
ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح : ل
ر تسيير ا الي ال ال

1الفو

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

قم بال يقاالسم ال االتط عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن
13,0010,5023,5023,50 إيناسأحسن جاب اهلل1

عارف 2 14,008,5022,5022,50جيهانا

طاهر أمير بلباي3 11,0010,0021,0021,50(مع)محمد ا

ري 4 13,007,0020,0020,00سوميةبوب

11,006,0017,0017,00مروةبوجمعة 5

يبوخناف6 عا 14,002,5016,5016,50 عبد ا

12,0012,5024,5024,50دنيابوساحة 7

11,002,0013,0013,00احالمبوشلوخ 8

14,005,0019,0019,00يسرىبوعزيز 9

0,000,000,0021,00(مع)محمد أيمن بوعون 10

دروع 11 11,008,5019,5019,50ياسمينبو

11,007,5018,5018,50ايمانتليلي 12

12,0013,5025,5025,50مروةجميلي 13

15,0010,0025,0025,00سارةحمدي 14

14,006,0020,0020,00مروةحمودة 15

اني 16 14,007,5021,5021,50روميسةد

11,0014,0025,0025,00سارةرفيع 17

12,504,0016,5016,50مروةزمهري 18

يزواوي 19 عا 12,508,5021,0021,00عبد ا

ب 20 14,005,5019,5019,50فريـــالطا

14,002,0016,0016,00مروىطرش 21

12,008,0020,0020,00شيماءغربوج 22

نين 23 14,007,0021,0021,00ساميق

14,0012,0026,0026,00رمزيقهرية 24

14,006,0020,0020,00بشرىرماش 25

ش26 14,005,0019,0019,00 حسا الدينم

14,002,5016,5016,50شهرزادمشري 27

11,0011,0022,0022,00بشرىمعلم 28

15,005,0020,0020,00ريممعمري 29

12,0015,5027,5027,50مروةهاشمي راشدي 30

14,004,5018,5018,50أسماءهميسي 31

يسي 32 اءه !WERT!#WERT#4,50مص

رياءيحمدي 33 !WERT!#WERT#ممز

ندريحيوش 34 12,504,5017,0017,00اس

اء :االم :()ألستاا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح : ل
ر تسيير ا الي ال ال

2الفو

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

قم لقب ال يقاالسما االتط عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

12,009,0021,0021,00روميساءأحمد قايد 1

دينأمين خوجة 2 13,004,0017,0017,00مندر تقي ا

14,008,0022,0022,00(مع) سعاد أوذاينية3

!WERT!#WERT#ممانيبط 4

رياءبن عيسي 5 13,004,0017,0017,00ز

دينبهلول 6 13,006,0019,0019,00عماد ا

ليلة7 هدىبو 13,006,0019,0019,00 نور ا

وبة8 هدىبو 13,002,5015,5015,70 نور ا

قنافد 9 13,008,5021,5021,50ريانبو

!WERT!#WERT#مم(مع)خيرة جدو 10

13,0011,5024,5024,50روميساءحجاج 11

!WERT!#WERT#ممأحمددقة 12

14,009,0023,0023,00يسرىزمهري 13

11,507,0018,5018,50رحمةسديرة 14

حال 15 13,009,0022,0022,00هبةس

13,009,5022,5022,50أحالمسليم 16

12,0010,0022,0022,00ايمانشابي 17

14,505,5020,0020,00باللشوابي 18

14,5010,0024,5024,50محمدصلواتشي 19

رامضياف 20 13,008,5021,5021,50ا

قادرطاير21 13,003,5016,5016,50 عبد ا

خضر أنيسطرشي22  14,009,0023,0023,00

12,007,5019,5019,50ياسمينعقوف 23

10,007,5017,5017,50(مع) مهدي عياشي24

13,003,0016,0016,00رحمةفلفلي 25

13,004,0017,0017,00صالحقياس 26

14,5011,0025,5025,50مروةردوسي 27

14,008,5022,5022,50 سالمي رجاءعوابدية28

ني29 13,505,0018,5018,50اينا لعي

حميدمروس 30 13,0011,0024,0024,00عبد ا

11,507,0018,5018,50مروىمنصوري 31

10,005,5015,5015,50هاجرنعيجة 32

اء :االم :()ألستاا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح : ل
الي التسيير ال
3الفو

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

قم بال يقاالسم ال االتط عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن
14,009,0023,0023,00 إيناسأحسن جاب اهلل1

عارف 2 13,5013,0026,5026,50جيهانا

طاهر أمير بلباي3 14,006,0020,0020,00(مع)محمد ا

ري 4 13,006,0019,0019,00سوميةبوب

14,5012,0026,5026,50مروةبوجمعة 5

يبوخناف6 عا 13,508,0021,5021,50 عبد ا

13,5013,0026,5026,50دنيابوساحة 7

14,007,0021,0021,00احالمبوشلوخ 8

13,503,0016,5016,50يسرىبوعزيز 9

0,0024,50(مع)محمد أيمن بوعون 10

دروع 11 13,508,0021,5021,50ياسمينبو

14,007,0021,0021,00ايمانتليلي 12

14,0015,0029,0029,00مروةجميلي 13

15,009,0024,0024,00سارةحمدي 14

14,0010,0024,0024,00مروةحمودة 15

اني 16 14,0010,0024,0024,00روميسةد

14,5013,0027,5027,50سارةرفيع 17

13,5013,0026,5026,50مروةزمهري 18

يزواوي 19 عا 13,503,0016,5016,50عبد ا

ب 20 13,5010,0023,5023,50فريـــالطا

13,006,0019,0019,00مروىطرش 21

14,0013,0027,0027,00شيماءغربوج 22

نين 23 14,006,0020,0020,00ساميق

14,0013,0027,0027,00رمزيقهرية 24

15,0015,0030,0030,00بشرىرماش 25

ش26 14,0010,0024,0024,00 حسا الدينم

13,501,0014,5014,50شهرزادمشري 27

14,0014,0028,0028,00بشرىمعلم 28

15,001,0016,0016,00ريممعمري 29

14,0013,0027,0027,00مروةهاشمي راشدي 30

14,506,0020,5020,50أسماءهميسي 31

يسي 32 اءه !WERT!#WERT#ممص

رياءيحمدي 33 !WERT!#WERT#ممز

ندريحيوش 34 14,005,0019,0019,00اس

اء :االم :()ألستاا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح : ل
الي التسيير ال
4الفو

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

قم لقب ال يقاالسما االتط عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

14,0014,0028,0028,00روميساءأحمد قايد 1

دينأمين خوجة 2 14,008,0022,0022,00مندر تقي ا

13,0015,0028,0028,00(مع) سعاد أوذاينية3

11,0011,0011,00انيبط 4

رياءبن عيسي 5 14,502,0016,5016,50ز

دينبهلول 6 13,506,0019,5019,50عماد ا

ليلة7 هدىبو 14,0012,0026,0026,00 نور ا

وبة8 هدىبو 14,0012,0026,0026,00 نور ا

قنافد 9 14,5014,0028,5028,50ريانبو

!WERT!#WERT#مم(مع)خيرة جدو 10

14,5010,0024,5024,50روميساءحجاج 11

12,0012,0012,00أحمددقة 12

13,507,0020,5020,50يسرىزمهري 13

14,508,0022,5022,50رحمةسديرة 14

حال 15 14,0011,0025,0025,00هبةس

13,5011,0024,5024,50أحالمسليم 16

14,5010,0024,5024,50ايمانشابي 17

14,5010,0024,5024,50باللشوابي 18

14,006,0020,0020,00محمدصلواتشي 19

رامضياف 20 14,009,0023,0023,00ا

قادرطاير21 13,505,0018,5018,50 عبد ا

خضر أنيسطرشي22  14,001,0015,0015,00

14,5010,0024,5024,50ياسمينعقوف 23

13,004,0017,0017,00(مع) مهدي عياشي24

14,008,0022,0022,00رحمةفلفلي 25

13,506,0019,5019,50صالحقياس 26

15,0012,0027,0027,00مروةردوسي 27

14,007,0021,0021,00 سالمي رجاءعوابدية28

ني29 15,007,0022,0022,00اينا لعي

حميدمروس 30 14,0012,0026,0026,00عبد ا

14,0012,0026,0026,00مروىمنصوري 31

14,0011,0025,0025,00هاجرنعيجة 32

اء :االم :()ألستاا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017

ر يا العالما مح :ل
س ن الي ال ال
5الفو

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

قم بال يقاالسم ال االتط عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن
11,009,0020,0020,00 إيناسأحسن جاب اهلل1

عارف 2 13,006,5019,5019,50جيهانا

طاهر أمير بلباي3 12,001,0013,0013,00(مع)محمد ا

ري 4 11,005,0016,0016,00سوميةبوب

12,006,5018,5018,50مروةبوجمعة 5

يبوخناف6 عا 11,007,0018,0018,00 عبد ا

12,0011,0023,0023,00دنيابوساحة 7

11,005,5016,5016,50احالمبوشلوخ 8

11,004,0015,0015,00يسرىبوعزيز 9

11,002,0013,0013,00(مع)محمد أيمن بوعون 10

دروع 11 11,005,0016,0016,00ياسمينبو

12,005,5017,5017,50ايمانتليلي 12

12,0015,0027,0027,00مروةجميلي 13

11,005,0016,0016,00سارةحمدي 14

12,002,5014,5014,50مروةحمودة 15

اني 16 11,005,5016,5016,50روميسةد

12,002,0014,0014,00سارةرفيع 17

11,008,0019,0019,00مروةزمهري 18

يزواوي 19 عا 12,005,0017,0017,00عبد ا

ب 20 11,008,0019,0019,00فريـــالطا

11,002,5013,5013,50مروىطرش 21

12,007,0019,0019,00شيماءغربوج 22

نين 23 11,007,5018,5018,50ساميق

11,006,5017,5017,50رمزيقهرية 24

11,005,5016,5016,50بشرىرماش 25

ش26 12,002,0014,0014,00 حسا الدينم

11,002,0013,0013,00شهرزادمشري 27

12,009,5021,5021,50بشرىمعلم 28

11,003,5014,5014,50ريممعمري 29

12,007,0019,0019,00مروةهاشمي راشدي 30

11,003,0014,0014,00أسماءهميسي 31

يسي 32 اءه 4,504,504,50ص

رياءيحمدي 33 0,000,00ز

ندريحيوش 34 12,002,5014,5014,50اس

اء :االم :()ألستاا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017

ر يا العالما مح :ل
س ن الي ال ال
6الفو

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

قم لقب ال يقاالسما االتط عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

13,008,5021,5021,50روميساءأحمد قايد 1

دينأمين خوجة 2 11,005,0016,0016,00مندر تقي ا

11,006,0017,0017,00(مع) سعاد أوذاينية3

0,000,00انيبط 4

رياءبن عيسي 5 12,002,0014,0014,00ز

دينبهلول 6 7,007,007,00عماد ا

ليلة7 هدىبو 11,008,0019,0019,00 نور ا

وبة8 هدىبو 11,005,0016,0016,00 نور ا

قنافد 9 11,009,0020,0020,00ريانبو

0,000,00(مع)خيرة جدو 10

11,004,5015,5015,50روميساءحجاج 11

0,000,00أحمددقة 12

11,0010,5021,5021,50يسرىزمهري 13

11,007,0018,0018,00رحمةسديرة 14

حال 15 11,004,0015,0015,00هبةس

11,009,5020,5020,50أحالمسليم 16

13,007,5020,5020,50ايمانشابي 17

13,0010,5023,5023,50باللشوابي 18

13,008,5021,5021,50محمدصلواتشي 19

رامضياف 20 11,009,5020,5020,50ا

قادرطاير21 3,003,003,00 عبد ا

خضر أنيسطرشي22  11,005,0016,0016,00

13,004,0017,0017,00ياسمينعقوف 23

12,003,5015,5015,50(مع) مهدي عياشي24

11,007,0018,0018,00رحمةفلفلي 25

11,003,5014,5014,50صالحقياس 26

13,0013,0026,0026,00مروةردوسي 27

11,006,0017,0017,00 سالمي رجاءعوابدية28

ني29 13,007,0020,0020,00اينا لعي

حميدمروس 30 11,008,0019,0019,00عبد ا

11,006,5017,5017,50مروىمنصوري 31

11,000,0011,0011,00هاجرنعيجة 32

اء :االم :()ألستاا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح :ل
التأمين منتجا
7الفو  

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

قم لقب ال ااالسما عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

8,008,008,00 إيناسأحسن جاب اهلل1

عارف 2 10,0010,0010,00جيهانا

طاهر أمير بلباي3 16,5016,5016,50(مع)محمد ا

ري 4 15,0015,0015,00سوميةبوب

3,003,003,00مروةبوجمعة 5

يبوخناف6 عا 6,506,506,50 عبد ا

15,0015,0015,00دنيابوساحة 7

ش 8 0,000,000,00احالب

1,501,501,50يسرىبوعزيز 9

2,002,002,00(مع)محمد أيمن بوعون 10

دروع 11 12,0012,0012,00ياسمينبو

3,503,503,50ايمانتليلي 12

20,0020,0020,00مروةجميلي 13

14,5014,5014,50سارةحمدي 14

12,0012,0012,00مروةحمودة 15

اني 16 16,0016,0016,00روميسةد

5,505,505,50سارةرفيع 17

3,003,003,00مروةزمهري 18

يزواوي 19 عا 9,009,009,00عبد ا

ياالب 20 10,0010,0010,00ف

1,001,001,00مروىطرش 21

6,506,506,50شيماءغربوج 22

14,5014,5014,50ساميةقرنين 23

10,0010,0010,00رمزيقهرية 24

14,0014,0014,00بشرىرماش 25

دينمرشلة26 8,508,508,50 حسام ا

13,5013,5013,50شهرزادمشري 27

13,0013,0013,00بشرىمعلم 28

17,5017,5017,50ريممعمري 29

20,0020,0020,00مروةهاشمي راشدي 30

6,006,006,00أسماءهميسي 31

يسي 32 اءه 2,002,002,00ص

رياءيحمدي 33 0,000,00ز

ندريحيوش 34 5,005,005,00اس

اء    :االم :()ألستا  ا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح :ل
التأمين منتجا
8الفو  

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

قم لقب ال ااالسما عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

14,0014,0014,00روميساءأحمد قايد 1

دينأمين خوجة 2 6,506,506,50مندر تقي ا

0,000,00(مع) سعاد أوذاينية3

0,000,00رانيةبطوري 4

رياءبن عيسي 5 15,0015,0015,00ز

دينبهلول 6 6,006,006,00عماد ا

ليلة7 هدىبو 10,0010,0010,00 نور ا

وبة8 هدىبو 8,008,008,00 نور ا

قنافد 9 17,0017,0017,00ريانبو

0,000,00(مع)خيرة جدو 10

8,508,508,50روميساءحجاج 11

0,000,00أحمددقة 12

3,003,003,00يس م13

10,5010,5010,50رحمةسديرة 14

ا 15 12,0012,0012,00هس

5,005,005,00أحالمسليم 16

14,5014,5014,50ايمانشابي 17

14,0014,0014,00باللشوابي 18

15,5015,5015,50محمدصلواتشي 19

رامضياف 20 10,0010,0010,00ا

قادرطاير21 5,005,005,00 عبد ا

خضر أنيسطرشي22  7,007,007,00

12,0012,0012,00ياسمينعقوف 23

4,004,004,00(مع) مهدي عياشي24

10,0010,0010,00رحمةفلفلي 25

حقياسة 26 13,5013,5013,50صا

17,0017,0017,00مروةردوسي 27

ابدي28 جاءلع 16,0016,0016,00 سالمي 

10,0010,0010,00ايناسعيوني 29

حميدمروس 30 16,0016,0016,00عبد ا

7,007,007,00مروىمنصوري 31

9,009,009,00هاجرنعيجة 32

اء    :االم :()ألستا  ا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح :ل
قيق نكي الت ال

9الفو  

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

قم لقب ال ااالسما عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

7,757,757,75 إيناسأحسن جاب اهلل1

عارف 2 7,007,007,00جيهانا

طاهر أمير بلباي3 5,005,005,00(مع)محمد ا

ري 4 12,0012,0012,00سوميةبوب

10,0010,0010,00مروةبوجمعة 5

يبوخناف6 عا 9,009,009,00 عبد ا

13,7513,7513,75دنيابوساحة 7

ش 8 7,507,507,50احالب

2,502,502,50يسرىبوعزيز 9

2,252,252,25(مع)محمد أيمن بوعون 10

دروع 11 11,5011,5011,50ياسمينبو

7,257,257,25ايمانتليلي 12

12,2512,2512,25مروةجميلي 13

10,7510,7510,75سارةحمدي 14

8,258,258,25مروةحمودة 15

اني 16 12,0012,0012,00روميسةد

14,0014,0014,00سارةرفيع 17

5,005,005,00مروةزمهري 18

يزواوي 19 عا 7,507,507,50عبد ا

ياالب 20 6,756,756,75ف

5,505,505,50مروىطرش 21

11,7511,7511,75شيماءغربوج 22

10,0010,0010,00ساميةقرنين 23

4,004,004,00رمزيقهرية 24

10,2510,2510,25بشرىرماش 25

دينمرشلة26 4,754,754,75 حسام ا

5,505,505,50شهرزادمشري 27

7,007,007,00بشرىمعلم 28

6,506,506,50ريممعمري 29

11,2511,2511,25مروةهاشمي راشدي 30

5,505,505,50أسماءهميسي 31

يسي 32 اءه 5,505,505,50ص

رياءيحمدي 33 0,000,00ز

ندريحيوش 34 6,756,756,75اس

اء    :االم :()ألستا  ا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح :ل
قيق نكي الت ال

10الفو  

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

قم لقب ال ااالسما عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

11,2511,2511,25روميساءأحمد قايد 1

دينأمين خوجة 2 8,758,758,75مندر تقي ا

0,000,00(مع) سعاد أوذاينية3

0,000,00رانيةبطوري 4

رياءبن عيسي 5 7,257,257,25ز

دينبهلول 6 5,505,505,50عماد ا

ليلة7 هدىبو 12,0012,0012,00 نور ا

وبة8 هدىبو 2,502,502,50 نور ا

قنافد 9 10,0010,0010,00ريانبو

0,000,00(مع)خيرة جدو 10

6,006,006,00روميساءحجاج 11

0,000,00أحمددقة 12

12,5012,5012,50يس م13

3,503,503,50رحمةسديرة 14

ا 15 4,504,504,50هس

6,506,506,50أحالمسليم 16

6,006,006,00ايمانشابي 17

6,006,006,00باللشوابي 18

11,7511,7511,75محمدصلواتشي 19

رامضياف 20 7,507,507,50ا

قادرطاير21 2,002,002,00 عبد ا

خضر أنيسطرشي22  2,752,752,75

18,0018,0018,00ياسمينعقوف 23

0,000,00(مع) مهدي عياشي24

6,006,006,00رحمةفلفلي 25

حقياسة 26 4,754,754,75صا

10,0010,0010,00مروةردوسي 27

ابدي28 جاءلع 10,0010,0010,00 سالمي 

10,7510,7510,75ايناسعيوني 29

حميدمروس 30 15,2515,2515,25عبد ا

10,5010,5010,50مروىمنصوري 31

5,505,505,50هاجرنعيجة 32

اء    :االم :()ألستا  ا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح :ل
رير التربص ت
11الفو  

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

قم لقب ال ااالسما عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

15,0015,0015,00 إيناسأحسن جاب اهلل1

عارف 2 16,0016,0016,00جيهانا

طاهر أمير بلباي3 0,0013,00(مع)محمد ا

ري 4 12,0012,0012,00سوميةبوب

13,0013,0013,00مروةبوجمعة 5

يبوخناف6 عا 14,0014,0014,00 عبد ا

16,0016,0016,00دنيابوساحة 7

ش 8 15,0015,0015,00احالب

15,0015,0015,00يسرىبوعزيز 9

0,0014,00(مع)محمد أيمن بوعون 10

دروع 11 15,0015,0015,00ياسمينبو

15,0015,0015,00ايمانتليلي 12

14,0014,0014,00مروةجميلي 13

15,0015,0015,00سارةحمدي 14

16,0016,0016,00مروةحمودة 15

اني 16 15,0015,0015,00روميسةد

13,0013,0013,00سارةرفيع 17

15,0015,0015,00مروةزمهري 18

يزواوي 19 عا 15,0015,0015,00عبد ا

ياالب 20 15,0015,0015,00ف

12,0012,0012,00مروىطرش 21

16,0016,0016,00شيماءغربوج 22

15,0015,0015,00ساميةقرنين 23

12,0012,0012,00رمزيقهرية 24

16,0016,0016,00بشرىرماش 25

دينمرشلة26 12,0012,0012,00 حسام ا

15,0015,0015,00شهرزادمشري 27

16,0016,0016,00بشرىمعلم 28

15,0015,0015,00ريممعمري 29

14,0014,0014,00مروةهاشمي راشدي 30

15,0015,0015,00أسماءهميسي 31

يسي 32 اءه 15,0015,0015,00ص

رياءيحمدي 33 !WERT!#WERT#مز

ندريحيوش 34 15,0015,0015,00اس

اء    :االم :()ألستا  ا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح :ل
رير التربص ت

12الفو  

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

قم لقب ال ااالسما عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

16,0016,0016,00روميساءأحمد قايد 1

دينأمين خوجة 2 14,0014,0014,00مندر تقي ا

15,0015,0015,00(مع) سعاد أوذاينية3

!WERT!#WERT#مرانيةبطوري 4

رياءبن عيسي 5 16,0016,0016,00ز

دينبهلول 6 14,0014,0014,00عماد ا

ليلة7 هدىبو 16,0016,0016,00 نور ا

وبة8 هدىبو 14,0014,0014,00 نور ا

قنافد 9 16,0016,0016,00ريانبو

!WERT!#WERT#م(مع)خيرة جدو 10

16,0016,0016,00روميساءحجاج 11

!WERT!#WERT#مأحمددقة 12

15,0015,0015,00يس م13

16,0016,0016,00رحمةسديرة 14

ا 15 15,0015,0015,00هس

14,0014,0014,00أحالمسليم 16

16,0016,0016,00ايمانشابي 17

16,0016,0016,00باللشوابي 18

15,0015,0015,00محمدصلواتشي 19

رامضياف 20 16,0016,0016,00ا

قادرطاير21 14,0014,0014,00 عبد ا

خضر أنيسطرشي22  14,0014,0014,00

16,0016,0016,00ياسمينعقوف 23

0,0014,00(مع) مهدي عياشي24

15,0015,0015,00رحمةفلفلي 25

حقياسة 26 16,0016,0016,00صا

16,0016,0016,00مروةردوسي 27

ابدي28 جاءلع 13,0013,0013,00 سالمي 

16,0016,0016,00ايناسعيوني 29

حميدمروس 30 13,0013,0013,00عبد ا

15,0015,0015,00مروىمنصوري 31

15,0015,0015,00هاجرنعيجة 32

اء    :االم :()ألستا  ا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح :ل
ر الن قانو  ال

13الفو  

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

قم لقب ال ااالسما عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

10,0010,0010,00 إيناسأحسن جاب اهلل1

عارف 2 7,007,007,00جيهانا

طاهر أمير بلباي3 16,0016,0016,00(مع)محمد ا

ري 4 10,5010,5010,50سوميةبوب

9,509,509,50مروةبوجمعة 5

يبوخناف6 عا 7,507,507,50 عبد ا

14,5014,5014,50دنيابوساحة 7

ش 8 4,004,004,00احالب

9,509,509,50يسرىبوعزيز 9

0,000,00(مع)محمد أيمن بوعون 10

دروع 11 7,507,507,50ياسمينبو

6,506,506,50ايمانتليلي 12

15,0015,0015,00مروةجميلي 13

7,007,007,00سارةحمدي 14

14,5014,5014,50مروةحمودة 15

اني 16 17,0017,0017,00روميسةد

9,009,009,00سارةرفيع 17

11,0011,0011,00مروةزمهري 18

يزواوي 19 عا 4,004,004,00عبد ا

ياالب 20 7,507,507,50ف

0,000,00مروىطرش 21

7,007,007,00شيماءغربوج 22

12,0012,0012,00ساميةقرنين 23

11,5011,5011,50رمزيقهرية 24

9,009,009,00بشرىرماش 25

دينمرشلة26 6,006,006,00 حسام ا

11,5011,5011,50شهرزادمشري 27

12,5012,5012,50بشرىمعلم 28

9,009,009,00ريممعمري 29

17,5017,5017,50مروةهاشمي راشدي 30

6,006,006,00أسماءهميسي 31

يسي 32 اءه 1,001,001,00ص

رياءيحمدي 33 0,000,00ز

ندريحيوش 34 6,006,006,00اس

اء    :االم :()ألستا  ا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح :ل
ر الن قانو  ال

14الفو  

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

قم لقب ال ااالسما عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

14,5014,5014,50روميساءأحمد قايد 1

دينأمين خوجة 2 4,004,004,00مندر تقي ا

0,000,00(مع) سعاد أوذاينية3

0,000,00رانيةبطوري 4

رياءبن عيسي 5 5,505,505,50ز

دينبهلول 6 6,506,506,50عماد ا

ليلة7 هدىبو 15,0015,0015,00 نور ا

وبة8 هدىبو 10,5010,5010,50 نور ا

قنافد 9 17,5017,5017,50ريانبو

0,000,00(مع)خيرة جدو 10

9,009,009,00روميساءحجاج 11

!WERT!#WERT#مأحمددقة 12

11,0011,0011,00يس م13

12,0012,0012,00رحمةسديرة 14

ا 15 8,008,008,00هس

7,007,007,00أحالمسليم 16

13,0013,0013,00ايمانشابي 17

10,0010,0010,00باللشوابي 18

7,007,007,00محمدصلواتشي 19

رامضياف 20 10,5010,5010,50ا

قادرطاير21 7,507,507,50 عبد ا

خضر أنيسطرشي22  7,507,507,50

11,0011,0011,00ياسمينعقوف 23

2,502,502,50(مع) مهدي عياشي24

9,009,009,00رحمةفلفلي 25

حقياسة 26 6,506,506,50صا

17,5017,5017,50مروةردوسي 27

ابدي28 جاءلع 13,5013,5013,50 سالمي 

18,0018,0018,00ايناسعيوني 29

حميدمروس 30 7,007,007,00عبد ا

7,507,507,50مروىمنصوري 31

4,504,504,50هاجرنعيجة 32

اء    :االم :()ألستا  ا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح :ل
ي  ي انج
15الفو  

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

قم لقب ال ااالسما عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

9,509,509,50 إيناسأحسن جاب اهلل1

عارف 2 7,507,507,50جيهانا

طاهر أمير بلباي3 14,5014,5014,50(مع)محمد ا

ري 4 12,5012,5012,50سوميةبوب

12,5012,5012,50مروةبوجمعة 5

يبوخناف6 عا 11,0011,0011,00 عبد ا

16,0016,0016,00دنيابوساحة 7

ش 8 7,507,507,50احالب

7,507,507,50يسرىبوعزيز 9

7,007,007,00(مع)محمد أيمن بوعون 10

دروع 11 12,5012,5012,50ياسمينبو

12,5012,5012,50ايمانتليلي 12

15,0015,0015,00مروةجميلي 13

13,0013,0013,00سارةحمدي 14

13,5013,5013,50مروةحمودة 15

اني 16 12,0012,0012,00روميسةد

9,509,509,50سارةرفيع 17

10,5010,5010,50مروةزمهري 18

يزواوي 19 عا 11,0011,0011,00عبد ا

ياالب 20 8,508,508,50ف

11,0011,0011,00مروىطرش 21

14,0014,0014,00شيماءغربوج 22

12,0012,0012,00ساميةقرنين 23

11,0011,0011,00رمزيقهرية 24

13,5013,5013,50بشرىرماش 25

دينمرشلة26 12,0012,0012,00 حسام ا

9,009,009,00شهرزادمشري 27

10,5010,5010,50بشرىمعلم 28

11,0011,0011,00ريممعمري 29

12,0012,0012,00مروةهاشمي راشدي 30

7,007,007,00أسماءهميسي 31

يسي 32 اءه !WERT!#WERT#مص

رياءيحمدي 33 !WERT!#WERT#مز

ندريحيوش 34 9,009,009,00اس

اء    :االم :()ألستا  ا



ال السن ال
نو مالي  التأمينا ال

2018/2017




ر يا العالما مح :ل
ي  ي انج
16الفو  

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

قم لقب ال ااالسما عد اإلمت ا1ال عداإلستد عد2ال ائي ال الن

17,0017,0017,00روميساءأحمد قايد 1

دينأمين خوجة 2 14,5014,5014,50مندر تقي ا

!WERT!#WERT#م(مع) سعاد أوذاينية3

!WERT!#WERT#مرانيةبطوري 4

رياءبن عيسي 5 10,0010,0010,00ز

دينبهلول 6 7,507,507,50عماد ا

ليلة7 هدىبو 11,0011,0011,00 نور ا

وبة8 هدىبو 8,508,508,50 نور ا

قنافد 9 10,5010,5010,50ريانبو

!WERT!#WERT#م(مع)خيرة جدو 10

8,008,008,00روميساءحجاج 11

!WERT!#WERT#مأحمددقة 12

12,5012,5012,50يس م13

12,0012,0012,00رحمةسديرة 14

ا 15 12,0012,0012,00هس

7,507,507,50أحالمسليم 16

10,0010,0010,00ايمانشابي 17

8,508,508,50باللشوابي 18

9,509,509,50محمدصلواتشي 19

رامضياف 20 8,508,508,50ا

قادرطاير21 9,009,009,00 عبد ا

خضر أنيسطرشي22  12,5012,5012,50

8,508,508,50ياسمينعقوف 23

14,5014,5014,50(مع) مهدي عياشي24

9,009,009,00رحمةفلفلي 25

حقياسة 26 9,509,509,50صا

13,5013,5013,50مروةردوسي 27

ابدي28 جاءلع 14,0014,0014,00 سالمي 

14,0014,0014,00ايناسعيوني 29

حميدمروس 30 9,009,009,00عبد ا

7,507,507,50مروىمنصوري 31

8,508,508,50هاجرنعيجة 32

اء    :االم :()ألستا  ا



ال السن ال
2018/2017

ر ال مح ا اسي ال س ر) السا ل لى ال (األ
نو مالي التأمينا ال

17الفو

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

و المالية قس الع

ع ــ عال ــ عال عال ــ ال

6..6..6..183..2..4..92..21..1

جح23,50623,00620,00666,5011,08188,0007,75015,00430,7510,25910,00210,0010,0029,5009,509,50010,61430 إيناسأحسن جاب اهلل1 ن
جح22,50626,50619,50068,5011,421810,0037,00016,00433,0011,0097,0007,007,0007,5007,507,50010,54530جيهانالعارف 2 ن
ذ21,50620,00613,00054,509,081216,5035,00013,00434,5011,50916,00216,0016,00214,50114,5014,50110,86430(مع)محمد الطاهر أمير بلباي3 إلنق جح ب ن
جح20,00619,00016,00055,009,17615,00312,00212,00439,0013,00910,50210,5010,50212,50112,5012,50110,63630سوميةبوبكري 4 ن
جح17,00026,50618,50062,0010,33183,00010,00213,00426,008,6769,5009,509,50012,50112,5012,50110,00030مروةبوجمعة 5 ن
مؤجل16,50021,50618,00056,009,3366,5009,00014,00429,509,8347,5007,507,50011,00111,0011,0019,45511 عبد العاليبوخناف6
جح24,50626,50623,00674,0012,331815,00313,75216,00444,7514,92914,50214,5014,50216,00116,0016,00113,56830دنيابوساحة 7 ن
مؤجل13,00021,00616,50050,508,4260,0007,50015,00422,507,5044,0004,004,0007,5007,507,5007,68210احالمبوشلوخ 8
مؤجل19,00016,50015,00050,508,4201,5002,50015,00419,006,3349,5009,509,5007,5007,507,5007,8644يسرىبوعزيز 9

مؤجل21,00624,50613,00058,509,75122,0002,25014,00418,256,0840,0000,000,0007,0007,007,0007,61416(مع)محمد أمين بوعون 10
جح19,50021,50616,00057,009,50612,00311,50215,00438,5012,8397,5007,507,50012,50112,5012,50110,50030ياسمينبولدروع 11 ن
جح18,50021,00617,50057,009,5063,5007,25015,00425,758,5846,5006,506,50012,50112,5012,5019,25030ايمانتليلي 12 ن
جح25,50629,00627,00681,5013,581820,00312,25214,00446,2515,42915,00215,0015,00215,00115,0015,00114,34130مروةجميلي 13 ن
جح25,00624,00616,00065,0010,831814,50310,75215,00440,2513,4297,0007,007,00013,00113,0013,00111,38630سارةحمدي 14 ن
جح20,00624,00614,50058,509,751212,0038,25016,00436,2512,08914,50214,5014,50213,50113,5013,50111,15930مروةحمودة 15 ن
جح21,50624,00616,50062,0010,331816,00312,00215,00443,0014,33917,00217,0017,00212,00112,0012,00112,18230روميسةدكاني 16 ن
جح25,00627,50614,00066,5011,08185,50014,00213,00432,5010,8399,0009,009,0009,5009,509,50010,68230سارةرفيع 17 ن
مؤجل16,50026,50619,00062,0010,33183,0005,00015,00423,007,67411,00211,0011,00210,50110,5010,5019,68225مروةزمهري 18
مؤجل21,00616,50017,00054,509,0869,0007,50015,00431,5010,5094,0004,004,00011,00111,0011,0019,18216عبد العاليزواوي 19
جح19,50023,50619,00062,0010,331810,0036,75015,00431,7510,5897,5007,507,5008,5008,508,5009,97730فريالطالب 20 ن
مؤجل16,00019,00013,50048,508,0801,0005,50012,00418,506,1740,0000,000,00011,00111,0011,0017,0915مروىطرش 21
جح20,00627,00619,00066,0011,00186,50011,75216,00434,2511,4297,0007,007,00014,00114,0014,00111,02330شيماءغربوج 22 ن
جح21,00620,00618,50059,509,921214,50310,00215,00439,5013,17912,00212,0012,00212,00112,0012,00111,18230ساميةقرنين 23 ن
جح26,00627,00617,50070,5011,751810,0034,00012,00426,008,67711,50211,5011,50211,00111,0011,00110,81830رمزيقهرية 24 ن
جح20,00630,00616,50066,5011,081814,00310,25216,00440,2513,4299,0009,009,00013,50113,5013,50111,75030بشرىكرماش 25 ن
مؤجل19,00024,00614,00057,009,5068,5004,75012,00425,258,4246,0006,006,00012,00112,0012,0019,11411 حسام الدينمرشلة26
مؤجل16,50014,50013,00044,007,33013,5035,50015,00434,0011,33911,50211,5011,5029,0009,009,0008,95511شهرزادمشري 27
جح22,00628,00621,50671,5011,921813,0037,00016,00436,0012,00912,50212,5012,50210,50110,5010,50111,86430بشرىمعلم 28 ن
جح20,00616,00014,50050,508,42617,5036,50015,00439,0013,0099,0009,009,00011,00111,0011,0019,95530ريممعمري 29 ن
جح27,50627,00619,00073,5012,251820,00311,25214,00445,2515,08917,50217,5017,50212,00112,0012,00113,47730مروةهاشمي راشدي 30 ن
مؤجل18,50020,50614,00053,008,8366,0005,50015,00426,508,8346,0006,006,0007,0007,007,0008,40910أسماءهميسي 31
مقصى###!WERT!###WERT!##4,500#WERT!#WERT!##2,0005,50015,00422,507,5041,0001,001,000#WERT!##############WERT#صفاءهميسي 32
زكرياءيحمدي 33
مؤجل17,00019,00014,50050,508,4205,0006,75015,00426,758,9246,0006,006,0009,0009,009,0008,3864اسكندريحيوش 34

ف مط

ي التدقيق ن ال

اشي ك

قم ال

ا ن

اءا األسات ام
ثابت بنثابت بنغ

ـــ يـــ عط ي أكـــا

S6نتي 

عـــد ال
.  مج

قياسي
.  مج

قياسي

ف جممط ب

ق   االسم ال

يـــم حـــــد يـــم حـــــداألساسيـــ التع ي التع ن ال
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عنابة-جامعة باجي مختار
و التسيير و االقتصادية وع ية الع ك

و المالية قس الع

ع ــ عال ــ عال عال ــ ال

6..6..6..183..2..4..92..21..1

جح21,00628,00621,50670,5011,751814,00311,25216,00441,2513,75914,50214,5014,50217,00117,0017,00113,02330روميساءأحمد قايد 1 ن
مؤجل17,00022,00616,00055,009,1766,5008,75014,00429,259,7544,0004,004,00014,50114,5014,5019,34111مندر تقي الدينأمين خوجة 2
ئية###!WERT!##############WERT#22,00628,00617,00067,0011,17180,0000,00015,00415,005,0040,0000,000,000(مع) سعاد أوذاينية3 دورة استثن
مقصى###!WERT!##11,0000,000#WERT!#WERT!##0,0000,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,000#WERT!##############WERT#رانيةبطوري 4
مؤجل17,00016,50014,00047,507,92015,0037,25016,00438,2512,7595,5005,505,50010,00110,0010,0019,20510زكرياءبن عيسي 5
مؤجل19,00019,5007,00045,507,5806,0005,50014,00425,508,5046,5006,506,5007,5007,507,5007,7274عماد الدينبهلول 6
جح19,00026,00619,00064,0010,671810,00312,00216,00438,0012,67915,00215,0015,00211,00111,0011,00111,63630 نور الهدىبوكليلة7 ن
ذ15,70026,00616,00057,709,6268,0002,50014,00424,508,17410,50210,5010,5028,5008,508,5009,20030 نور الهدىبوكوبة8 إلنق جح ب ن
جح21,50628,50620,00670,0011,671817,00310,00216,00443,0014,33917,50217,5017,50210,50110,5010,50112,81830ريانبولقنافد 9 ن

مقصى###!WERT!###WERT!##0,000#WERT!#WERT!##0,0000,000#WERT!########WERT!##0,0000,000,000#WERT!##############WERT#(مع)خيرة جدو 10
جح24,50624,50615,50064,5010,75188,5006,00016,00430,5010,1799,0009,009,0008,0008,008,00010,18230روميساءحجاج 11 ن
مقصى###!WERT!##12,0000,000#WERT!#WERT!##0,0000,000#WERT!########WERT!##################WERT!##############WERT#أحمددقة 12
جح23,00620,50621,50665,0010,83183,00012,50215,00430,5010,17911,00211,0011,00212,50112,5012,50110,81830يسرىزمهري 13 ن
جح18,50022,50618,00059,009,83610,5033,50016,00430,0010,00912,00212,0012,00212,00112,0012,00110,27330رحمةسديرة 14 ن
جح22,00625,00615,00062,0010,331812,0034,50015,00431,5010,5098,0008,008,00012,00112,0012,00110,31830هبةسكحال 15 ن
جح22,50624,50620,50667,5011,25185,0006,50014,00425,508,5047,0007,007,0007,5007,507,5009,77330أحالمسليم 16 ن
جح22,00624,50620,50667,0011,171814,5036,00016,00436,5012,17913,00213,0013,00210,00110,0010,00111,50030ايمانشابي 17 ن
جح20,00624,50623,50668,0011,331814,0036,00016,00436,0012,00910,00210,0010,0028,5008,508,50011,13630باللشوابي 18 ن
جح24,50620,00621,50666,0011,001815,50311,75215,00442,2514,0897,0007,007,0009,5009,509,50011,34130محمدصلواتشي 19 ن
جح21,50623,00620,50665,0010,831810,0037,50016,00433,5011,17910,50210,5010,5028,5008,508,50010,68230اكرامضياف 20 ن
مؤجل16,50018,5003,00038,006,3305,0002,00014,00421,007,0047,5007,507,5009,0009,009,0006,8644 عبد القادرطاير21
مؤجل23,00615,00016,00054,009,0067,0002,75014,00423,757,9247,5007,507,50012,50112,5012,5018,88611 لخضر أنيسطرشي22
جح19,50024,50617,00061,0010,171812,00318,00216,00446,0015,33911,00211,0011,0028,5008,508,50011,50030ياسمينعقوف 23 ن
مؤجل17,50017,00015,50050,008,3304,0000,00014,00418,006,0042,5002,502,50014,50114,5014,5017,7275(مع) مهدي عياشي24
جح16,00022,00618,00056,009,33610,0036,00015,00431,0010,3399,0009,009,0009,0009,009,0009,54530رحمةفلفلي 25 ن
مؤجل17,00019,50014,50051,008,50013,5034,75016,00434,2511,4296,5006,506,5009,5009,509,5009,2059صالحقياسة 26
جح25,50627,00626,00678,5013,081817,00310,00216,00443,0014,33917,50217,5017,50213,50113,5013,50113,86430مروةكردوسي 27 ن
جح22,50621,00617,00060,5010,081816,00310,00213,00439,0013,00913,50213,5013,50214,00114,0014,00111,54530 سالمي رجاءلعوابدية28 ن
جح18,50022,00620,00660,5010,081810,00310,75216,00436,7512,25918,00218,0018,00214,00114,0014,00111,75030ايناسلعيوني 29 ن
جح24,00626,00619,00069,0011,501816,00315,25213,00444,2514,7597,0007,007,0009,0009,009,00011,75030عبد الحميدلمروس 30 ن
جح18,50026,00617,50062,0010,33187,00010,50215,00432,5010,8397,5007,507,5007,5007,507,5009,95530مروىمنصوري 31 ن
مؤجل15,50025,00611,00051,508,5869,0005,50015,00429,509,8344,5004,504,5008,5008,508,5008,54510هاجرنعيجة 32
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