,173010,246013,008,00عن

لدين بن ع 8 يد16/360581851996.01.20عالء  رف/بن م 39,000,004,5009,000,00####1711,00####610,507,008,750####614,508,00####10,75309,253010,006013,008,00لط

حاليس 11 هه ب قي15/360305221993.12.27ن ل  11,523010,483011,006013,008,00####613,508,00####613,007,00####5####176,506,50015,001,758,38013,502,50

شالغم 13 ين ب س ب16/360236731997.08.05ي 312,505,258,88010,002,00####1711,50####611,506,008,750####614,009,00####10,39309,923010,166013,008,00عن

د 19 ءح ب16/360279351997.07.07شي 39,003,006,00011,002,50####1712,50####5####611,509,25####613,5011,00####10,853010,673010,766013,008,00عن

ح25 ي ير ب16/3602701998.11.05  311,001,75####311,009,25####1713,50####611,006,508,750####613,0010,50####11,39309,483010,446015,008,00عن

ني27 عسعد ب15/360268711997.05.15 آي م 39,005,00####313,007,50####66,008,007,0009,331210,00####613,007,00####300,003013,009,00عن

كي 28 ء س مي ب16/360250041995.11.22ر 312,503,508,0009,002,50####1712,00####612,505,008,750####612,5010,50####11,473011,003011,246015,0011,00عن

ني 31 ج سال ع سف  ب16/360273591998.03.17ي 312,003,007,50010,502,25####1710,00####5####613,007,00####612,5011,50####10,533010,873010,706015,0020,00عن

ء م 38 رف/ل16/360561321998.08.01أس 310,503,00####178,008,00014,006,50####5####613,006,009,50012,008,00####9,723010,363010,046013,008,00لط
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ي1 يس لع رف16/360589131997.05.07 ل 39,007,75####313,509,25####1714,50####5####612,507,50####613,0012,50####12,12309,253010,696013,008,00لط

ح 3 ءب ب16/360317531995.10.14ف 314,504,509,50012,004,25####1715,50####612,505,008,750####615,0013,50####12,203010,903011,556013,008,00عن

ب12/60236981993.04.02 بالبن حشيش4 312,002,50####316,004,25####1711,00####5####613,009,50####615,009,00####11,38309,623010,506013,008,00عن

د 5 ب16/360271571999.06.10سندر بن مح 174,504,50011,002,006,50013,003,50####69,007,258,130####614,0010,00####9,973010,033010,006013,009,00عن

ي 14 ت ب15/360307281997.10.06هشخ 614,007,00010,507,008,7508,7567,507,50013,001,007,00014,006,00####12,32308,923010,626013,008,00عن

ي ر 16 يع16/360369961974.04.25ف 13,753013,103013,43600,00013,006,5008,0011,009,5005,3300,0000,00014,75تي/لق

ت16/360240171989.12.20عقسال 18 لع 313,007,00####176,006,00011,508,50####5####612,009,25####614,009,00####0,00013,008,00ت/ب 

سي 20 ب10/60172051989.12.14حسن 310,000,50####174,504,50011,5011,50####5####610,0010,00####611,3811,38####10,003010,003010,006013,0013,00عن

ب15/360284891995.11.21حنسنيق 21 312,002,507,25010,002,00####66,005,755,8809,881216,00####615,0011,50####10,19309,883010,046013,008,00عن

بي 22 ب15/360282041995.09.21ي ش 178,508,50011,004,007,50011,009,00####5####612,008,00####614,0011,00####11,86309,733010,806013,008,00عن

ر25 ع رف/ل16/360368381994.05.03 س ع 174,504,50011,503,257,38010,001,00####613,505,259,380####615,5010,50####10,863010,523010,696013,008,00لط

لي 28 غ فيد ف رف15/360592821996.01.24ر 178,008,0001,000,5005,002,50####69,006,757,880####614,509,00####11,34309,483010,416013,008,00لط

ب16/360338491998.04.07إي ليتيم 30 311,007,509,25012,002,00####1713,00####611,506,759,130####614,5011,00####10,473010,283010,386013,009,00عن

ركي31 ب15/360410131995.03.26 ريم 30,00010,001,75####1712,00####610,005,757,880####614,0010,00####10,74309,653010,206012,5012,50عن

ي 33 ج دل من ب15/360301441997.07.14مح 176,006,00014,000,007,00011,002,25####612,004,758,380####614,008,50####10,923011,583011,256015,008,00عن

ص 36 ب16/360277701997.08.10ري ن د/ع ي 310,507,509,00013,005,75####1715,50####5####614,007,50####615,508,00####9,923010,523010,226013,008,00س

ال (ة)رئيس ذلجن المدا دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم
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نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح الرالمعدلاإلمتح
نالرصيدالمعدلصيد المعدلاإلمتح

4,7507,1036,004,005,00012,5011,00####17,2513,003,0003,0007,581615,003,759,3801,002,501,75010,002,006,00011,502,006,7505,97013,005,009,0009,0006,006,00

5,7507,40311,001,006,00014,0017,00####19,17117,50####1####19,301714,508,0011,2552,004,503,25011,002,006,50013,007,0010,0057,751012,008,0010,00510,0058,008,00

####39,7065,0010,007,50016,0011,00####19,50115,50####1####19,772014,503,008,7507,507,507,50014,008,0011,00513,257,2510,2559,381012,003,007,5007,50010,0010,00

5,0007,70315,006,00####214,006,00####1####310,00####1####19,201913,506,5010,00511,5012,0011,75514,006,0010,00513,255,009,13010,222012,006,009,0009,0009,009,00

4,2506,20319,002,00####215,5015,50####1####314,00####1####19,932414,006,7510,38510,007,508,75015,006,0010,50513,502,007,7509,341015,009,5012,25512,2556,006,00

5,5008,15314,0010,00####212,508,50####1####314,00####1####19,952415,003,759,38012,5012,0012,25515,006,0010,50513,756,2510,00510,532010,002,006,0006,0008,008,00

5,7507,7034,002,00015,5014,00####16,25114,50####1####18,751714,007,5010,7559,5011,0010,25511,006,008,50016,503,5010,0059,881513,0014,0013,50513,50510,0010,00

6,0007,5005,008,006,50013,5014,00####18,92117,00####1####19,521913,503,508,5001,508,004,75015,007,0011,00511,253,507,3807,9159,008,508,7508,7506,006,00

3,7506,80011,007,009,00012,506,509,5009,17011,50####1####18,80715,007,0011,0057,508,007,75012,002,007,00010,007,008,5008,56511,0010,0010,50510,50512,0012,00

2,5005,00016,001,008,50013,503,008,2508,4208,508,5008,5007,52615,507,2511,3854,004,504,25014,006,0010,00513,504,258,8808,63109,002,005,5005,50010,0010,00

2,5004,5001,002,001,50014,509,50####15,0011,001,0001,0006,571813,502,508,0001,505,003,25010,006,008,00012,000,006,0006,31010,003,006,5006,50010,0010,00

4,7506,10012,006,009,00015,5012,00####1####315,50####1####110,153014,005,009,50010,004,507,25012,0012,0012,00512,255,759,0009,44511,005,008,0008,00012,0012,00

####3####910,0010,00####216,006,00####1####36,006,0006,00010,023016,005,0010,5056,009,507,75016,006,0011,00515,758,5012,13510,342013,009,0011,00511,0055,005,00

3,5007,4536,005,005,50014,507,50####17,33112,00####1####18,381714,005,509,75011,505,008,25015,0010,0012,50512,756,759,75010,062012,007,009,5009,50011,0011,00

4,2506,20311,002,006,50016,0012,00####19,00117,50####1####18,401114,503,509,0005,505,005,25011,004,007,50013,004,508,7507,6308,002,005,0005,0006,006,00

5,2507,4536,002,004,00014,5010,00####16,75117,00####1####18,881713,505,009,2503,0010,506,75014,0010,0012,00513,255,509,3809,34512,006,009,0009,00010,0010,00

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

ج  ج 1ال 1ال



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

و المالية قس الع

نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح الرالمعدلاإلمتح
نالرصيدالمعدلصيد المعدلاإلمتح

6,2507,05310,2510,25####212,0013,00####1####310,00####1####18,751915,5015,5015,5058,008,008,00010,5010,5010,5056,506,506,50010,13208,258,258,2508,25014,5014,50

5,5007,65316,004,00####212,0010,50####1####39,009,0009,0009,171814,007,0010,5056,504,505,50012,008,0010,00514,506,7510,6359,161513,0011,0012,00512,00510,0010,00

4,2508,5538,0010,009,00014,0011,50####1####316,50####1####19,781914,509,0011,7557,5010,509,00012,006,009,00016,004,0010,0059,941012,004,008,0008,00010,0010,00

6,5007,40316,005,00####216,0013,50####1####311,00####1####19,582414,003,508,7506,507,006,75014,008,0011,00513,753,508,6308,78514,005,009,5009,5006,006,00

4,7505,75010,001,005,50014,0014,00####18,3310,000,0000,0007,02714,502,508,5001,502,001,75012,001,006,50011,000,255,6305,59012,003,007,5007,5003,003,00

7,2509,4534,005,004,50015,0014,00####17,83115,00####1####19,401713,507,0010,2552,5010,006,25012,006,009,00014,758,5011,6359,281012,006,009,0009,0006,006,00

6,5006,5001,000,50013,0013,50####14,75110,50####1####17,501413,508,5011,0054,009,506,75014,0010,0012,00515,505,2510,38510,032013,008,0010,50510,50511,0011,00

6,5007,00013,005,009,00018,0018,00####1####316,50####1####110,003014,005,509,7504,002,503,25014,008,0011,00512,259,5010,8858,721012,004,008,0008,0005,005,00

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



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

و المالية قس الع

نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح الرالمعدلاإلمتح
نالرصيدالمعدلصيد المعدلاإلمتح

5,2505,90012,007,009,50012,0011,00####1####315,00####1####18,621615,008,0011,50514,008,5011,25512,003,507,75012,007,509,75010,062011,007,009,0009,00011,0011,00

6,7507,9032,0011,006,50013,0011,00####18,3312,502,5002,5008,371614,0010,0012,0052,009,505,75010,002,506,2509,505,507,5007,88510,504,007,2507,2507,007,00

4,5005,70015,003,009,00010,5010,50####19,50110,50####1####17,751415,002,508,75010,0010,0010,00512,000,006,0007,502,004,7507,38514,2514,2514,25514,2556,006,00

6,6307,95310,007,008,50015,0014,00####1####315,50####1####110,333014,506,0010,2555,0017,0011,00512,002,507,2509,508,008,7509,311010,507,008,7508,7508,008,00

8,2507,30012,004,008,00016,0011,50####19,92115,50####1####19,551914,007,0010,5055,507,506,50012,004,008,00012,502,757,6308,16512,5011,5012,00512,00510,0010,00

####3####915,005,00####214,0012,50####1####315,00####1####111,083014,508,0011,2552,5011,006,75012,005,508,75011,002,756,8808,41510,503,006,7506,7507,007,00

7,8807,8538,0010,009,00012,0013,50####1####311,00####1####19,171915,004,509,7504,005,504,75012,507,5010,0059,508,008,7508,31511,008,009,5009,5009,009,00

7,1306,65011,004,007,50011,5013,00####19,08112,00####1####18,57813,507,0010,2557,008,007,50012,004,008,0008,006,257,1308,22511,005,508,2508,25010,0010,00

5,7508,6037,008,007,50016,0018,00####1####316,00####1####19,821914,004,009,0004,006,005,00012,005,508,75010,0010,7510,3858,28511,508,009,7509,7505,005,00

####39,2035,001,003,00016,0016,50####17,42115,50####1####19,471614,005,009,50010,509,5010,00513,0010,0011,50510,0013,2511,63510,662011,503,507,5007,5007,007,00

5,2506,1005,002,003,50011,5010,00####15,92111,50####1####17,88814,006,5010,2553,005,504,25013,5012,0012,75512,0015,2513,63510,222011,004,007,5007,5008,008,00

8,8808,0537,003,005,00013,0013,50####17,75117,50####1####19,001715,008,5011,7557,0010,008,50012,005,508,75010,003,256,6308,91511,5010,0010,75510,75510,0010,00

8,0005,75012,009,00####215,0013,00####1####316,00####1####19,582114,503,008,7508,009,508,75013,002,007,50011,004,257,6308,16011,005,008,0008,00010,0010,00

6,6306,90011,007,009,00015,0014,00####1####310,00####1####18,601614,508,0011,2552,006,504,25013,506,5010,00510,503,757,1308,161012,509,0010,75510,75511,0011,00

7,2507,40313,0013,00####214,1314,13####1####311,50####1####19,331310,0010,0010,0057,002,004,50010,0010,0010,0056,001,003,5007,001011,508,5010,00510,0056,006,00

7,5008,85316,009,00####212,0010,00####1####315,50####1####110,173014,507,0010,7556,005,505,75013,506,5010,0059,002,755,8808,091011,507,009,2509,25010,0010,00

8,8807,2004,004,004,00013,0016,00####17,50115,00####1####18,571414,006,0010,00513,0014,0013,50514,5016,0015,25511,009,0010,00512,192011,004,007,5007,50010,0010,00

8,3808,9534,001,002,50013,5013,50####16,17116,50####1####19,301715,007,5011,2554,007,505,75013,506,5010,0057,503,005,2508,061011,005,008,0008,0008,008,00

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



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

و المالية قس الع

نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح الرالمعدلاإلمتح
نالرصيدالمعدلصيد المعدلاإلمتح

5,2506,50311,002,006,50015,5016,00####19,58114,50####1####19,072213,508,5011,0057,004,005,50012,509,0010,75512,507,259,8809,281012,0010,0011,00511,00510,0010,00

5,2506,80018,004,00####214,5010,00####1####30,000,0000,0007,78914,006,0010,00515,008,0011,50514,5011,5013,00512,5015,5014,00512,132011,000,005,5005,50010,0010,00

8,750####915,0011,00####213,5014,00####1####310,50####1####111,123014,506,5010,5051,508,004,75012,004,508,25012,505,509,0008,13510,007,008,5008,50010,0010,00

4,3803,8001,001,001,00012,0013,00####14,8318,508,5008,5006,60714,005,009,50014,006,0010,00514,0016,5015,2558,508,258,38010,782010,503,006,7506,7505,005,00

5,0006,40310,004,007,00016,0017,00####1####310,00####1####18,221913,503,508,5004,003,003,50012,005,008,5008,503,255,8806,59011,003,507,2507,25010,0010,00

####39,65612,001,006,50010,5010,50####17,83113,00####1####18,931410,1310,1310,1358,008,008,00013,005,509,2506,003,254,6308,00511,002,006,5006,5007,007,00

3,0006,90310,0013,00####215,5019,00####1####317,50####1####110,083014,509,0011,7556,5015,0010,75511,004,007,5004,508,756,6309,161011,508,5010,00510,00512,0012,00

7,2509,0038,004,006,00013,0010,00####17,8314,004,0004,0009,502114,508,5011,5052,505,003,75013,0011,5012,25510,0013,2511,6359,781511,005,008,0008,00010,0010,00

5,5008,10311,005,008,00014,0012,00####19,6711,501,5001,5008,421613,504,008,75014,505,5010,00513,506,5010,00510,003,506,7508,88109,001,005,0005,00010,0010,00

7,5006,50020,004,00####215,5012,00####1####39,009,0009,0009,081514,006,0010,00511,5012,5012,00512,507,5010,0058,002,255,1309,281511,003,007,0007,0001,001,00

7,2507,9007,002,004,50013,0018,00####18,17115,00####1####19,131414,504,009,25010,509,5010,00514,0016,5015,25511,506,509,00010,882011,507,509,5009,5008,008,00

8,7509,30317,004,00####213,006,009,500####310,00####1####110,003014,504,509,5005,505,005,25013,5011,5012,50510,0010,5010,2559,381011,506,008,7508,7508,008,00

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



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

و المالية قس الع

نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح الرالمعدلاإلمتح
نالرصيدالمعدلصيد المعدلاإلمتح

4,5007,05315,003,009,00015,2511,75####1####316,50####1####19,652414,006,5010,2552,504,003,25012,004,508,25012,503,758,1307,47510,008,009,0009,0008,008,00

4,5005,8034,006,005,00012,503,007,7505,92011,00####1####17,922114,508,0011,2555,506,005,75010,002,006,00012,003,757,8807,72510,009,009,5009,50012,0012,00

8,0007,85019,005,00####213,7511,50####1####313,00####1####110,093014,002,508,2505,000,502,75012,002,007,0006,502,004,2505,56013,002,007,5007,5008,008,00

6,0008,25319,008,00####215,2516,00####1####312,50####1####110,533014,509,0011,7558,002,505,25012,004,008,00012,504,008,2508,31510,005,007,5007,50010,0010,00

6,7507,60316,008,00####216,258,00####1####311,00####1####110,093014,508,5011,5054,509,507,00012,004,508,25012,003,507,7508,63513,006,009,5009,50010,0010,00

6,3809,30614,005,009,50013,501,757,6308,88013,00####1####110,013014,0010,0012,0059,0012,5010,75512,004,508,25013,005,259,13010,032011,004,007,5007,50010,0010,00

7,0008,9065,004,004,50013,758,50####16,71114,50####1####19,012014,009,0011,5053,008,005,50012,005,508,75013,007,5010,2559,00109,001,005,0005,00010,0010,00

5,7507,90319,006,00####215,757,50####1####311,50####1####110,283014,006,5010,2553,509,006,25012,003,007,50013,506,5010,0058,501010,002,006,0006,0004,004,00

6,3807,5538,009,008,50013,008,75####19,29112,00####1####110,443014,507,0010,7553,006,504,75011,005,008,00011,004,507,7507,81511,004,007,5007,5008,008,00

6,7508,4039,007,008,00012,001,006,5007,5006,006,0006,0008,702014,007,5010,7555,006,505,75012,008,5010,25512,006,259,1308,971013,009,0011,00511,00517,0017,00

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



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

و المالية قس الع

نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلمتح الرالمعدلاإلمتح
نالرصيدالمعدلصيد المعدلاإلمتح

8,380####913,0010,00####212,505,759,130####314,50####1####111,143013,506,5010,0053,504,003,75012,003,007,5008,003,005,5006,69510,006,008,0008,00010,0010,0

8,130####914,002,008,00014,003,008,5008,17010,00####1####110,153014,007,0010,5055,0010,007,50012,003,507,75014,506,2510,3859,031015,007,0011,00511,00510,0010,0

7,2509,15618,007,00####216,7510,50####1####316,00####1####111,193013,002,507,7505,005,005,00013,5014,5014,00510,002,006,0008,19512,001,006,5006,5007,007,0

8,2506,80017,009,00####214,5016,25####1####38,008,0008,0009,712013,5010,0011,7554,5011,508,00012,008,0010,00513,507,0010,25510,002015,009,0012,00512,0056,006,0

####38,30310,006,008,00014,7510,75####19,5819,509,5009,5008,821013,503,508,5003,506,505,00011,506,509,00010,506,008,2507,6909,002,005,5005,5005,005,0

7,3802,9500,00015,507,7502,5800,0000,0003,63014,006,0010,0059,003,006,00012,504,508,50010,505,758,1308,16514,0010,0012,00512,00512,0012,0

####39,20615,009,00####215,2514,50####1####313,50####1####110,913013,004,008,5006,5011,509,00012,5010,0011,2559,008,758,8809,41513,005,009,0009,00010,0010,0

5,2507,60310,7510,75####29,009,009,000####310,50####1####19,852410,2510,2510,25510,0010,0010,00510,000,005,0000,500,2506,381010,002,006,0006,0005,005,0

6,0008,50317,0013,00####214,2510,50####1####310,50####1####110,313014,007,5010,7558,009,008,50012,507,5010,00514,004,509,2509,63109,004,006,5006,50011,0011,0

####38,70320,0010,00####214,259,25####1####312,50####1####110,923014,006,5010,2552,003,502,75010,000,005,0008,001,504,7505,69511,009,0010,00510,0056,006,0

5,5006,0502,004,003,0009,759,759,7505,25010,00####1####18,121814,005,009,5004,005,504,75013,0013,0013,0059,0012,0010,5059,441015,008,0011,50511,5055,005,0

3,7503,30010,5010,50####212,3812,38####1####34,004,0004,0007,612010,0010,0010,0052,504,003,25012,004,508,2509,004,756,8807,09510,009,009,5009,50013,5013,5

7,0009,10311,004,007,50010,252,506,3807,13015,00####1####19,842114,007,5010,7555,006,005,50012,008,0010,00514,5011,7513,1359,841513,008,0010,50510,50510,0010,0

5,8804,7537,007,007,00016,7516,75####1####312,50####1####18,782411,0011,0011,0051,502,502,0000,00012,506,2504,81510,0010,0010,00510,0055,005,0

6,6306,65015,006,00####214,0015,50####1####316,50####1####19,852113,509,0011,2559,009,009,00012,5012,5012,50510,002,756,3809,781012,003,007,5007,5005,005,0

9,380####911,0010,00####214,5013,25####1####313,00####1####111,083015,004,509,75010,004,507,25012,002,007,00014,005,009,5008,38010,002,006,0006,0008,008,0

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



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

و المالية قس الع

نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيد الرصالمعدلاإلمتح
الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدليد قرار لجن المدا

جل06,00013,501,007,2507,2506,6307,58166,6307,111676 (ة)م
جل08,00014,509,0011,75311,7538,73189,30178,73189,023595 (ة)م
جل210,00215,007,2511,13311,1339,40159,77209,40159,593595 (ة)م
جل09,00013,005,259,1309,1309,77209,20199,77209,483999 (ة)م
جل06,00014,006,5010,25310,2539,67189,93249,67189,8042102 (ة)م
جل08,00016,002,759,3809,3809,46209,95249,46209,7144104 (ة)م
جل210,00217,0011,0014,00314,00311,08308,751711,08309,9147107 (ة)م
جل06,00013,008,5010,75310,7538,3389,52198,3388,922787 (ة)م
جل212,00213,000,506,7506,7508,85128,8078,85128,821979 (ة)م
جل210,00214,0012,7513,38313,3838,98157,5268,98158,252121 (ة)م
جل210,00215,0011,2513,13313,1337,6756,57187,6757,122383 (ة)م
جل212,00215,007,2511,13311,1339,671010,15309,67109,9140100 (ة)م
جل05,00015,007,5007,5009,602510,02309,60259,8155115 (ة)م
جل211,00215,001,008,0008,0009,73228,38179,73229,063999 (ة)م
جل06,00015,0015,2515,13315,1338,2538,40118,2538,331474 (ة)م
جل210,00216,0015,5015,75315,75310,33308,881710,33309,6147107 (ة)م

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

ج  ج ال 1ال
لي أرصدة  إجم

السن )
الرصيد 

السن
المعدل 

السن



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

و المالية قس الع

نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيد الرصالمعدلاإلمتح
الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدليد قرار لجن المدا

جل214,5029,889,889,8809,88010,14308,751910,14309,444979 (ة)م
جل210,00213,506,5010,00310,0039,79259,17189,79259,4843103 (ة)م
جل210,00214,0010,7512,38312,38310,02309,781910,02309,9049109 (ة)م
جل06,00014,002,008,0008,0008,5659,58248,5659,072989 (ة)م
جل03,00012,000,006,0006,0005,7507,0275,7506,38767 (ة)م
جل06,00016,0010,0013,00313,0039,56139,40179,56139,483090 (ة)م
جل211,00214,0011,2512,63312,63310,58307,501410,58309,0444104 (ة)م
جل05,00014,0012,2513,13313,1339,001310,00309,00139,5043103 (ة)م

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

المعدل 
السن

الرصيد 
السن

لي أرصدة  إجم
السن )



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

و المالية قس الع

نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيد الرصالمعدلاإلمتح
الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدليد قرار لجن المدا

جل211,00215,007,0011,00311,00310,12308,621610,12309,3746106 (ة)م
جل07,00012,5010,7511,63311,6338,2988,37168,2988,332484 (ة)م
جل06,00012,500,506,5006,5008,19107,75148,19107,972424 (ة)م
جل08,00014,0010,5012,25312,2539,581310,33309,58139,9643103 (ة)م
جل210,00215,005,2510,13310,1339,19159,55199,19159,373494 (ة)م
جل07,00012,502,757,6307,6307,92511,08307,9259,503595 (ة)م
جل09,00015,008,5011,75311,7539,0889,17199,0889,122787 (ة)م
جل210,00213,0014,0013,50313,5039,17108,5789,17108,871878 (ة)م
جل05,00016,0012,0014,00314,0039,1389,82199,1389,482787 (ة)م
جل07,00015,0012,0013,50313,50310,33309,471610,33309,9046106 (ة)م
جل08,00015,0014,0014,50314,50310,29307,88810,29309,093898 (ة)م
جل210,00213,0017,7515,38315,38310,27309,001710,27309,6347107 (ة)م
جل210,00214,0010,2512,13312,1338,8859,58218,8859,232686 (ة)م
جل211,00212,0010,0011,00311,0039,21208,60169,21208,913696 (ة)م
جل06,00013,0013,0013,00313,0038,31189,33138,31188,823131 (ة)م
جل210,00213,002,007,5007,5008,331210,17308,33129,2542102 (ة)م
جل210,00214,0010,0012,00312,00311,27308,571411,27309,9244104 (ة)م
جل08,00012,000,506,2506,2507,77109,30177,77108,532787 (ة)م

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

المعدل 
السن

الرصيد 
السن

لي أرصدة  إجم
السن )



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

و المالية قس الع

نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيد الرصالمعدلاإلمتح
الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدليد قرار لجن المدا

جل210,00214,5012,0013,25313,25310,21309,072210,21309,645252 (ة)م
جل210,00214,002,008,0008,00010,31307,78910,31309,053999 (ة)م
جل210,00212,5010,0011,25311,2538,811011,12308,81109,9640100 (ة)م
جل05,00012,505,258,8808,8809,42206,6079,42208,012787 (ة)م
جل210,00212,001,006,5006,5006,9428,22196,9427,582121 (ة)م
جل07,00011,5011,5011,50311,5038,2388,93148,2388,582282 (ة)م
جل212,00212,0010,2511,13311,1339,812010,08309,81209,9550110 (ة)م
جل210,00212,001,006,5006,5009,02179,50219,02179,263898 (ة)م
جل210,00211,004,257,6307,6308,17128,42168,17128,292888 (ة)م
جل01,00016,003,259,6309,6308,35159,08158,35158,713090 (ة)م
جل08,00012,0011,2511,63311,63310,56309,131410,56309,8544104 (ة)م
جل08,00013,006,009,5009,5009,191010,00309,19109,6040100 (ة)م

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

المعدل 
السن

الرصيد 
السن

لي أرصدة  إجم
السن )



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

و المالية قس الع

نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيد الرصالمعدلاإلمتح
الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدليد قرار لجن المدا

جل08,00012,0013,5012,75312,7538,5689,65248,5689,103292 (ة)م
جل212,0026,001,003,5003,5007,6777,92217,6777,792888 (ة)م
جل08,00010,002,506,2506,2506,15010,09306,1508,123090 (ة)م
جل210,00217,0012,5014,75314,7539,311010,53309,31109,9240100 (ة)م
جل210,0026,007,006,5006,5008,54710,09308,5479,323797 (ة)م
جل210,0024,006,005,0005,0008,872210,01308,87229,4452112 (ة)م
جل210,00210,008,509,2509,2508,50129,01208,50128,753262 (ة)م
جل04,00017,004,0010,50310,5038,081310,28308,08139,1843103 (ة)م
جل08,0007,506,006,7506,7507,62510,44307,6259,033595 (ة)م
جل217,00210,005,507,7507,7509,71178,70209,71179,213797 (ة)م

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

لي أرصدة  إجم
السن )

المعدل 
السن

الرصيد 
السن



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

و المالية قس الع

نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيد الرصالمعدلاإلمتح
الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدليد قرار لجن المدا

جل210,0027,005,006,0006,0007,04711,14307,0479,093797 (ة)م
جل210,00215,506,5011,00311,0039,712010,15309,71209,9350110 (ة)م
جل07,00014,5013,0013,75313,7538,69811,19308,6989,943898 (ة)م
جل06,0005,001,503,2503,2508,96259,71208,96259,3345105 (ة)م
جل05,00012,501,507,0007,0007,0408,82107,0407,931070 (ة)م
جل212,00210,007,508,7508,7509,13123,6309,13126,381272 (ة)م
جل210,00212,0012,2512,13312,1339,811010,91309,813010,366060 (ة)م
جل05,00012,500,256,3806,3806,21109,85246,21108,033494 (ة)م
جل211,00212,0010,0011,00311,0039,461510,31309,46159,8845105 (ة)م
جل06,00015,0010,5012,75312,7537,461310,92307,46139,1943103 (ة)م
جل05,00014,5010,0012,25312,2539,85188,12189,85188,983696 (ة)م
جل213,50217,0013,0015,00315,0039,17107,61209,17108,393090 (ة)م
جل210,00213,507,0010,25310,25310,02309,842110,02309,9351111 (ة)م
لي05,00012,5012,5012,50312,5036,81138,78246,81137,803797 ضي الم مقصى في الري
جل05,00014,507,2507,2508,67109,85218,67109,263191 (ة)م
جل08,00012,009,0010,50310,5038,31311,08308,3139,693393 (ة)م

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

المعدل 
السن

الرصيد 
السن

لي أرصدة  إجم
السن )



راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم

ي د/الك ع التسيير: المع دي  ي الع اإلقتص ك
لي: القس قس الع الم

#NV معي سن الج ل2018/2017   ل :(ة) أّن الط
#NVبــ: اإلس:#NV ق  د:ال ن اإلزدي مك ريخ  NV#:في: ت

:رق التسجيل

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
د السيد قع (ة)رئيس (ة)يش لي  الم ال (ة)قس الع الم ه تبع لمحضر المدا أدن

#NV

#NV

دة المحضر ل نس: الش ديمي)ليس (أك

سي
سدا

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

ري: ميدان الع التج ع التسيير  دي  ر.       الع اإلقتص لي             :        مس :      /           .تخصص. الع الم

السداسي سي
سدا

يمي ال 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 سي
سدا

ال
حدة حدةطبيع ال ملاألرصدةتسمي ال سالمع ي ملالرصيدتسمي الم ييسالمع )المق . )

حدةرصيد محصلالمعدل األرصدة المحصمعدل السداسيمعدل ال
ي ي سب تح NV#NV#62مح

NV#NV#62تسيير المؤسس

ي د ك NV#NV#152إقتص

جي البحث NV#NV#231من

لي المؤسس NV#NV#32م

ء NV#NV#332إحص

ل ا رأس الم أس د نقد  NV#NV#22إقتص

NV#NV#311لغ حي

Dفي حدة اإلستكش NV#NV#NV#211إعال آلي311ال

د المؤسس NV#NV#52إقتص

ي د ك NV#NV#252إقتص

لي ضي م NV#NV#52ري

لي سبي الد يير المح NV#NV#52المع

Mجي حدة المن م452ال لي الع NV#NV#NV#52الم

Tحدة األفقي أخالقي العمل421ال د  س NV#NV#NV#21ال

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

#NV#NV
ب في 2018.06.14:عن

:ثي مستخرج من طرف

#NV

#NV#NV
Mجي حدة المن 395ال

#NV

#NV

#NV

T

ث
لثل

ي ا
اس

سد
ال

Fسي حدة األس 317ال

حدة األفقي 33ال

#NV

6#NV

سي حدة األس 420ال

3#NV

س (ة)رئيس ال

8

#NV

#NV

:المعدل السن

#NV

بع
را

 ال
سي

سدا
ال

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

#NV ال :قرار لجن المدا

#NV F

#NV

#NV

#NV

أرصدة محص سي
سدا

ال
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
لي: القس قس الع الم

#NV معي سن الج ل2018/2017   ل :(ة) أّن الط
#NVبــ: اإلس:#NV

ط  ني ل- كشف النق -د..السن الث
د السيد قع (ة)رئيس (ة)يش لي  الم ال (ة)قس الع الم ه تبع لمحضر المدا أدن

ق  دNV#:ال ن اإلزدي مك ريخ  NV#:في: ت

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

NV#:رق التسجيل

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

سي
سدا

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

سدا
يمي ال 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( سي
سدا

ال
حدة حدةطبيع ال ملاألرصدةتسمي ال سالمع ي ملالرصيدتسمي الم ييسالمع )المق . السداسي(

أرصدة محص حدةرصيد محصلالمعدل األرصدة المحصمعدل السداسيمعدل ال
ي ي سب تح NV#NV#62مح

NV#NV#62تسيير المؤسس

ي د ك NV#NV#152إقتص

جي البحث NV#NV#231من

لي المؤسس NV#NV#32م

ء NV#NV#332إحص

ل ا رأس الم أس د نقد  NV#NV#22إقتص

NV#NV#311لغ حي

Dفي حدة اإلستكش NV#NV#NV#211إعال آلي311ال

د المؤسس NV#NV#52إقتص

ي د ك NV#NV#252إقتص

لي ضي م NV#NV#52ري

لي سبي الد يير المح NV#NV#52المع

Mجي حدة المن م452ال لي الع NV#NV#NV#52الم

Tحدة األفقي أخالقي العمل421ال د  س NV#NV#NV#21ال

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

#NV#NV
ب في 2018.06.14:عن

:ثي مستخرج من طرف

سي
سدا

ال
حدة حدةطبيع ال ملاألرصدةتسمي ال سالمع ي ملالرصيدتسمي الم المع

#NV

#NV#NV

Tحدة األفقي NV#NV#333ال

أرصدة محص

ث
لثل

ي ا
اس

سد
ال

Fسي حدة األس NV#NV#3176ال

#NV#NV
Mجي حدة المن 395ال

س (ة)رئيس ال

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

ال NV#:قرار لجن المدا

#NV#NV
#NV

#NV

#NV

بع
را

 ال
سي

سدا
سيFال حدة األس NV#NV#4208ال



راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم

ي د/الك ع التسيير: المع دي  ي الع اإلقتص ك
لي: القس قس الع الم

#NV معي سن الج ل2018/2017   ل :(ة) أّن الط
#NVبــ: اإلس:#NV ق  دNV#:ال ن اإلزدي مك ريخ  NV#:في: ت

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#:رق التسجيل

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

سي
سدا

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

د السيد قع (ة)رئيس (ة)يش لي  الم ال (ة)قس الع الم ه تبع لمحضر المدا أدن

سي
سدا

يمي ال 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( سي

سدا
ال

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

ي ي سب تح NV#NV#62مح

NV#NV#62تسيير المؤسس

ي د ك NV#NV#152إقتص

جي البحث NV#NV#231من
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الرصيدالمعدل

درق التسجيلاإلسالالرق ريخ اإلزدي دت ن اإلزدي السنالسنالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلمك

يل 1 ح ءب ب14/360291661993.01.20سن 10,173010,023010,1060عن

سم 2 ق ب15/360420351993.07.02نبن ب 10,05309,963010,0160عن

يب 3 ش عب ل د  ب15/360295831997.10.19ع 11,723011,043011,3860عن

ي 4 غ ءب ني16/360270221998.09.06س ب/ل 9,853011,723010,7960عن

ين جع5 ب16/360253701996.08.31  12,33309,473010,9060عن

ني16/360294641998.04.09 ريجع6 ب/ل 11,253011,463011,3660عن

سي 7 ء سي ب16/360319651998.12.24ف 11,72308,573010,1560عن

جي 8 ر لح  يم ص ب15/360275851996.06.09ن 12,533010,943011,7460عن

ن9 لع ي  ء ع ب16/360294981997.10.13 شي 10,113010,283010,2060عن

ي 10 رع لن د  ب15/360273211995.10.22ع 0,000عن

ي 11 ل لدين غ م  ب14/360308321995.12.27ن 10,143010,233010,1960عن

لي 12 لدين ق ر  ب16/360273291999.04.17ن 9,893012,203011,0560عن

ص13 ني ل ب16/360271201996.09.15 ر 9,583010,953010,2760عن

سي 14 ء لح ب16/360279341997.05.29شي 11,563010,823011,1960عن

بطين 15 ح م ل د  ب16/360280361998.11.27ع 9,713010,333010,0260عن

ص 16 سي رمل15/390075711997.01.19نمن 0,000ح

جي 17 لدين ن ب15/360346981996.12.20سيف  11,713010,433011,0760عن
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ر 1 ل ل ب13/360109001992.08.11ه 10,9330305,4760عن

رقع 2 سنب ب16/360557111999.01.24س 10,22309,913010,0760عن

يش 3 10,74309,463010,1060لقل16/360275671996.02.08ب ر

ب16/360294921997.07.09شعي 4 11,163030,003020,5860عن

يل ع 5 ب16/360258731998.01.03ن 10,16309,953010,0660عن
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ف 1 ر15/360359411995.01.25هند ق ب/لح 10,529,9710,2560عن

لدين بن حشيش2 ني16/360294411998.04.13 ح  ب/ل 9,5010,9510,2360عن

ب 3 يدب ب07/60342631987.08.23ع 0,000عن

الع4 ب16/360249601996.03.03 ب ب 10,559,6110,0860عن

نعي 5 شد رضب ب15/360287671995.01.15ر 0,000عن
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ني نص هللا18 ب16/360306161996.09.29 ر 13,5410,8412,1960عن
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ج 3ال

ل ئج السن األ نت

ال (ة)رئيس لجن المدا

ل نيالسداسي األ السداسي الث



الرصيدالمعدل

درق التسجيلاإلسالالرق ريخ اإلزدي دت ن اإلزدي السنالسنالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلمك

ك1 دبن س ل ر  ب16/360283631997.01.03 ن 0,000عن

ريب 2 ب14/360234591995.11.09سيمب 10,083011,793010,9460عن

في 3 ب16/360563231996.03.12بج 10,703011,633011,1760عن

ي4 م ب16/360236281999.09.02 عقج 8,473012,273010,3760عن

ي5 ب15/360287321996.02.20 رحخ 0,000عن

شي 6 10,113010,273010,1960خنش15/360289221997.09.06ريمرش

بح 7 ير مي ل16/360550401998.07.22ك 10,60309,463010,0360لق

ني 8 ني16/360562331998.08.29المي ي ب/ل 11,663011,973011,8260عن

ر 9 ش ب16/360260011996.08.09كش 11,463011,183011,3260عن

قي 10 ين ش س ب16/360284251996.05.09ي 9,583010,773010,1860عن

ي 11 سن ي ب16/360239311998.03.09س 10,693030,003020,3560عن

يش12 ب16/360324211998.02.14 أميع 10,383010,603010,4960عن

يف13 لش ب16/360581481996.12.04  10,383010,603010,4960عن
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ج 4ال

ل نيالسداسي األ السداسي الث

ل ئج السن األ نت

ال (ة)رئيس لجن المدا



الرصيدالمعدل

درق التسجيلاإلسالالرق ريخ اإلزدي دت ن اإلزدي السنالسنالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلمك

عيد1 ءب ب16/360319581997.08.12 هن 10,313010,173010,2460عن

ب16/360274241998.08.08أميبن عص 2 10,75309,253010,0060عن

لدين بن ع 3 يد16/360581851996.01.20عالء  رف/بن م 11,523010,483011,0060لط

حاليس 4 هه ب قي15/360305221993.12.27ن ل  10,39309,923010,1660

شالغم 5 ين ب س ب16/360236731997.08.05ي 10,853010,673010,7660عن

د 6 ءح ب16/360279351997.07.07شي 11,39309,483010,4460عن

ح7 ي ير ب16/3602701998.11.05  0,000عن

ني8 عسعد ب15/360268711997.05.15 آي م 11,473011,003011,2460عن

كي 9 ء س مي ب16/360250041995.11.22ر 10,533010,873010,7060عن

ني 10 ج سال ع سف  ب16/360273591998.03.17ي 9,723010,363010,0460عن

ء م 11 رف/ل16/360561321998.08.01أس 9,723010,363010,0460لط
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ل ئج السن األ نت

ل نيالسداسي األ السداسي الث

ال (ة)رئيس لجن المدا



الرصيدالمعدل

درق التسجيلاإلسالالرق ريخ اإلزدي دت ن اإلزدي السنالسنالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلمك

ي1 يس لع رف16/360589131997.05.07 ل 0,000لط

ح 2 ءب ب16/360317531995.10.14ف 0,000عن

ب12/60236981993.04.02 بالبن حشيش3 0,000عن

د 4 ب16/360271571999.06.10سندر بن مح 0,000عن

ي 5 ت ب15/360307281997.10.06هشخ 0,000عن

ي ر 6 يع16/360369961974.04.25ف 0,000تي/لق

ت16/360240171989.12.20عقسال 7 لع 0,000ت/ب 

سي 8 ب10/60172051989.12.14حسن 0,000عن

ب15/360284891995.11.21حنسنيق 9 0,000عن

بي 10 ب15/360282041995.09.21ي ش 0,000عن

ر11 ع رف/ل16/360368381994.05.03 س ع 0,000لط

لي 12 غ فيد ف رف15/360592821996.01.24ر 0,000لط

ب16/360338491998.04.07إي ليتيم 13 0,000عن

ي 14 ج دل من ب15/360301441997.07.14مح 0,000عن

ص 15 ب16/360277701997.08.10ري ن د/ع ي 0,000س
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ج 6ال

ل نيالسداسي األ السداسي الث

ل ئج السن األ نت

ال (ة)رئيس لجن المدا



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح

####7,0011,006########11,7565,003,003,504,2509,0012####10,003####1,008,0008,001,504,7507,1036,004,005,000########11,7517,2513,003,0003,0007,6216

####7,0010,006########12,7567,005,004,756,0009,5812####14,003####1,505,750####0,505,7507,403####1,006,000########15,5019,171####17,50117,5019,3017

####7,0010,006####8,0010,7568,004,509,508,7509,8312####12,003####3,508,250####9,0010,0039,7065,00####7,500########13,5019,501####15,50115,50110,1030

########11,506########11,256####3,0011,7510,88511,21178,508,500####6,5010,0039,001,005,0007,703####6,0010,502####6,0010,00110,333####10,00110,0019,7824

####7,0010,006########13,006####4,5010,75511,2517####10,003####1,006,2508,000,504,2506,203####2,0010,502########15,50112,173####14,00114,0019,9324

####8,0010,506####8,5010,506####5,509,00010,0017####11,003####6,759,3808,003,005,5008,153########12,002####8,5010,50111,503####14,00114,0019,9524

####7,0010,006########13,2565,008,006,5009,9212####11,003####3,008,0009,002,505,7507,7034,002,000########14,7516,251####14,50114,5018,7517

####9,0012,006########12,5065,507,006,25010,25179,509,500####5,008,000####1,006,0007,5005,008,006,500########13,7518,921####17,00117,0019,5219
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####7,0011,006########10,506####5,008,50010,00179,509,5007,500,504,0005,000,002,5004,5001,002,001,500####9,5012,0015,0011,001,0001,0006,5718
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ج 1ال

ي ي سب تح يتسيير المؤسسمح د ك حدة1إقتص نتيج ال

ل  سداسي األ ني ل رة الث ال الد لي (2018/2017)محضر مدا ني ع م السن الث ب ط ل
سيـــــ  حــدة األس ي3ال حدة األف في3ال حدة اإلستكش 3ال

لث نتيج السداسي الث
حدة حدة2إعال آلينتيج ال نتيج ال لي المؤسس ء م حدة3احص لنتيج ال ا رأس الم أس د  د ن 3لغ حيإقتص

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

جيـ البحث 2من

جيـ  حـدة المن 3ال



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح

10,0010,0010,006########11,2567,003,505,2508,8312####11,0038,503,255,8800,0004,5530,0000,0000,0000,0000,0005,0515

13,007,0010,006########13,006########12,63511,8817####12,0039,005,507,2500,0005,3030,0000,0000,0000,0000,0006,5220

13,007,0010,006########12,0069,756,0010,2510,00510,67176,506,500####5,7510,3830,0005,4530,0000,0000,0000,0000,0006,0820

13,007,0010,006####7,0011,0069,005,7511,0010,00510,3317####17,003####7,258,6300,0006,8530,0000,0000,0000,0000,0006,4220

15,007,0011,006####5,508,750####5,5010,25510,00173,503,500####4,5010,2530,0004,8030,0000,0000,0000,0000,0005,6020

15,007,0011,006####4,009,5005,005,505,2508,5866,506,500####2,756,3800,0003,8500,0000,0000,0000,0000,0004,726

13,007,0010,006########11,5065,007,256,1309,2112####13,003####7,259,8800,0006,5530,0000,0000,0000,0000,0005,8715

16,007,0011,506####7,0010,0065,007,2510,507,7509,75127,507,500####1,006,0000,0003,9000,0000,0000,0000,0000,0005,2012

15,0010,0012,506####5,008,500####7,0010,25510,42177,007,000####2,007,5000,0004,4000,0000,0000,0000,0000,0005,6317
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ج 2ال

ي ي سب تح يتسيير المؤسسمح د ك 1إقتص

ل  سداسي األ ني ل رة الث ال الد لي (2018/2017)محضر مدا ني ع م السن الث ب ط ل
سيـــــ  حــدة األس ي3ال حدة األف في3ال حدة اإلستكش 3ال

لث نتيج السداسي الث
حدة3لغ حي حدة2إعال آلينتيج ال نتيج ال حدة لي المؤسسنتيج ال ء م حدة3احص لنتيج ال ا رأس الم أس د  د ن إقتص
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جيـ  حـدة المن 3ال

جيـ البحث 2من

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح

13,007,0010,006####7,2511,6365,006,005,5009,04127,507,500####1,005,7509,001,505,2505,900####7,009,500########11,50110,173####15,00115,0018,6216

15,007,0011,006####8,2511,1365,009,257,1309,7512####11,003####4,007,500####3,506,7507,9032,00####6,500########12,0018,3312,502,5002,5008,3716

13,007,0010,006########10,1365,003,504,2508,13126,506,500####0,506,5009,000,004,5005,700####3,009,000########10,5019,501####10,50110,5017,7514

13,0020,0016,506####6,5010,0068,007,257,63011,3817####10,003####6,008,250####2,256,6307,953####7,008,500########14,50110,503####15,50115,50110,3330

13,007,0010,006####6,5010,756####6,0010,00510,25177,507,500####1,506,250####6,508,2507,300####4,008,000########13,7519,921####15,50115,5019,5519

15,009,0012,006####8,2511,1365,50####9,00010,7117####13,003####6,7510,383####7,0010,00310,759####5,0010,002########13,25111,083####15,00115,00111,0830

13,007,0010,006####6,5011,0067,007,507,2509,4212####11,0038,504,006,250####5,757,8807,8538,00####9,000########12,75110,253####11,00111,0019,1719

13,0010,0011,506####4,507,250####7,509,2509,3364,004,0008,506,507,500####4,257,1306,650####4,007,500########12,2519,081####12,00112,0018,578

15,009,0012,006####6,0010,0065,007,256,1309,3812####14,003####5,008,750####1,505,7508,6037,008,007,500########17,00110,673####16,00116,0019,8219

15,007,0011,006####6,008,000########10,1359,71119,009,000####6,008,500########10,0039,2035,001,003,000########16,2517,421####15,50115,5019,4716

15,0013,0014,006####2,008,0008,006,507,2509,7568,008,000####0,506,0009,001,505,2506,1005,002,003,500########10,7515,921####11,50111,5017,888

15,007,0011,006####6,0010,2567,004,505,7509,0012####12,503####0,005,000####4,758,8808,0537,003,005,000########13,2517,751####17,50117,5019,0017

15,0011,0013,006####8,0011,7568,006,507,25010,67173,503,5008,500,754,630####3,008,0005,750####9,0010,502########14,00111,673####16,00116,0019,5821

13,007,0010,006####5,5010,0065,506,506,0008,67128,508,500####2,756,3809,004,256,6306,900####7,009,000########14,50110,833####10,00110,0018,6016

10,5010,5010,506####2,507,7508,006,757,3808,546####10,003####1,006,2509,005,507,2507,403########13,002########14,13113,383####11,50111,5019,3313

13,007,0010,006####7,0011,2567,007,257,1309,4612####13,503####2,757,880####4,007,5008,853####9,0012,502########11,00112,003####15,50115,50110,1730

13,007,0010,006####7,5011,2567,005,506,2509,17128,508,5009,000,754,880####3,758,8807,2004,004,004,000########14,5017,501####15,00115,0018,5714

15,007,0011,006####8,5012,006####3,756,8809,9612####16,503####0,505,7509,007,758,3808,9534,001,002,500########13,5016,171####16,50116,5019,3017

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
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0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
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0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

ج 3ال

ل  سداسي األ ني ل رة الث ال الد لي (2018/2017)محضر مدا ني ع م السن الث ب ط ل

يتسيير المؤسس د ك 1إقتص

سيـــــ  حــدة األس ي3ال حدة األف في3ال حدة اإلستكش 3ال

لث نتيج السداسي الث
حدة لي المؤسسنتيج ال ء م 3احص

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

حدة لنتيج ال ا رأس الم أس د  د ن حدة3لغ حيإقتص حدة2إعال آلينتيج ال نتيج ال ي ي سب تح مح

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

جيـ  حـدة المن 3ال

جيـ البحث 2من



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح

15,007,0011,006####7,5011,0068,507,758,13010,0417####12,5039,000,504,7508,502,005,2506,503####2,006,500########15,7519,5810,0000,0008,1021

15,007,0011,006####1,007,5007,004,505,7508,0866,506,500####2,008,500####0,005,2506,800####4,0011,002########12,25111,4230,0000,0007,789

13,007,0010,006########12,756####7,258,63010,4617####17,003####6,259,630####2,508,75010,759########13,002########13,75113,2530,0000,00010,4230

15,009,0012,006####5,508,250####4,508,2509,5066,006,0004,252,1308,000,754,3803,8001,001,001,000########12,5014,8310,0000,0006,037

13,007,0010,006####6,0010,0066,004,755,3808,4612####10,003####0,506,000####0,005,0006,403####4,007,000########16,50110,1730,0000,0007,5518

10,5010,5010,506####4,507,5007,006,256,6308,216####11,003####1,005,500########13,1339,656####1,006,500########10,5017,8310,0000,0008,0713

13,007,0010,006########12,5065,009,007,0009,8312####14,003####3,507,2505,001,003,0006,903########11,502########17,25113,4230,0000,0008,9218

13,0020,0016,506####7,5010,5069,007,008,00011,67178,508,500####9,0011,003####2,507,2509,0038,004,006,000########11,5017,8310,0000,0009,2321

15,009,0012,006####7,5010,0068,009,758,88010,29178,508,500####0,507,000####6,0010,0038,503####8,0010,002########16,75112,2530,0000,0009,4023

13,007,0010,006####6,0010,7568,005,756,8809,2112####16,503####0,506,500####1,005,5008,103####5,008,000########13,0019,6710,0000,0008,3216

13,007,0010,006####7,5010,256####4,008,2509,50125,005,000####1,006,250####2,007,5006,500####4,0012,002########13,75112,5830,0000,0008,4815

13,009,0011,006####4,0010,006####5,008,0009,67127,507,500####3,008,750####2,507,2507,9007,002,004,500########15,5018,1710,0000,0008,1313

13,007,0010,006####6,0011,506####4,2510,00510,5017####10,003####6,009,500####6,008,7509,303####4,0010,502####6,009,50010,1730,0000,0009,3323
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0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
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0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

ج 4ال

ي ي سب تح يتسيير المؤسسمح د ك حدة1إقتص نتيج ال

ل  سداسي األ ني ل رة الث ال الد لي (2018/2017)محضر مدا ني ع م السن الث ب ط ل
سيـــــ  حــدة األس ي3ال حدة األف في3ال حدة اإلستكش 3ال

لث نتيج السداسي الث
حدة حدة2إعال آلينتيج ال نتيج ال لي المؤسس ء م حدة3احص لنتيج ال ا رأس الم أس د  د ن 3لغ حيإقتص

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

جيـ  حـدة المن 3ال

جيـ البحث 2من



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح

13,008,0010,506########12,256####6,008,00010,2517####14,5039,002,755,8809,000,004,5007,053####3,009,0000,0006,0000,0000,0007,6520

13,008,0010,506########12,006########14,25512,2517####10,003####9,5011,503########14,88312,559########16,5020,00011,0030,0000,00011,2830

13,008,0010,506####8,0011,256####7,008,75010,1717####11,0039,000,004,5009,000,004,5005,8034,006,005,0000,0003,3300,0000,0006,6720

13,008,0010,506####8,0010,756####7,0010,00510,42176,506,500####1,758,380####2,508,0007,850####5,0012,0020,0008,0020,0000,0008,3819

13,008,0010,506####9,0011,506####6,008,75010,2517####11,503####5,258,880####2,006,0008,253####8,0013,5020,0009,0020,0000,0008,6522

13,008,0010,506########12,256####9,2510,38511,0417####12,5039,003,006,000####2,506,7507,603####8,0012,0020,0008,0020,0000,0008,5522

15,008,0011,506########11,756####6,508,75010,6717####13,503####9,2510,133####1,756,3809,306####5,009,5000,0006,3300,0000,0008,6323

13,009,0011,006####7,0010,0066,008,007,0009,3312####10,003####7,5010,2539,005,007,0008,9065,004,004,5000,0003,0000,0000,0007,3018

15,0011,0013,006########11,506####5,008,75011,0817####12,003####3,508,0009,002,505,7507,903####6,0012,5020,0008,3320,0000,0008,7322

15,0020,0017,506########12,006####7,0010,00513,1717####10,003####3,007,500####2,256,3807,5538,009,008,5000,0005,6700,0000,0008,9220

13,008,0010,506####6,009,500####8,0010,00510,00178,008,000####6,5010,253####3,006,7508,4039,007,008,0000,0005,3300,0000,0007,8720
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0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
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0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
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0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

ج 5ال

ل  سداسي األ ني ل رة الث ال الد لي (2018/2017)محضر مدا ني ع م السن الث ب ط ل
سيـــــ  حــدة األس ي3ال حدة األف في3ال حدة اإلستكش 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 لي المؤسسنتيج ال ء م حدة3احص لنتيج ال ا رأس الم أس د  د ن حدة3لغ حيإقتص حدة2إعال آلينتيج ال نتيج ال

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

جيـ  حـدة المن 3ال

جيـ البحث 2من



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح

13,008,0010,506########12,756####7,5010,00511,0817####14,503####9,2511,3839,007,758,38010,809########11,502####5,759,13010,713####14,50114,50111,1430

13,008,0010,506########14,256####5,008,75011,1717####15,503####4,509,500####4,258,13010,159####2,008,000####3,008,5008,170####10,00110,00110,1530

13,008,0010,506####9,0012,006####9,5011,25511,2517####11,003####4,2510,133####2,507,2509,156####7,0012,502########13,63112,883####16,00116,00111,1930

13,009,0011,006########12,0069,007,258,13010,38174,504,500####2,006,500####3,508,2506,800####9,0013,002########15,38113,7938,008,0008,0009,7120

13,008,0010,506####7,000####7,008,7508,7567,507,500####1,007,000####6,0010,0038,303####6,008,000########12,7519,5819,509,5009,5008,8210

0,000####6,5008,00####9,5005,3300,0000,000####7,3802,9500,000####7,7502,5800,0000,0003,630

13,008,0010,506####9,0011,506####9,2510,63510,88176,006,000####8,5010,003####7,0010,0039,206####9,0012,002########14,88112,963####13,50113,50110,9130

13,0013,0013,006########11,386########10,00511,46174,504,500########11,503####0,505,2507,603########10,7529,009,009,00010,173####10,50110,5019,8524

13,008,0010,506########13,2566,005,755,8809,8812####16,003####2,507,250####2,006,0008,503########15,002########12,38114,133####10,50110,50110,3130

13,008,0010,506########12,506####8,0010,00511,00178,508,500####4,007,500####9,0010,0038,703########15,002####9,2511,75113,923####12,50112,50110,9230

13,008,0010,506########13,006####5,259,38010,96174,504,500####3,257,380####1,005,5006,0502,004,003,0009,759,759,7505,250####10,00110,0018,1218

13,008,0010,506####9,0011,7569,006,757,88010,04178,008,0001,000,5005,002,503,7503,300########10,502########12,38111,1334,004,0004,0007,6120

13,009,0011,006########12,756####6,759,13010,9617####13,003####7,509,250####2,007,0009,103####4,007,500####2,506,3807,130####15,00115,0019,8421

15,008,0011,506####8,5011,256####4,758,38010,38176,006,000####0,007,000####2,256,6306,650####6,0010,502########14,75111,923####16,50116,5019,8521

13,008,0010,506####8,0011,756####7,5010,75511,0017####15,503####7,509,000####5,759,38010,459########10,502########13,88111,633####13,00113,00111,0830

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
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ج 6ال

ل  سداسي األ ني ل رة الث ال الد لي (2018/2017)محضر مدا ني ع م السن الث ب ط ل

ي ي سب تح يتسيير المؤسسمح د ك 1إقتص

سيـــــ  حــدة األس ي3ال حدة األف في3ال حدة اإلستكش 3ال

لث نتيج السداسي الث
حدة لي المؤسسنتيج ال ء م حدة3احص لنتيج ال ا رأس الم أس د  د ن حدة3لغ حيإقتص حدة2إعال آلينتيج ال نتيج ال

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

جيـ  حـدة المن 3ال

جيـ البحث 2من
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ج  1ال

سداسي الرابع  ني ل رة الث ال الد لي (2018/2017)محضر مدا ني ع م ب السن الث لط
سيــــ  حــــدة  األسـ 4ال

د المؤسس يإقتص د ك لي2إقتص ضي م حدة3إعال آليري نتيج ال لي سبي الد يير المح حدةالمع منتيج ال لي الع حدةالم أخالقي العملنتيج ال د  س حدةال نتيج ال

جيــ   حـدة المن ي 4ال حدة األف في 4ال حدة اإلستكش 4ال

نتيج السداسي الرابع

ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست القس (ة)رئيسالم ذ دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست ذالم دة (ة)أست الم
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ج  2ال

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

د المؤسس يإقتص د ك حدة2إقتص حدة3إعال آلينتيج ال نتيج ال لي ضي م ليري سبي الد يير المح حدةالمع منتيج ال لي الع حدةالم أخالقي العملنتيج ال د  س ال

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

نتيج السداسي الرابع

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 القس (ة)رئيسالم
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ج  3ال

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

حدة أخالقي العملنتيج ال د  س حدةال نتيج ال د المؤسس يإقتص د ك لي2إقتص ضي م ليري سبي الد يير المح حدةالمع منتيج ال لي الع الم

القس (ة)رئيس ذ دة (ة)أست ذالم 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

حدة3إعال آلي نتيج ال

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

نتيج السداسي الرابع
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ج  4ال

سداسي الرابع  ني ل رة الث ال الد لي (2018/2017)محضر مدا ني ع م ب السن الث لط
سيــــ  حــــدة  األسـ 4ال

د المؤسس يإقتص د ك لي2إقتص ضي م حدة3إعال آليري نتيج ال لي سبي الد يير المح حدةالمع منتيج ال لي الع حدةالم أخالقي العملنتيج ال د  س حدةال نتيج ال

جيــ   حـدة المن ي 4ال حدة األف في 4ال حدة اإلستكش 4ال

نتيج السداسي الرابع

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



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

د المؤسس يإقتص د ك 2إقتص

ج  5ال

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

نتيج السداسي الرابع
حدة3إعال آلي نتيج ال لي ضي م ليري سبي الد يير المح حدةالمع حدةنتيج ال نتيج ال

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

م لي الع حدةالم أخالقي العملنتيج ال د  س ال

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



نالتطبيق نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح نالتطبيقالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح الرصيدالمعدلالرصيدالمعدلالرصيدالمعدلاإلستدرااإلمتح

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

ج  6ال

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

نتيج السداسي الرابع
لي سبي الد يير المح حدةالمع منتيج ال لي الع الم

ذ دة (ة)أست القس (ة)رئيسالم ذ 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 أخالقي العملنتيج ال د  س حدةال حدة3إعال آلينتيج ال نتيج ال د المؤسس يإقتص د ك لي2إقتص ضي م ري



الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل قرار لجن المدا

(ة)راس7,62166,6307,131676
جح9,30178,73189,023595 خير(ة)ن بت

جح10,10309,40159,7545105 خير(ة)ن بت
جح9,78249,77209,7844104 خير(ة)ن بت
جح9,93249,67189,8042102 خير(ة)ن بت
جح9,95249,46209,7144104 خير(ة)ن بت
جح8,751711,08309,9147107 خير(ة)ن بت
(ة)راس9,52198,3388,922787
جح9,08188,85128,963090 خير(ة)ن بت
(ة)راس7,5268,98158,252121
(ة)راس6,57187,6757,122383

جح10,15309,67109,9140100 خير(ة)ن بت
جح10,02309,60259,8155115 خير(ة)ن بت
جح8,47179,73229,103999 خير(ة)ن بت
(ة)راس8,40118,2538,331474
(ة)راس11,28309,583010,436060
جح8,881710,33309,6147107 خير(ة)ن بت
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000

القس (ة)رئيس

ج 1ال

الرصيد 
السن

لي أرصدة  إجم
السن )
ل السن +األ

ني (الث

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

المعدل 
السن

لث السداسي الرابعالسداسي الث



الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل قرار لجن المدا

(ة)راس5,05150,0002,531575
(ة)راس6,52200,0003,262080
(ة)راس6,08200,0003,042080
(ة)راس6,42200,0003,212080
(ة)راس5,60200,0002,802080
(ة)راس4,7260,0002,36666
(ة)راس5,87150,0002,931575
(ة)راس5,20120,0002,601272
(ة)راس5,63170,0002,821777
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000

القس (ة)رئيس

ج 2ال

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

المعدل 
السن

لث الرصيد السداسي الرابعالسداسي الث
السن

لي أرصدة  إجم
السن )
ل السن +األ

ني (الث



الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل قرار لجن المدا

(ة)راس8,62160,0004,311676
(ة)راس8,37160,0004,181676
(ة)راس7,75140,0003,881414

جح10,33300,0005,173090 خير(ة)ن بت
(ة)راس9,55190,0004,781919
جح11,08300,0005,543090 خير(ة)ن بت
(ة)راس9,17190,0004,581979
(ة)راس8,5780,0004,28868
(ة)راس9,82190,0004,911979
(ة)راس9,47160,0004,731676
(ة)راس7,8880,0003,94868
(ة)راس9,00170,0004,501777
(ة)راس9,58210,0004,792181
(ة)راس8,60160,0004,301676
(ة)راس9,33130,0004,661313

جح10,17300,0005,083090 خير(ة)ن بت
(ة)راس8,57140,0004,281474
(ة)راس9,30170,0004,651777
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000

القس (ة)رئيس

ج 3ال

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

لث المعدل السداسي الرابعالسداسي الث
السن

الرصيد 
السن

لي أرصدة  إجم
السن )
ل السن +األ

ني (الث



الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل قرار لجن المدا

(ة)راس8,10210,0004,052121
(ة)راس7,7890,0003,89969

جح10,42300,0005,213090 خير(ة)ن بت
(ة)راس6,0370,0003,02767
(ة)راس7,55180,0003,781818
(ة)راس8,07130,0004,031373
(ة)راس8,92180,0004,461878
(ة)راس9,23210,0004,622181
(ة)راس9,40230,0004,702383
(ة)راس8,32160,0004,161676
(ة)راس8,48150,0004,241575
(ة)راس8,13130,0004,071373
(ة)راس9,33230,0004,672383
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000

القس (ة)رئيس

ج 4ال

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

لث المعدل السداسي الرابعالسداسي الث
السن

الرصيد 
السن

لي أرصدة  إجم
السن )
ل السن +األ

ني (الث



الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل قرار لجن المدا

(ة)راس7,65200,0003,832080
جح11,28300,0005,643090 خير(ة)ن بت
(ة)راس6,67200,0003,332080
(ة)راس8,38190,0004,191979
(ة)راس8,65220,0004,332282
(ة)راس8,55220,0004,282282
(ة)راس8,63230,0004,322323
(ة)راس7,30180,0003,651878
(ة)راس8,73220,0004,372282
(ة)راس8,92200,0004,462080
(ة)راس7,87200,0003,932080
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000

القس (ة)رئيس

ج 5ال

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

لث المعدل السداسي الرابعالسداسي الث
السن

الرصيد 
السن

لي أرصدة  إجم
السن )
ل السن +األ

ني (الث



الالرصيدالمعدلالرصيدالمعدل قرار لجن المدا

(ة)راس11,14300,0005,573030
(ة)راس10,15300,0005,083030
(ة)راس11,19300,0005,603030
(ة)راس9,71200,0004,852020
(ة)راس8,82100,0004,411010
(ة)راس3,6300,0001,8200

(ة)راس10,91300,0005,453030
(ة)راس9,85240,0004,932424

(ة)راس10,31300,0005,153030
(ة)راس10,92300,0005,463030
(ة)راس8,12180,0004,061818
(ة)راس7,61200,0003,802020
(ة)راس9,84210,0004,922121
(ة)راس9,85210,0004,932121
(ة)راس11,08300,0005,543030
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
(ة)راس0,0000,0000,0000
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راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم

ي د/الك ع التسيير: المع دي  ي الع اإلقتص ك
لي: القس قس الع الم

- ني رة الث معي -الد سن الج ل2018/2017   ل :(ة) أّن الط
يل  ب:بــ: اإلسبرح عن

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
د السيد قع (ة)رئيس (ة)يش لي  الم ال (ة)قس الع الم ه تبع لمحضر المدا أدن

ق  ء:ال دسن ن اإلزدي مك ريخ  1993.01.20:في: ت

14/36029166:رق التسجيل

ري: ميدان الع التج ع التسيير  دي  ر.       الع اإلقتص لي             :        مس :      /           .تخصص. الع الم
دة المحضر ل نس: الش ديمي)ليس (أك
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لي سبي الد يير المح 526,750المع
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راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم
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لي: القس قس الع الم
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لي سبي الد يير المح NV#NV#52المع

Mجي حدة المن م452ال لي الع NV#NV#NV#52الم
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راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم

ي د/الك ع التسيير: المع دي  ي الع اإلقتص ك
لي: القس قس الع الم

#NV معي سن الج ل2018/2017   ل :(ة) أّن الط
#NVبــ: اإلس:#NV
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حدة حدةطبيع ال السداسيتسمي ال ملاألرصدة سالمع ي ملالرصيدتسمي الم ييسالمع )المق . ) داسي
الس

حدة حدةطبيع ال السداسيتسمي ال
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راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم

ي د/الك ع التسيير: المع دي  ي الع اإلقتص ك
لي: القس قس الع الم

#NV معي سن الج ل2018/2017   ل :(ة) أّن الط
#NVبــ: اإلس:#NV ق  دNV#:ال ن اإلزدي مك ريخ  NV#:في: ت

NV#:رق التسجيل
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ر : المؤسس جي مخت مع ب ب- ج عن
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يمي  حدا التع يمي(.)ال حدا التع ن ل ّ ييس المك يالمق ئج المتحصل ع النت
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راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم

ي د/الك ع التسيير: المع دي  ي الع اإلقتص ك
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