
ال السن تسويــق ال
2018/2017



قيا العالما محضر 
ل:

 استراتيجي تسويق
1الفو 

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم الي الع ال

-LMD نظا-

بالرقم يقاالسمال ط حال عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن
13,505,0018,5018,50أمينةبلدي 1

14,503,5018,0018,00يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 10,509,5020,0020,00خو

10,004,0014,0014,00يسرىبورنان 4

13,507,0020,5020,50سفيانبوروينة 5

12,0014,2526,2526,25 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 14,006,0020,0020,00(D.E.U.A)ا

بطاطش 8 6,006,0012,0012,00حسامبو

7,000,007,007,00(D.E.U.A) سامية حراري9

11,502,5014,0014,00(D.E.U.A)سليم حسيني10

صرشيدخلفاوي 11 صم !WERT!#WERT#م

رزاقدريسي12 15,755,7521,5021,50 عبد ا

11,006,5017,5017,50صفاءسليماني 13

10,503,0013,5013,50درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 7,007,0014,0014,00عبد ا

7,503,0010,5010,50عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 13,009,0022,0022,00ا

11,0010,0021,0021,00(مع)محمد أمين شوية18

11,002,0013,0013,00(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

10,001,2511,2511,25رانيةعيساوي 20

13,509,0022,5022,50(D.E.U.A)عايدة فار 21

7,509,2516,7516,75أنيسفرفار 22

10,5010,5021,0021,00نريق 23

ي 24 15,506,5022,0022,00يوسفقش

10,759,2520,0020,00(مع)منصف معيزة25

11,505,5017,0017,00يسرىملياني 26

12,504,0016,5016,50 منيرةهاشمي راشدي27

ص(مع)مريم هزيل 28 !WERT!#WERT#3,50م

2,502,505,005,00إيمانهواري 29

11,500,5012,0012,00أمينةهواين 30

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017



قيا العالما محضر 
ل:

 استراتيجي تسويق
2الفو 

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم الي الع ال

-LMD نظا-

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

10,008,0018,0018,00أمالأطريح 1

17,0017,0034,0034,00ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 13,505,0018,5018,50 نور ا

12,503,0015,5015,50خديجةبلعيد 4

م 5 13,254,0017,2517,25ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 16,007,0023,0023,00عبد ا

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

8,006,0014,0014,00شيماءجاب اهلل 8

ة9 صجابرجعا صم !WERT!#WERT#م

12,508,5021,0021,00طيبريحاني 10

15,5010,0025,5025,50عومرزرقون 11

14,006,0020,0020,00(D.E.U.A)مال شبلي12

9,002,5011,5011,50ريانشرفي 13

نور 14 12,753,5016,2516,25(D.E.U.A)أحالم عبد ا

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

د نوفل عطو 16 14,757,2522,0022,00(D.E.U.A)مح

ص(مع)سارة عليوة 17 صم !WERT!#WERT#م

15,7512,0027,7527,75شيماءغريسي 18

9,009,2518,2518,25وافيةغريش 19

13,009,5022,5022,50 هاجر أسماءقيسوم20

13,002,5015,5015,50أنفالريم 21

12,253,5015,7515,75هاجرعواشرية 22

13,004,5017,5017,50سميةمراني 23

15,259,5024,7524,75ميسمفداوي 24

صري 25 رينمن صن صم !WERT!#WERT#م

هامميلودي 26 8,009,0017,0017,00إ

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017



قيا العالما محضر 
ل:

دولي تسويق
3الفو

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم الي الع ال

-LMD نظا-

بالرقم يقاالسمال ط حال عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن
13,0010,0023,0023,00أمينةبلدي 1

13,005,7518,7518,75يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 13,0012,0025,0025,00خو

14,506,5021,0021,00يسرىبورنان 4

14,509,0023,5023,50سفيانبوروينة 5

15,0014,2529,2529,25 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 11,0012,0023,0023,00(D.E.U.A)ا

بطاطش 8 12,008,2520,2520,25حسامبو

10,008,2518,2518,25(D.E.U.A) سامية حراري9

14,507,5022,0022,00(D.E.U.A)سليم حسيني10

صرشيدخلفاوي 11 صم !WERT!#WERT#م

رزاقدريسي12 14,0014,2528,2528,25 عبد ا

13,009,5022,5022,50صفاءسليماني 13

12,0012,0024,0024,00درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 12,009,5021,5021,50عبد ا

10,009,5019,5019,50عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 15,5016,0031,5031,50ا

د أمين شوي18 12,007,5019,5019,50(مع)مح

11,005,7516,7516,75(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

12,5011,5024,0024,00رانيةعيساوي 20

12,007,0019,0019,00(D.E.U.A)عايدة فار 21

10,0011,5021,5021,50أنيسفرفار 22

15,0012,0027,0027,00نريمانقارش 23

15,009,5024,5024,50يوسفقشبية 24

10,006,0016,0016,00(مع)منصف معيزة25

15,5014,5030,0030,00يسرىملياني 26

14,0011,5025,5025,50 منيرةهاشمي راشدي27

يل 28 ص(مع)مريم ه !WERT!#WERT#7,50م

10,0011,0021,0021,00إيمانهواري 29

14,507,5022,0022,00أمينةهواين 30

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017



قيا العالما محضر 
ل:

دولي تسويق
4الفو

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم الي الع ال

-LMD نظا-

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

ريح1 12,006,0018,0018,00أم أ

16,0015,7531,7531,75ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 12,508,5021,0021,00 نور ا

15,007,0022,0022,00خديجةبلعيد 4

م 5 14,506,5021,0021,00ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 15,006,2521,2521,25عبد ا

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

12,006,2518,2518,25شيماءجاب اهلل 8

ة9 صجابرجعا صم !WERT!#WERT#م

13,5011,0024,5024,50طيبريحاني 10

16,0012,7528,7528,75عومرزرقون 11

11,009,7520,7520,75(D.E.U.A)مال شبلي12

15,009,0024,0024,00ريانشرفي 13

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

ص(D.E.U.A)منير عط 15 صم !WERT!#WERT#م

13,0012,2525,2525,25(D.E.U.A)محمد نوفل عطوي 16

ص(مع)سارة عليوة 17 صم !WERT!#WERT#م

14,5012,0026,5026,50شيماءغريسي 18

14,007,5021,5021,50وافيةغريش 19

14,0012,7526,7526,75 هاجر أسماءقيسوم20

13,0011,0024,0024,00أنفالريم 21

14,0011,2525,2525,25هاجرعواشرية 22

14,5011,0025,5025,50سميةمراني 23

دا 24 يسم 14,5010,0024,5024,50ل

صنسرينمناصرية 25 صم !WERT!#WERT#م

هامميلودي 26 13,5010,0023,5023,50إ

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017



قيا العالما محضر 
ل:

 الكتروني تسويق
5الفو

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم الي الع ال

-LMD نظا-

بالرقم يقاالسمال ط حال عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن
10,0011,0021,0021,00أمينةبلدي 1

14,006,0020,0020,00يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 13,0011,5024,5024,50خو

10,006,5016,5016,50يسرىبورنان 4

13,5010,5024,0024,00سفيانبوروينة 5

14,0011,7525,7525,75 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 12,0012,5024,5024,50(D.E.U.A)ا

بطاطش 8 11,000,0011,0011,00حسامبو

12,004,5016,5016,50(D.E.U.A) سامية حراري9

13,006,0019,0019,00(D.E.U.A)سليم حسيني10

صرشيدخلفاوي 11 صم !WERT!#WERT#م

رزاقدريسي12 15,008,2523,2523,25 عبد ا

14,009,0023,0023,00صفاءسليماني 13

10,008,5018,5018,50درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 11,005,5016,5016,50عبد ا

10,009,0019,0019,00عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 15,0015,0030,0030,00ا

د أمين شوي18 13,0014,0027,0027,00(مع)مح

12,008,0020,0020,00(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

15,006,0021,0021,00رانيةعيساوي 20

13,009,5022,5022,50(D.E.U.A)عايدة فار 21

11,0010,0021,0021,00أنيسفرفار 22

15,0012,0027,0027,00نريمانقارش 23

15,0011,5026,5026,50يوسفقشبية 24

12,5011,5024,0024,00(مع)منصف معيزة25

14,009,0023,0023,00يسرىملياني 26

14,0011,5025,5025,50 منيرةهاشمي راشدي27

يل 28 ص(مع)مريم ه صم !WERT!#WERT#م

10,003,2513,2513,25إيمانهواري 29

15,005,0020,0020,00أمينةهواين 30

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017



قيا العالما محضر 
ل:

 الكتروني تسويق
6الفو

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم الي الع ال

-LMD نظا-

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

ريح1 13,0011,0024,0024,00أم أ

16,0012,5028,5028,50ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 12,506,2518,7518,75 نور ا

15,008,5023,5023,50خديجةبلعيد 4

م 5 14,503,7518,2518,25ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 15,508,0023,5023,50عبد ا

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

15,008,5023,5023,50شيماءجاب اهلل 8

ة9 صجابرجعا صم !WERT!#WERT#م

12,505,5018,0018,00طيبريحاني 10

16,0013,2529,2529,25عومرزرقون 11

14,008,0022,0022,00(D.E.U.A)مال شبلي12

15,008,2523,2523,25ريانشرفي 13

نور 14 14,0010,0024,0024,00(D.E.U.A)أحالم عبد ا

ص(D.E.U.A)منير عط 15 صم !WERT!#WERT#م

14,0011,0025,0025,00(D.E.U.A)محمد نوفل عطوي 16

ص(مع)سارة عليوة 17 صم !WERT!#WERT#م

14,509,5024,0024,00شيماءغريسي 18

15,007,7522,7522,75وافيةغريش 19

14,0013,0027,0027,00 هاجر أسماءقيسوم20

13,0012,0025,0025,00أنفالريم 21

14,0012,0026,0026,00هاجرعواشرية 22

15,0013,0028,0028,00سميةمراني 23

دا 24 يسم 14,0013,0027,0027,00ل

صنسرينمناصرية 25 صم !WERT!#WERT#م

هامميلودي 26 12,5010,0022,5022,50إ

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017



قيا العالما محضر :ل
يل يانا قواع تح ال

7الفو

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم الي الع ال

-LMD نظا-

بالرقم يقاالسمال ط حال عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن
14,002,0016,0016,00أمينةبلدي 1

14,004,0018,0018,00يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 14,007,0021,0021,00خو

15,004,0019,0019,00يسرىبورنان 4

15,008,0023,0023,00سفيانبوروينة 5

13,0010,0023,0023,00 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 13,0010,0023,0023,00(D.E.U.A)ا

بطاطش 8 16,000,0016,0016,00حسامبو

14,003,0017,0017,00(D.E.U.A) سامية حراري9

13,006,0019,0019,00(D.E.U.A)سليم حسيني10

0,000,00رشيدخلفاوي 11

رزاقدريسي12 16,008,0024,0024,00 عبد ا

15,006,0021,0021,00صفاءسليماني 13

14,0010,0024,0024,00درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 14,005,0019,0019,00عبد ا

14,001,0015,0015,00عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 15,0013,0028,0028,00ا

د أمين شوي18 14,000,0014,0014,00(مع)مح

13,003,0016,0016,00(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

13,004,0017,0017,00رانيةعيساوي 20

4,004,004,00(D.E.U.A)عايدة فار 21

18,005,0023,0023,00أنيسفرفار 22

14,004,0018,0018,00نريمانقارش 23

15,000,0015,0015,00يوسفقشبية 24

14,004,0018,0018,00(مع)منصف معيزة25

14,004,0018,0018,00يسرىملياني 26

14,004,0018,0018,00 منيرةهاشمي راشدي27

يل 28 0,000,00(مع)مريم ه

14,004,0018,0018,00إيمانهواري 29

14,0011,0025,0025,00أمينةهواين 30

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017



قيا العالما محضر :ل
يل يانا قواع تح ال

8الفو

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم الي الع ال

-LMD نظا-

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

ريح1 14,004,0018,0018,00أم أ

14,007,0021,0021,00ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 12,0010,0022,0022,00 نور ا

14,006,0020,0020,00خديجةبلعيد 4

م 5 14,004,0018,0018,00ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 14,0013,0027,0027,00عبد ا

0,000,00(D.E.U.A)سفيان بوغيدان7

14,004,0018,0018,00شيماءجاب اهلل 8

ة9 0,000,00جابرجعا

15,002,0017,0017,00طيبريحاني 10

15,007,0022,0022,00عومرزرقون 11

13,002,0015,0015,00(D.E.U.A)مال شبلي12

15,007,0022,0022,00ريانشرفي 13

نور 14 14,004,0018,0018,00(D.E.U.A)أحالم عبد ا

0,000,00(D.E.U.A)منير عط 15

13,002,0015,0015,00(D.E.U.A)محمد نوفل عطوي 16

0,000,00(مع)سارة عليوة 17

15,002,0017,0017,00شيماءغريسي 18

14,007,0021,0021,00وافيةغريش 19

15,0013,0028,0028,00 هاجر أسماءقيسوم20

14,0012,0026,0026,00أنفالريم 21

18,006,0024,0024,00هاجرعواشرية 22

14,002,0016,0016,00سميةمراني 23

دا 24 يسم 14,007,0021,0021,00ل

0,000,00نسرينمناصرية 25

هامميلودي 26 2,002,002,00إ

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017



قيا العالما محضر 
ل:

التربص تقرير
9الفو

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم  الي الع ال
-LMD نظا-

لقبالرقم حاالسما عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

14,0014,0014,00أمينةبلدي 1

12,0012,0012,00يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 12,0012,0012,00خو

14,0014,0014,00يسرىبورنان 4

15,0015,0015,00سفيانبوروينة 5

12,0012,0012,00 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 14,0014,0014,00(D.E.U.A)ا

ش 8 ط 11,0011,0011,00حبول

14,0014,0014,00(D.E.U.A) سامية حراري9

يني10 يم ح 15,0015,0015,00(D.E.U.A)س

صرشيدخلفاوي 11 !WERT!#WERT#م

رزاقدريسي12 15,0015,0015,00 عبد ا

14,0014,0014,00صفاءسليماني 13

14,0014,0014,00درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 13,0013,0013,00عبد ا

13,0013,0013,00عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 15,0015,0015,00ا

14,0014,0014,00(مع)محمد أمين شوية18

15,0015,0015,00(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

16,0016,0016,00رانيةعيساوي 20

15,0015,0015,00(D.E.U.A)عايدة فار 21

13,0013,0013,00أنيسفرفار 22

14,0014,0014,00نريمانقارش 23

15,0015,0015,00يوسفقشبية 24

11,0011,0011,00(مع)منصف معيزة25

14,0014,0014,00يسرىملياني 26

16,0016,0016,00 منيرةهاشمي راشدي27

يل 28 ص(مع)مريم ه !WERT!#WERT#م

13,0013,0013,00إيمانهواري 29

16,0016,0016,00أمينةهواين 30

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017



قيا العالما محضر 
ل:

التربص تقرير
10الفو

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم  الي الع ال
-LMD نظا-

لقبالرقم حاالسما عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

15,0015,0015,00أمالأطريح 1

15,0015,0015,00ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 15,0015,0015,00 نور ا

عيد4 15,0015,0015,00خدي ب

م 5 15,0015,0015,00ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 12,0012,0012,00عبد ا

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

15,0015,0015,00شيماءجاب اهلل 8

ة9 صجابرجعا !WERT!#WERT#م

ني 10 10,0010,0010,00يبيح

15,0015,0015,00عومرزرقون 11

14,0014,0014,00(D.E.U.A)مال شبلي12

15,0015,0015,00ريانشرفي 13

نور 14 15,0015,0015,00(D.E.U.A)أحالم عبد ا

ص(D.E.U.A)منير عطاب 15 !WERT!#WERT#م

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

ص(مع)سارة عليوة 17 !WERT!#WERT#م

15,0015,0015,00شيماءغريسي 18

14,0014,0014,00وافيةغريش 19

16,0016,0016,00 هاجر أسماءقيسوم20

16,0016,0016,00أنفالريم 21

15,0015,0015,00هاجرعواشرية 22

15,0015,0015,00سميةمراني 23

15,0015,0015,00ميسمفداوي 24

صنسرينمناصرية 25 !WERT!#WERT#م

هامميلودي 26 10,0010,0010,00إ

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017



قيا العالما محضر 
ل:

نافس قانو ال
11الفو

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم  الي الع ال
-LMD نظا-

لقبالرقم حاالسما عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

7,507,507,50أمينةبلدي 1

4,004,004,00يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 11,0011,0011,00خو

6,006,006,00يسرىبورنان 4

10,0010,0010,00سفيانبوروينة 5

8,508,508,50 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 9,009,009,00(D.E.U.A)ا

ش 8 ط 6,506,506,50حبول

11,5011,5011,50(D.E.U.A) سامية حراري9

يني10 يم ح 9,509,509,50(D.E.U.A)س

0,000,00رشيدخلفاوي 11

رزاقدريسي12 9,009,009,00 عبد ا

6,506,506,50صفاءسليماني 13

10,0010,0010,00درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 6,006,006,00عبد ا

4,004,004,00عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 13,0013,0013,00ا

11,0011,0011,00(مع)محمد أمين شوية18

3,503,503,50(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

8,508,508,50رانيةعيساوي 20

0,000,00(D.E.U.A)عايدة فار 21

6,506,506,50أنيسفرفار 22

8,008,008,00نريمانقارش 23

6,006,006,00يوسفقشبية 24

8,508,508,50(مع)منصف معيزة25

6,006,006,00يسرىملياني 26

8,008,008,00 منيرةهاشمي راشدي27

يل 28 0,000,00(مع)مريم ه

4,004,004,00إيمانهواري 29

10,5010,5010,50أمينةهواين 30

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017



قيا العالما محضر 
ل:

نافس قانو ال
12الفو

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم  الي الع ال
-LMD نظا-

لقبالرقم حاالسما عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

8,508,508,50أمالأطريح 1

14,5014,5014,50ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 8,508,508,50 نور ا

عيد4 11,0011,0011,00خدي ب

م 5 10,0010,0010,00ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 10,5010,5010,50عبد ا

0,000,00(D.E.U.A)سفيان بوغيدان7

10,5010,5010,50شيماءجاب اهلل 8

ة9 0,000,00جابرجعا

ني 10 9,009,009,00يبيح

17,5017,5017,50عومرزرقون 11

10,0010,0010,00(D.E.U.A)مال شبلي12

11,0011,0011,00ريانشرفي 13

نور 14 5,505,505,50(D.E.U.A)أحالم عبد ا

0,000,00(D.E.U.A)منير عطاب 15

د نوفل عطو 16 12,0012,0012,00(D.E.U.A)مح

0,000,00(مع)سارة عليوة 17

9,509,509,50شيماءغريسي 18

15,5015,5015,50وافيةغريش 19

12,0012,0012,00 هاجر أسماءقيسوم20

15,5015,5015,50أنفالريم 21

10,0010,0010,00هاجرعواشرية 22

16,5016,5016,50سميةمراني 23

11,5011,5011,50ميسمفداوي 24

0,000,00نسرينمناصرية 25

هامميلودي 26 11,5011,5011,50إ

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017




قيا العالما محضر :ل
ي ي انج

13الفو 

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم  الي الع ال
-LMD نظا-

لقبالرقم حاالسما عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

10,0010,0010,00أمينةبلدي 1

8,008,008,00يوسفبن علية 2

ةبوحشمان 3 8,008,008,00خو

12,5012,5012,50يسرىبورنان 4

14,0014,0014,00سفيانبوروينة 5

11,5011,5011,50 روميساء ياسمينبوشارب6

سبتي بوقرن 7 11,0011,0011,00(D.E.U.A)ا

ش 8 ط 6,506,506,50حبول

7,507,507,50(D.E.U.A) سامية حراري9

يني10 يم ح 8,008,008,00(D.E.U.A)س

صرشيدخلفاوي 11 !WERT!#WERT#م

رزاقدريسي12 17,0017,0017,00 عبد ا

8,508,508,50صفاءسليماني 13

10,5010,5010,50درصافسميلي 14

غانيشطاح 15 14,0014,0014,00عبد ا

9,009,009,00عائشة بيةشقرون 16

ياسشنوف 17 15,0015,0015,00ا

12,0012,0012,00(مع)محمد أمين شوية18

9,009,009,00(D.E.U.A)حياة عمروسي 19

8,508,508,50رانيةعيساوي 20

9,509,509,50(D.E.U.A)عايدة فار 21

10,0010,0010,00أنيسفرفار 22

10,5010,5010,50نريمانقارش 23

10,0010,0010,00يوسفقشبية 24

10,0010,0010,00(مع)منصف معيزة25

9,009,009,00يسرىملياني 26

8,758,758,75 منيرةهاشمي راشدي27

يل 28 ص(مع)مريم ه !WERT!#WERT#م

10,0010,0010,00إيمانهواري 29

8,508,508,50أمينةهواين 30

:االمضاء :()ألستاا



ال السن تسويــق ال
2018/2017




قيا العالما محضر :ل
ي ي انج

14الفو 

ي و ك و و االقتصادي الع التسيير ع
و قسم  الي الع ال
-LMD نظا-

لقبالرقم حاالسما عد اإلم ا1ال د عداإلس عد2ال ئي ال الن

10,5010,5010,50أمالأطريح 1

14,0014,0014,00ابراهيمايت عامر 2

هدىبحري3 13,0013,0013,00 نور ا

عيد4 12,0012,0012,00خدي ب

م 5 9,509,509,50ايناسبن سا

ك 6 حقبن ما 13,0013,0013,00عبد ا

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

12,5012,5012,50شيماءجاب اهلل 8

ة9 صجابرجعا !WERT!#WERT#م

ني 10 8,008,008,00يبيح

12,5012,5012,50عومرزرقون 11

8,508,508,50(D.E.U.A)مال شبلي12

16,5016,5016,50ريانشرفي 13

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

ص(D.E.U.A)منير عطاب 15 !WERT!#WERT#م

د نوفل عطو 16 9,009,009,00(D.E.U.A)مح

ص(مع)سارة عليوة 17 !WERT!#WERT#م

11,0011,0011,00شيماءغريسي 18

16,5016,5016,50وافيةغريش 19

9,009,009,00 هاجر أسماءقيسوم20

10,0010,0010,00أنفالريم 21

11,5011,5011,50هاجرعواشرية 22

7,507,507,50سميةمراني 23

10,0010,0010,00ميسمفداوي 24

صنسرينمناصرية 25 !WERT!#WERT#م

هامميلودي 26 9,509,509,50إ

:االمضاء :()ألستاا



ال السن ال
2018/2017

اوال محضر اسي ال س ور)  الساد ل (األولى ال
تسويـــق

15الفو

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

و المالية قس الع

ــوع ــوعال وعال ــوعال ال

6..6..6..185..4..92..21..1

جح18,50023,00621,00662,5010,421816,00014,00430,0010,0097,5007,507,50010,00110,0010,00110,00030أمينةبلدي 1 ن
مؤجل18,00018,75020,00656,759,46618,00012,00430,0010,0094,0004,004,0008,0008,008,0008,97715يوسفبن علية 2
جح20,00625,00624,50669,5011,581821,00512,00433,0011,00911,00211,0011,0028,0008,008,00011,04530خولةبوحشمان 3 ن
مؤجل14,00021,00616,50051,508,58619,00014,00433,0011,0096,0006,006,00012,50112,5012,5019,36416يسرىبورنان 4
جح20,50623,50624,00668,0011,331823,00515,00438,0012,67910,00210,0010,00214,00114,0014,00111,81830سفيانبوروينة 5 ن
جح26,25629,25625,75681,2513,541823,00512,00435,0011,6798,5008,508,50011,50111,5011,50112,38630 روميساء ياسمينبوشارب6 ن
جح20,00623,00624,50667,5011,251823,00514,00437,0012,3399,0009,009,00011,00111,0011,00111,31830(D.E.U.A)السبتي بوقرن 7 ن
مؤجل12,00020,25611,00043,257,21616,00011,00427,009,0046,5006,506,5006,5006,506,5007,56810حسامبولبطاطش 8
مؤجل7,00018,25016,50041,756,96017,00014,00431,0010,33911,50211,5011,5027,5007,507,5008,34111(D.E.U.A) سامية حراري9

مؤجل14,00022,00619,00055,009,17619,00015,00434,0011,3399,5009,509,5008,0008,008,0009,68215(D.E.U.A)سليم حسيني10
مقصى!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,000#WERT!##############WERT!#WERT#رشيدخلفاوي 11
جح21,50628,25623,25673,0012,171824,00515,00439,0013,0099,0009,009,00017,00117,0017,00112,54530 عبد الرزاقدريسي12 ن
جح17,50022,50623,00663,0010,501821,00514,00435,0011,6796,5006,506,5008,5008,508,50010,27330صفاءسليماني 13 ن
جح13,50024,00618,50056,009,33624,00514,00438,0012,67910,00210,0010,00210,50110,5010,50110,40930درصافسميلي 14 ن
مؤجل14,00021,50616,50052,008,67619,00013,00432,0010,6796,0006,006,00014,00114,0014,0019,45516عبد الغانيشطاح 15
مؤجل10,50019,50019,00049,008,17015,00013,00428,009,3344,0004,004,0009,0009,009,0008,1824عائشة بيةشقرون 16
جح22,00631,50630,00683,5013,921828,00515,00443,0014,33913,00213,0013,00215,00115,0015,00114,04530الياسشنوف 17 ن
جح21,00619,50027,00667,5011,251814,00014,00428,009,33411,00211,0011,00212,00112,0012,00110,77330(مع)محمد أمين شوية18 ن
مؤجل13,00016,75020,00649,758,29616,00015,00431,0010,3393,5003,503,5009,0009,009,0008,47715(D.E.U.A)حياة عمروسي 19
مؤجل11,25024,00621,00656,259,381217,00016,00433,0011,0098,5008,508,5008,5008,508,5009,65921رانيةعيساوي 20
مؤجل22,50619,00022,50664,0010,67184,00015,00419,006,3340,0000,000,0009,5009,509,5008,40922(D.E.U.A)عايدة فار 21
جح16,75021,50621,00659,259,881223,00513,00436,0012,0096,5006,506,50010,00110,0010,00110,15930أنيسفرفار 22 ن
جح21,00627,00627,00675,0012,501818,00014,00432,0010,6798,0008,008,00010,50110,5010,50111,40930نريمانقارش 23 ن
جح22,00624,50626,50673,0012,171815,00015,00430,0010,0096,0006,006,00010,00110,0010,00110,81830يوسفقشبية 24 ن
مؤجل20,00616,00024,00660,0010,001818,00011,00429,009,6748,5008,508,50010,00110,0010,0019,77323(مع)منصف معيزة25
جح17,00030,00623,00670,0011,671818,00014,00432,0010,6796,0006,006,0009,0009,009,00010,63630يسرىملياني 26 ن
جح16,50025,50625,50667,5011,251818,00016,00434,0011,3398,0008,008,0008,7508,758,75010,75030 منيرةهاشمي راشدي27 ن
ئية!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,000#WERT!##############WERT!#WERT#(مع)مريم هزيل 28 دورة استثن
مؤجل5,00021,00613,25039,256,54618,00013,00431,0010,3394,0004,004,00010,00110,0010,0017,65916إيمانهواري 29

جح12,00022,00620,00654,009,001225,00516,00441,0013,67910,50210,5010,5028,5008,508,50010,36430أمينةهواين 30 ن

الرقم

ءا ت ام األس
يبج يبو نيانلعيونيضوا م

.  مج
سي قي

يـــم حـــــد ع في ال ش يـــ األفقيةاالس وحـــــدة التع
 معـــد

داسي  ال
د ال

 . عدد
داسي  ل

د ال
نو ف ق ن ال

عـــد ال
.  مج

سي قي

ي ي ان
عـــد ال

ق   االسم ال

يـــم حـــــد ع سيـــ ال يـــم حـــــداألس ع ي ال ن ال

يل ن قواعد تح ي ريرال ربص ن ي ال S6ن ويق ي ت راتي ويقاس لي ت ويقد ني ت ر ال
عـــد ال

.  مج
سي قي

عـــد ال
.  مج

سي قي

القسم رئيس اوال لجن رئيس ال



ال السن ال
2018/2017

اوال محضر اسي ال س ور)  الساد ل (األولى ال
تسويـــق

16الفو

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

و المالية قس الع

ــوع ــوعال وعال ــوعال ال

6..6..6..185..4..92..21..1

جح18,00018,00024,00660,0010,001818,00015,00433,0011,0098,5008,508,50010,50110,5010,50110,18230أمالأطريح 1 ن
جح34,00631,75628,50694,2515,711821,00515,00436,0012,00914,50214,5014,50214,00114,0014,00114,43230ابراهيمايت عامر 2 ن
جح18,50021,00618,75058,259,71622,00515,00437,0012,3398,5008,508,50013,00113,0013,00110,61430 نور الهدىبحري3 ن
جح15,50022,00623,50661,0010,171820,00515,00435,0011,67911,00211,0011,00212,00112,0012,00110,81830خديجةبلعيد 4 ن
جح17,25021,00618,25056,509,42618,00015,00433,0011,00910,00210,0010,0029,5009,509,5009,90930ايناسبن سالم 5 ن
جح23,00621,25623,50667,7511,291827,00512,00439,0013,00910,50210,5010,50213,00113,0013,00111,84130عبد الحقبن مالك 6 ن
مقصى!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,000#WERT!##############WERT!#WERT#(D.E.U.A)سفيان بوغيدان7

جح14,00018,25023,50655,759,29618,00015,00433,0011,00910,50210,5010,50212,50112,5012,50110,15930شيماءجاب اهلل 8 ن

جابرجعالة9
مؤجل21,00624,50618,00063,5010,581817,00010,00427,009,0049,0009,009,0008,0008,008,0009,77322طيبريحاني 10
جح25,50628,75629,25683,5013,921822,00515,00437,0012,33917,50217,5017,50212,50112,5012,50113,68230عومرزرقون 11 ن
جح20,00620,75622,00662,7510,461815,00014,00429,009,67410,00210,0010,0028,5008,508,50010,02330(D.E.U.A)كمال شبلي12 ن
جح11,50024,00623,25658,759,791222,00515,00437,0012,33911,00211,0011,00216,50116,5016,50111,20530ريانشرفي 13 ن
مؤجل16,25016,00024,00656,259,38618,00015,00433,0011,0095,5005,505,5009,5009,509,5009,47715(D.E.U.A)أحالم عبد النور 14
مقصى!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,000#WERT!##############WERT!#WERT#(D.E.U.A)منير عطاب 15
جح22,00625,25625,00672,2512,041815,00014,00429,009,67412,00212,0012,0029,0009,009,00011,11430(D.E.U.A)محمد نوفل عطوي 16 ن
مقصى!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,000#WERT!##############WERT!#WERT#(مع)سارة عليوة 17
جح27,75626,50624,00678,2513,041817,00015,00432,0010,6799,5009,509,50011,00111,0011,00111,88630شيماءغريسي 18 ن
جح18,25021,50622,75662,5010,421821,00514,00435,0011,67915,50215,5015,50216,50116,5016,50111,77330وافيةغريش 19 ن
جح22,50626,75627,00676,2512,711828,00516,00444,0014,67912,00212,0012,0029,0009,009,00012,84130 هاجر أسماءقيسوم20 ن
جح15,50024,00625,00664,5010,751826,00516,00442,0014,00915,50215,5015,50210,00110,0010,00112,00030أنفالكريم 21 ن
جح15,75025,25626,00667,0011,171824,00515,00439,0013,00910,00210,0010,00211,50111,5011,50111,59130هاجرلعواشرية 22 ن
جح17,50025,50628,00671,0011,831816,00015,00431,0010,33916,50216,5016,5027,5007,507,50011,45530سميةمراني 23 ن
جح24,75624,50627,00676,2512,711821,00515,00436,0012,00911,50211,5011,50210,00110,0010,00112,15930لميسمفداوي 24 ن
مقصى!WERT!###WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,000#WERT!##############WERT!#WERT#نسرينمناصرية 25

مؤجل17,00023,50622,50663,0010,50182,00010,00412,004,00411,50211,5011,5029,5009,509,5008,72724إلهامميلودي 26

.  مج
سي قي

ي ي ان
عـــد ال

ءا ت ام األس
يبج يبو نيانلعيونيضوا م

ي الرقم S6ن ويق ي ت راتي ويقاس لي ت ويقد ني ت ر ال
عـــد ال

.  مج
سي قي

عـــد ال
.  مج

سي قي
.  مج

سي قي

يـــم حـــــد ع في ال ش يـــ األفقيةاالس وحـــــدة التع
 معـــد

داسي  ال
د ال

 . عدد
داسي  ل

د ال
نو ف ق ن ال

عـــد ال
ق   االسم ال

يـــم حـــــد ع سيـــ ال يـــم حـــــداألس ع ي ال ن ال

يل ن قواعد تح ي ريرال ربص ن ال

محـــو

القسم رئيس اوال لجن رئيس ال


