
ع التسيير دي  ي الع االقتص ك

قس ع التسيير

ل ع درج  حص ل ل بعه الط ي الد ت ل التع م ح م ك دة مع لش ح ب ي الم ص ثي ال د هده ال ت

ينه  درا المكتسب خالل تك ال رف  مع ني أفضل ل ر معي بحيث تضمن م ل حركيته, ج ط ل ل بحيث تس
لي  الد طني  دل , ال لي من كل حك قيمي أ تصريح بمع ي خ .لدى ف
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:ال 
:اإلس 

د  ن االزدي مك ريخ  :بــ !BEZUG#:بــ :ت
:رق التسجيل 

-2

دة 2--1: ان الش :عن
:الميدان 
رع  ع التسيير:ال

:التخصص 
ني المرجعي  ن 2011 سبتمبر 04 المؤرخ في 502رق  :النص ال

دة 2--2 ش نح ل :المؤسس الم
ر :التسمي  جي مخت مع ب ب- ج عن

ني  ن مي:الطبيع ال مؤسس عم
ان  ب 12صند بريد رق :العن ر عن ع التسيير) الحج دي  ي الع االقتص (ك
تف  كس 38403595:ال ا :ال قع ال :م

ن 2--3 االمتح ين  غ المستعم في التك :ال
غ العربي  رنسي , ال غ ال يزي, ال غ االنج ال

ط االلتح 2--4 : شر
ضح من طرف التنظي  ين كم هي م لتك ط االلتح ب ح شر ض د ب (DU 211 2009/07/01)ت

دة 2--5 ى الش ري :مست ل ا03+ بك  سن
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ئج المحص 3- النت دة  ى الش م تتع بمحت :مع

راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم
مي البحث الع لي  ي الع زارة الع

ر  جي مخت مع ب ب- ج عن

دة  مل الش :ح
#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

دة  ل الش م ح :مع

ديمي    نس أك ليس
ري ع تج ع التسيير  دي  الع االقتص

EZUG!

لي إدارة م

#BEZUG!

38403595

صفية ملحقة ادة ثيقة   بالش
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#BEZUG!####
3--1

نس يس لنسب ل نس ع ست  : ب يس ل ص ب ي الخ زع التع ع  (06)يت  رصيدا لكل سداسي30سداسي بمجم

يمي  حدا تع ف  ي  ع ينظ هدا التع ي (.)أسب يمي أف حدا تع سي  يمي أس حدا تع يشمل 
يمي  حدا تع أخيرا  في  يمي استكش يمي (,)حدا تع حدا تع سي  يمي أس حدا تع يشمل 

جي  يمي في المن حدا تع ي  أرصدة , أف مل  يمي مع حدة تع يمي, يسند لكل  حدة تع عند اكتس 
يل األرصدة المرتبط ب  تح ظ  اد. ي االحت دة أ عدة م يمي من م حدة التع ن ال .تتك

رصيدا  مال  دة مع ضرة ’ يسند لكل م دة ع شكل مح ج , تدرس الم ل م عمل شخصي, أعم
ريع دراسي مش .تربص 

ئج المحص 3--2 :النت

يميالرمز حدة التع ان ال لاألرصدة(*)الرتب عن ريخ الحص يميالرمزت حدة التع ان ال األرصدة(*)الرتب عن

#BEZUG!#BEZUG!#BEZUG!#########

ي االساسيةأس-- ي االساسيةأس--!BEZUG!#BEZUG!#BEZUG#حدة التع ###########حدة التع

ي االستكشافيةإس-- ي االستكشافيةإس--!BEZUG!#BEZUG!#BEZUG#حدة التع ###########حدة التع

جية-- ي المن جية--!BEZUG!#BEZUG!#BEZUG#حدة التع ي المن ###########حدة التع

ي االفقيةأ,, ي االفقيةأ,,!BEZUG!#BEZUG!#BEZUG#حدة التع ###########حدة التع

#BEZUG!#BEZUG!#BEZUG!#########

ي االساسيةأس-- ي أساسيةأس--!BEZUG!#BEZUG!#BEZUG#حدة التع #########حدة تع

ي االستكشافيةإس-- جيةإس--!BEZUG!#BEZUG!#BEZUG#حدة التع ي من #########حدة تع

جية-- ي المن ي إستكشافية--!BEZUG!#BEZUG!#BEZUG#حدة التع #########حدة تع

ي االفقيةأ,, ي أفقيةأ,,!BEZUG!#BEZUG!#BEZUG#حدة التع #########حدة تع

#BEZUG!#BEZUG!#BEZUG!#########

سيأس-- ي االس سيأس--!BEZUG!#BEZUG!#BEZUG#حدة التع ي االس #########حدة التع

جي-- ي المن جيBEZUG!#BEZUG!#BEZUG!--1#حدة التع ي المن #########1حدة التع

فيإس-- ي االستكش جيBEZUG!#BEZUG!#BEZUG!--2#حدة التع ي المن #########2حدة التع

يأ,, ي االف فيإس--!BEZUG!#BEZUG!#BEZUG#حدة التع ي االستكش #########حدة التع

يأ,, ي االف #########حدة التع

ر ###:الترتي !BEZUG# :(*)معدل الترتي في الدفع #######:معدل المس

رار رق (*) ي الترتي2011/11/03 المؤرخ في 714طب ل  المنضمن كي

يط حس الرتب 3--3 :تصنيف التن

2

االول السداسي

لث السداسي الث

ني  السداسي الث

السداسي االرابع

مج  برن المدة الرسمي ل :تنظ الدراس 

بين  ح م ين تترا تك اف مع مدة ل يض  كل سداسي يت 16, 14عن طري االكتس أ عن ري التع

ين ل الطب ع التك االنت يي  جز لنظ الت صف م  .

دس السداسي الس

ر  ليف عالم ص ئي أ عن طري الت ن ن المنتظم  أ عن طري امتح دة سداسي إم عن طري المراقب المستمرة  يي كل م ط (0)يت ت هي أدني ن

                       10 >   12  >   e ≥ 10   14   > d ≥12       16 > c ≤ 14     18> b ≥16     20≥ a ≥18 : )*(

مس السداسي الخ

ن  يم  (10)هي أع عالم  العالم عشرة  (20)عالم عشر حدة تع دة أ  ل ع م حص في ل .هي العالم الك
بين  دة معدل ينحصر م  20 إل 0بين النمطين لكل م
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BEZUG!10%#11,7186ال#######

BEZUG!25%#10,50614ال11,510

BEZUG!30%#10,32312ال10,497

BEZUG!25%#10,0518ال10,298

BEZUG!10%#9,16523ال9,983

معي  س السن  الج دة في ن ين ع ش ص ب الح ط الط ع ن د انطالق من مجم ط , يت حس هذا العم ط لـــ , بعد أن يت ترتي الن ائل % 10فإن الن األ
ل  د األ عم ل ل اج إدراج في السطر األ ل ال ( Aرتب ألف  )من التعداد تمثل الدرج األ

د % 25فئ  س العم ني لن اج إدراج في السطر الث ني ال الي تمثل الدرج الث الي  (Bرتب  )الم س, في كل مرة , هكذا د نحدد التعداد المط المن
ب درج المحس .ل

رف معم سبي بمع را في الخدم المح ين إط يسمح التخصص بتك
لي المؤسس من حيث تسيير الخزين  تحك في م دفين به ل ين إل تحضير المست دف التك يل , تسيير الخطر , ي س التم طر, سي المخ ل  ني تسيير األص ت

ي المؤسس جب لي  ندس الم .ال
االستراتيجي المث رارا  ذ ال مؤسس التخ لي ل ف ع الصح الم ق لي المعم ل لتشخيص الم ي ب ل من ال تمكين الط

     ( IAS-IFRS)لي سب الد يير المح مع لي  لي من خالل النظ الم سب الد ل من التعم في المح ط ين يسمح ل هذا التك

ديمي  ط األك نس في التخصص ذاته:اإلس يس دة ال مي بتحضير ش الع جي  اسط البحث المن رفه ب ل تعمي مع ط يمكن ل

ني  ط االم لي المؤسس:اإلس لي في م مي ع ين مختصين ذ مؤهال ع دف إل تك لي ي ا الم رس في االس المم لي المؤسس  م
رة مكتسب متط رف  ني بمع ة الم ج في الحي ل البن تمكن من ال لي  ا الم االس

ب في  :عن

ح رئيس المص

3

لي التقيي(1)التقسيم الداخلي  س الد لنسب الرتبالمط التعدادالمن تعداد ب ي النسب حس التعدادالمط ل الم

دة ءا التي تغطي الش دين الك .أه مي

ني الم ديمي  ط األك االس

2018.06.07

س رئيس ال

A

B

C

D

E

لي  ل الت !BEZUG!#BEZUG#:ملء الجد
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ع التسيير دي  ي الع االقتص ك
قس ع التسيير

!BEZUG!#BEZUG#:المرجع 

د ن التسيير ع  قس رئيس السيد يش ل ب  :(ة) الط

د  ن االزدي مك ريخ  : الي !BEZUG#:بــ :ت

حداالمعدل رةالسن الدراسيعدد ال الد
#BEZUG!#BEZUG!#BEZUG!

#BEZUG!#BEZUG!#BEZUG!

#BEZUG!#BEZUG!#BEZUG!

#BEZUG!#BEZUG!#BEZUG!

#BEZUG!#BEZUG!#BEZUG!

#BEZUG!#BEZUG!#BEZUG!

!BEZUG#: الست الدراس لسداسي ع معدل

لي التقيي###### س الد !BEZUG#: المن

القس رئيس

:ال 
:اإلس 

:رق التسجيل 

راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم
مي البحث الع لي  ي الع زارة الع

ر  جي مخت مع ب ب- ج عن

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!UG!

#BEZUG!

السداسي

####

####

####

2017/2016

ني  السداسي الث

السداسي االرابع

دس السداسي الس

2018.06.07 ب : في عن

ل 103 من  متخرج (ة) ط

ل السداسي اال

لث السداسي الث

مس السداسي الخ

: الدراسي السن : تخصص

: الدفع في  ترتي بمعدل

: الترتي ع ( ) تحصل  قد
لي إداارة م

#BEZUG!

 

1]



ع التسيير دي  ي الع االقتص ك
قس ع التسيير

د ن التسيير ع  قس رئيس السيد يش ل ب  :(ة) الط

د  ن االزدي مك ريخ  : الي !BEZUG#:بــ :ت

ب : في عن

القس رئيس

.2018

!BEZUG#:اإلس 

#BEZUG!UG!

!BEZUG#:رق التسجيل 

راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم
مي البحث الع لي  ي الع زارة الع

ر  جي مخت مع ب ب- ج عن

!BEZUG#:ال 

ادة حســن  السيــرة ش

1]



 

ع التسيير دي  ي الع االقتص ك
قس ع التسيير

#####:ال 

#####:اإلس 

:  التخصص

.

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

لي إدارة م

معي الع 2017/2016:  الج

#BEZUG!
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ل ريخ الحص ت

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

ل 103 من (ة) ط

ر  ليف عالم ص ئي أ عن طري الت ن ن المنتظم  أ عن طري امتح دة سداسي إم عن طري المراقب المستمرة  يي كل م ط ()يت ت هي أدني ن
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راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم
مي البحث الع لي  ي الع زارة الع

ر  جي مخت مع ب ب- ج عن

#BEZUG!
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7.6.201

#BEZUG!

راطي الشعبي ري الجزائري الديم الجم
مي البحث الع لي  ي الع زارة الع

ر  جي مخت مع ب ب- ج عن
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مي البحث الع لي  ي الع زارة الع
ر  جي مخت مع ب ب- ج عن
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ي  دي الع ك جن (ة) رئيسالتسيير ع اإلقتص : ال

11د

2##262625241,002

ي  بداخ1 114,000130,004111,009E 112,000##15/360346991995.02.0220,006112,500124,75619,5418سي

15/360269731996.08.2132,006126,506124,506113,8318E 120,255127,004111,819D 214,252بثين  برج2

مي  بجعيط بن3 15/360291901997.02.1033,506123,506130,256114,5418C 121,005127,004112,009D 111,502س

صر بن4 ء ر ن 15/360337601995.01.0525,506128,506129,006113,8318D 113,250130,004110,819E 113,002شيم

ذراع5 14/360233811993.10.0320,506123,506120,006110,6718E 121,505127,004112,139D 110,252منصف  ب

نجنين6 15/360323911997.08.2721,126122,006124,256111,2318E 115,250130,004111,319E 113,752نريم

ء  حمزة7 15/360361181995.09.1017,000119,500120,50619,5018E 114,250130,004111,069E 17,752شيم

ة خرشي8 13/340212281991.11.0123,256120,506122,006110,9618E 115,500129,004111,139E 111,500مر

يل9 15/360330551997.03.0525,506122,506123,256111,8818E 115,750130,004111,449E 111,502شر  خ

ءخميسي10 15/360555191997.04.1530,256118,500122,756111,9218E 116,000130,004111,509E 111,502أسم

ل  دالل11 15/360348131997.12.0316,250124,006120,256110,0818E 114,750129,004110,949E 113,000من

كر12 15/360314691996.10.0929,256125,506126,756113,5818D 118,000130,004112,009D 114,252سندرة  ش

ة  صحرا13 15/360275091995.10.2315,750123,006117,75019,4218E 118,250130,004112,069D 113,500مر

دي  عمر14 15/360374271996.02.1131,256127,006123,256113,5818D 120,255131,004112,819D 111,250ف

اد15 15/360286311996.02.0223,756124,006127,256112,5018D 115,000131,004111,509E 113,000ذكرى  ع

15/360376981996.04.3011,500122,506113,00017,8318E 111,250127,00419,564E 111,002السال عبد غرايس16

15/36033441996.03.0128,506127,006125,756113,5418D 125,505129,004113,639D 114,500نسرين  فدا17

15/360571111996.09.2720,006122,506121,006110,5818E 111,750132,004110,949E 18,750نسرينقراند18

ع19 بكر  كرب 15/360280311998.06.2526,756121,506122,756111,8318E 113,750127,004110,199E 114,250لمين ا

ر20 15/360418731994.07.0228,006125,006127,006113,3318D 112,500128,004110,139E 114,500مري  كرك

ن21 15/360345721996.12.2025,256119,500120,006110,7918E 115,000131,004111,509E 110,002أميرة  كن

ش22 جر  كني 15/360306801995.01.0824,756125,006121,256111,8318E 115,500130,004111,389E 110,500ه

س لعبيد23 15/360345871997.12.0720,006121,006121,506110,4218E 118,000129,004111,759E 110,002إن

للكحل24 15/3602270571997.04.0227,506120,506121,756111,6318E 116,250127,004110,819E 111,752خ

اغط25 15/360322871996.07.1721,006125,006127,756112,2918D 113,500132,004111,389E 112,250أميم  لك

ء مراح26 15/360347161997.04.2926,006122,006123,756111,9618E 120,505129,004112,389D 112,750شيم

س29 14/360287171994.06.14لي مس

سي27 ة  مكن 15/360311641993.06.269,000116,500120,00617,5818E 111,000126,00419,254E 18,000مر

ن يحي28 15/360282231997.09.1929,506125,006125,506113,3318D 114,000128,004110,509E 116,002ايم

ال محضر مس السداسي مدا رة (5) الخ ل الد لي إدارة األ م
معي الع : الج

ريخ ال ت : المدا

ي حدة في التع اإلستكش
ق االس ال الرق

ء تذ إمض (ة) األس

1

يي الت

سس ا ة الم األس
ي حدة جي التع المن

ة ي في ند لي التطبيقحدة التع  األ

ال محضر مس السداسي مدا رة (5) الخ ل الد لي إدارة األ م

ي حدة سي التع األس

لي م
ي  يحدة التع يل جب لي تح طر إدارةم  المخ

يي الت د

معي الع : الج

ريخالتسجيل رق الميالد ت

ج ل ال األ

رة رةالد الد لب ليالم سيالم سساالس ليالم جيالم يلالمن المعطي لتح

مع  جي ج ر ب ب-  مخت عن

التسيير ع قس 

لي محمد ي ف الزهراءح ءش ف ش  فطيم حمد ر سميرف.ب ابحي عيسجب ر

مع  جي ج ر ب ب-  مخت عن

مس  ى السداسي الخ ة ع  2017/2016متحص



ي  دي الع ك التسيير ع اإلقتص

11د

2##262625241,002

ل1 دي  الغ 15/360603311997.05.1021,006121,006117,25019,8812E 117,250128,004111,319E 110,000ف

جر بزاع2 15/360306911997.02.1928,256122,506125,006112,6318D 116,250128,004111,069E 113,502ه

غيث3 سين  ب 14/360234711994.03.1820,006124,006120,006110,6718E 120,005126,004111,509E 18,252ي

15/360419621994.06.1228,506122,506124,756112,6318D 114,250127,004110,319E 114,250نبي  ضيف بن4

دراع5 مي  ب 14/360230741995.08.0419,750116,500115,75018,670E 113,500126,00419,884E 18,002مراد س

ح6 س 14/360658321993.11.0814,250122,506120,00619,4612E 111,750125,00419,194E 17,252الدين شرف  ب

طرف7 ن ب 15/360305111996.12.2827,256122,006120,006111,5418E 113,000127,004110,009E 18,752نريم

زير8 15/360367051996.03.1422,506124,006120,756111,2118E 112,750126,00419,694E 111,750آد ت

15/360272191995.09.0726,006122,006118,000111,0018E 117,500125,004110,639E 17,00##الدين شجساس 9

الد10 سمين    خ 14/360255561995.07.0415,250121,506115,50018,716E 111,000124,00418,754E 17,752ي

ني11 15/360272061996.12.0716,750120,006114,00018,466E 115,000128,004110,759E 19,002شعي رحم

15/360271251995.12.1715,750117,000116,75018,250E 110,500126,00419,134E 17,750ري    زكر12

ش13 15/360602211995.11.0624,506121,006117,000110,4218E 114,250128,004110,569E 110,252أميرة   طش

هللا14 ر    عط 15/360422311995.08.0720,006119,500120,00619,9212E 114,500124,00419,634E 18,750ط

ى    عالقي15 15/360603521995.06.0214,750122,506121,25619,7512E 114,000126,004110,009E 110,002مر

ان16 15/360276201997.01.2132,506123,506125,756113,6318D 120,005129,004112,259D 112,502هدى   ع

طم    قزايني17 15/360415821993.10.2815,500124,506122,756110,4618E 114,000127,004110,259E 19,250الزهرة ف

يل18 ء    ق 15/360604311995.11.28أسم
ش19 14/360232671995.09.1220,506122,506115,50019,7512E 113,250129,004110,569E 18,750لبن   كط

امي20 15/360627301996.05.1831,256124,006122,756113,0018D 112,000129,004110,259E 112,752داد    ل

د  محمد21 15/360585011997.05.2920,006126,506116,250110,4618E 115,000125,004110,009E 17,250رامي م

ح22 ز    مصب في كن 14/360232591995.03.1322,256117,000120,00619,8812E 111,750128,00419,944E 111,752ص

ي23 ن   مع 14/360247291995.08.0315,750124,006120,00619,9612E 111,750125,00419,194E 112,502فيصل عثم

ل   نخ24 15/360270551997.01.2027,006124,006118,750111,6318E 113,500129,004110,639E 112,502خ

15/360602501996.01.1032,006122,006120,006112,3318D 119,750128,004111,949E 114,252جيدة    نصي25

س26 يم    ن 15/360411771994.08.2924,756126,006123,756112,4218D 115,000126,004110,259E 110,002س

ء    يحي27 15/360271331996.08.0817,750121,506115,75019,176E 112,500126,00419,634E 17,502زكري

سمين يحي28 15/360276471996.05.0824,006123,006123,506111,7518E 111,500129,004110,139E 112,252ي

ر() مرجي29 12/60188631993.07.30الدين ن

ي  دي الع ك جن (ة) رئيسالتسيير ع اإلقتص : ال

جن (ة) رئيس : ال

ج ني  ال 02 الث

قالرق  االسال
ي حدة سي التع ي حدةاألس جي التع ي حدةالمن في التع اإلستكش

ريخالتسجيل رق يلالميالد ت لي تح م

ء تذ إمض (ة) األس

ة  في ند

ال محضر مس السداسي مدا رة (5) الخ ل الد لي إدارة األ م

ريخ ال ت : المدا

ي لي التطبيقحدة التع  األ

2018/2017 منقطع

ر سمير جب

ي  حدة التع

فطيم  ف.ب

طر إدارة سس المخ ا ة الم األس
لي الم

سي االس

ابحي عيس ر

يي رةالت الد

ال محضر مس السداسي مدا رة (5) الخ ل الد لي إدارة األ م

يي رةالت الد
لب سسالم ليالم الم

جي المن

ي ف الزهراء ش

يل المعطي لتح

معي الع : الج

ي  جب

د

ء ف ش  حمد

رة الثانية10,48  المعدل السن 2017/2016 العا الجامعي 05متحصل ع السداسي الخامس    الد

التسيير ع قس 

مع  جي ج ر ب ب-  مخت عن

لي م

لي محمد ح



11د

2##262625241,002

سبيل إتي1 15/360585171995.11.1126,006115,500118,25019,966E 111,000127,00419,504E 111,750س

ي2 طم  العت 15/360332431997.09.0625,756124,006118,000111,2918E 118,000130,004112,009D 110,002الزهراء ف

ج3 ف 13/320560341991.05.1016,250110,000113,75016,670E 110,500124,00418,634E 19,250هجيرةأ

عيد4 15/360615711997.11.2934,506127,256124,756114,4218C 125,505131,004114,139C 115,502 محمد ب

اس بن5 م  ح 14/360302481994.11.0611,500120,006115,50017,836E 112,000127,00419,754E 18,250 س

ن دين  عس بن6 15/360270641998.04.2631,506126,506122,006113,3318D 115,750130,004111,449E 114,002إسم

ت7 تي ف  ب 15/360296501996.10.1524,756126,756123,006112,4218D 118,500127,004111,389E 111,002ع

معزة8 14/360504071994.12.0828,756116,500120,006110,8818E 112,000126,00419,504E 19,252جمي ب

ر9 منق د  ب 15/360326911997.01.0137,006128,006127,006115,3318C 126,005129,004113,759D 119,252جي

جي10 ن  حج 15/360346701997.12.0523,006120,006113,75019,4612E 117,250127,004111,069E 18,250ر

ر  حربي11 دى ن 15/360359081997.01.2722,256118,000111,50018,636E 111,250127,00419,564E 110,500ال

ء  خ12 15/360423041994.11.1714,500122,756118,75019,336E 111,750127,00419,694E 18,250شيم

ن  دق13 15/360314431997.01.2522,006126,256121,006111,5418E 113,250129,004110,569E 110,002جي

ر14 ن  رب 15/360346301997.08.0220,756123,006111,50019,2112E 113,250128,004110,319E 111,502 جي

يد15 ء  ز ميس 15/360288241997.09.2927,756124,256123,256112,5418D 113,000131,004111,009E 113,500ر

في16 ر  س دى ن 14/360227891992.06.1911,500122,006115,50018,176E 114,000126,004110,009E 110,000ال

لي17 15/360328141996.12.1129,506124,006123,756112,8818D 118,500131,004112,389D 118,000دالل  ص

س18 ء  عب 15/360347221995.03.2917,000118,250116,25018,580E 116,250127,004110,819E 110,752ص

15/360274041998.03.1020,006120,006115,75019,2912E 111,000129,004110,009E 112,252لين فريج19

ن أميرة  قرايري20 15/360268551997.10.2919,000120,506114,50019,006E 111,500124,00418,884E 110,502جي

15/360674601995.07.2324,506123,506123,506111,9218E 117,000129,004111,509E 112,252زهرةقرفي21

اسمي22 15/360275621997.01.1517,000125,506118,250110,1318E 112,000129,004110,259E 18,750ندى  ق

د23 15/360376481997.09.1230,256123,506124,006112,9618D 113,750131,004111,199E 114,000سندس  لس

كيل24 14/360230951993.01.0911,250113,500116,50016,880E 111,750126,00419,444E 17,502سمي  ل

ن25 15/360273351995.07.1116,500125,506117,25019,886E 112,750124,00419,194E 19,002عزيزة مج

ر26 ة  مخت 15/360302431996.07.0528,256126,506123,256113,0018D 119,000129,004112,009D 113,752مر

د27 نمسع 15/3606272010.05.199815,250120,006121,25619,4212E 112,750128,004110,199E 112,502جي

ر28 ء  منص ميس 15/360287991996.01.0227,256122,756121,006111,8318E 117,000128,004111,259E 113,000ر

15/360284421997.07.3113,000118,750121,50618,886E 112,000128,004110,009E 19,250االدين حسهالل29

ريخ الميالد ت التسجيل رق قالرق  االسال

ء تذ إمض (ة) األس

يل لي تح م

ي ف الزهراء ر سميرش جب

طر إدارة ي  المخ حدة التع

لي الم

ج لث  ال 03 الث

ي حدة سي التع ي حدةاألس في التع اإلستكش
ريخ ال ت : المدا

ي حدة جي التع المن

رة الد
لب ليالم الم

سي االس
سس الم

ابحي عيس ر

سس ا ة الم ياألس  جب

جي المن

ء ف ش  حمد

يي الت
د

فطيم  ف.ب

ة ي في ند حدة التع

التسيير ع قس 

لي محمد ح

لي م

لي التطبيق  األ

يل المعطي لتح
يي رةالت الد



ي  دي الع ك التسيير ع اإلقتص
جن (ة) رئيس : ال

11د

2##262625241,002

14/360228541995.06.1324,506115,500115,00019,176E 112,750128,004110,199E 19,002اسال   العمر1

ل2 14/360231851995.09.1320,006115,500111,25017,796E 111,000127,00419,504E 19,252 الصمد عبد ب

زلك3 14/360242151996.02.1414,000119,000113,75017,790E 112,750123,00418,944E 110,75##رمز   ب

زيد4 15/360270911997.01.0717,000118,250118,25018,920E 113,250126,00419,814E 110,502رحم   ب

كر5 س 15/360326781996.10.1321,006117,500115,25018,966E 112,000126,00419,504E 19,250بي    ب

قرب6 15/360304561997.02.1716,250119,000112,00017,880E 117,500127,004111,139E 19,502نجالء   ب

13/360250591993.04.2114,250111,000115,50016,790E 112,000127,00419,754E 15,502 أحال   جدا7

ني8 ء  حش 15/360322841997.12.2720,006113,500114,00017,926E 118,250126,004111,069E 110,002أسم

14/360234511995.09.1227,506122,506122,256112,0418D 111,500127,00419,634E 110,002 هدى الدين خير9

د10 رة    دا 15/360346861998.02.0829,756117,250120,006111,1718E 112,250128,004110,069E 113,000س

يش11 15/360345651997.08.1523,256123,756117,000110,6718E 120,505129,004112,389D 114,252أكر   در

مي12 11/60164531991.01.0710,500110,50019,00015,000E 111,500130,004110,389E 15,500خديج رق

ءزبير13 13/3602086707.07.199413,000117,750110,75016,920E 110,250124,00418,564E 18,250زكري

ش14 رة  زي 15/36029081996.06.0420,006119,750115,25019,176E 110,500129,00419,884E 110,000س

عي15 14/360229541995.09.2915,750119,000111,25017,670E 113,500128,004110,389E 111,002 حسين    سب

لي16 ءسح 15/360379431997.06.2920,756119,750121,756110,3818E 116,000127,004110,759E 110,502شيم

15/360277181996.11.2321,006123,506117,500110,3318E 112,250131,004110,819E 112,250زكري أحمد    سحر17

عين18 لح محمد    سم 15/360274461996.10.0111,750116,000110,75016,420E 111,250130,004110,319E 17,752الص

ر19 ش ن   ع 15/360283991996.07.0918,000124,256111,50018,966E 114,250127,004110,319E 18,500جي

ش20 ثر    ع 15/360356431997.08.2323,756123,256115,000110,3318E 117,000126,004110,759E 110,000ك

رة21 15/360271441996.02.2921,756120,006114,50019,3812E 112,500128,004110,139E 111,502زين    عم

د22 ان محمدعي ص14/360535801992.11.049,7501مر 111,500127,00419,634E 17,502###########6112,7501م

15/360286861996.12.0529,756118,250123,506111,9218E 112,000130,004110,509E 110,250راني   فريح23

سي24 15/360286051996.07.3033,756121,256121,506112,7518D 123,005130,004113,259D 112,500درين   فطن

ر25 15/360377201995.08.0416,500122,256120,00619,7912E 111,500130,004110,389E 112,002غزالن    ق

ي26 15/360313101996.11.1222,006117,250120,00619,8812E 114,500124,00419,634E 113,252الدين حس    كح

15/360286851996.11.0420,006114,500120,00619,0812E 114,750130,004111,199E 111,252راني   محرز27

ي28 ي 15/360621641997.03.2019,250116,000117,25018,750E 110,500128,00419,634E 110,002أميرة    مع

رة حبيب   نغرة29 15/360270081997.08.0623,756116,000121,756110,2518E 110,250130,004110,069E 112,250س

قالرق ة االسال  في ند

ء تذ إمض (ة) األس

ريخالتسجيل رق الميالد ت
يل لي تح م

ي ف الزهراء ش

سس ا ة الم األس

ي حدة سي التع ي حدةاألس جي التع المن

ال محضر مس السداسي مدا رة (5) الخ ل الد لي إدارة األ م

ي  يحدة التع  جب
د

يي رةالت ييالد الت سي االس
لي لبم ليالم الم

طر إدارة  المخ

ابحي عيس ر

معي الع : الج

ر سمير جب

لي التطبيق  األ

سس الم

ريخ ال ت : المدا
ي حدة في التع اإلستكش

لي الم
جي المن

يل المعطي لتح

فطيم  ف.ب

رة الد

ء ف ش  حمد

ج 04 الرابع  ال

ي حدة التع

مع  جي ج ر ب ب-  مخت عن

التسيير ع قس 

لي محمد ح



ي  دي الع ك جن (ة) رئيسالتسيير ع اإلقتص : ال

2##262625241,002
2ر4491ر52ر66182ر62ر62ر2

قل1 زي الع 15/360585491993.09.2312,500117,000113,50017,170E 112,250128,004110,069E 16,500ف

طيف عبد بن2 15/360616931994.07.2616,250124,256122,006110,4218E 113,500128,004110,389E 19,002إسال الرزا عبد  ال

ف بن3 ي  ع 13/360236431993.01.3021,006120,506114,00019,2512E 118,750126,004111,199E 18,750س

ة عيدة بن4 15/360323881995.04.1128,006120,006119,000111,1718E 118,500129,004111,889E 112,000نج

شالغ5 15/360297601994.10.0123,756120,006117,500110,2118E 115,250127,004110,569E 110,500فلاير ب

قرة6 14/360287051994.04.0824,256116,500116,50019,546E 116,750129,004111,449E 15,002 فتيح  ب

رة  حسن7 15/360290031995.12.2726,006121,006121,506111,4218E 117,250128,004111,319E 111,500س

جر  حصير8 15/360374511997.06.2825,756122,006117,000110,7918E 115,750124,00419,944E 17,750ه

ل9 فل  رح 15/360276091993.07.1911,750119,000111,00016,960E 115,000127,004110,509E 17,002ن

ني10 15/360275791996.09.2731,006124,256123,006113,0418D 125,255129,004113,569D 110,252نسرين  رحم

سينزايد11 15/360628501996.09.0113,250117,000110,00016,710E 113,750126,00419,944E 110,002ب

ة12 ا 15/360289101995.01.0617,500120,006114,50018,676E 114,000124,00419,504E 15,752ري  ش

ني13 نضرب 15/360641151995.08.1122,256120,006121,006110,5418E 117,750127,004111,199E 18,752إيم

ش14 تن  طب 15/360297231996.08.2735,506124,006124,506114,0018C 127,255129,004114,069C 116,502ف

د15 15/360294531997.02.2425,506121,006125,006111,9218E 125,005127,004113,009D 114,502ضح  عب

ان16 رةع 15/360312191995.03.2634,006120,006123,006112,8318D 116,500128,004111,139E 115,750س

ر17 15/360356531995.12.2833,756122,756120,506112,8318D 118,500128,004111,639E 110,250لخضر    غ

د18 ر غ 15/360584971996.01.1224,006120,006115,50019,9212E 119,250129,004112,069D 18,752رابح  الب

15/360603411996.10.0226,756128,506118,000112,2118D 119,000129,004112,009D 110,500أيمن محمد  فدا19

سين محمد  فياللي20 15/360274951997.01.0128,006125,006123,006112,6718D 127,255129,004114,069C 114,000ي

د قزان21 11/6016810ليد لعق
د22 ل  قن 15/3603465013.02.199720,006125,006112,00019,5012E 113,250126,00419,814E 18,502خ

م    كيالني23 15/360374731994.06.28أس
صيف24 ل   ل 15/360270581997.09.0420,006120,006114,00019,0012E 115,000124,00419,754E 110,752خ

ركي25 رة مب 06.04.198911/603758015,500111,500111,00016,330E 113,250126,00419,814E 19,250س

د26 15/360273741996.10.2830,506118,000122,506111,8318E 115,000128,004110,759E 110,252فلاير مسع

صر27 15/360302991997.04.1632,756124,006117,000112,2918D 119,250128,004111,819E 113,500 مري ن

ل رحم هالل28 15/360346591994.06.2120,006111,500112,50017,336E 120,755127,004111,949E 15,000ام

ي29 س 15/360605071995.04.0216,000117,500114,00017,920E 115,000126,004110,259E 18,752ربح ي

ق ال الرق

ء تذ إمض (ة) األس

ريخ ال ت : المدا

 االس

ال محضر مس السداسي مدا رة (5) الخ ل الد لي إدارة األ م

يي رةالت الد

مع  جي ج ر ب ب-  مخت عن

التسيير ع قس 

يل لي تح م

لي م
ريخالتسجيل رق رةالميالد ت الد لب الم

ي حدة في التع اإلستكش
لي التطبيق ي األ حدة التع

ج مس ال 5 الخ

د

سس ا ة الم األس

ييد الت سس الم

2018/2017 منقطع

2018/2017 منقطع

فطيم  ف.ب

لي الم

ي  يحدة التع  جب
د

ة  في ند

ي حدة سي التع ي حدةاألس جي التع المن

ابحي عيس ر

طر إدارة  المخ

لي محمد ح

يلد المعطي لتح

معي الع : الج

لي سيالم جياالس المن

ي ف الزهراء ر سميرش جب ء ف ش  حمد

د



مع  جي ج ر ب ب-  مخت عن

ي  دي الع ك التسيير ع اإلقتص

ج دس ال 06 الس

يي رةالت ييالد رةالت الد

مل449ر52ر66182ر62ر62ر2 حدا عددالمع ال

لي1 14/360307971995.06.0420,006120,006110,00018,3312E 113,000129,004110,509E 110,002الدين شمس  إم

صيف بن2 بير ل 2ر14/360230481994.05.2425,006121,006121,506111,2518E 120,505126,004111,639E 112,00ز
r3ف الص سمين ب 15/360308261996.08.2124,006125,756115,500110,8818E 113,250128,004110,319E 111,252ي

جمع4 15/360307211996.12.2422,756123,006118,000110,6318E 116,250128,004111,069E 112,752 هدى   ب

د5 ح 15/360584691996.01.1929,756121,006120,506111,8818E 120,755129,004112,449D 117,002إبتس  ب

خالل6 15/360275811996.11.2820,006115,500115,50018,506E 114,000127,004110,259E 19,002نسرين  ب

طب7 15/360641781995.10.1917,500122,756112,75018,836E 117,500127,004111,139E 18,750الدين تقيب

عزيز8 ء  ب ميس 15/360288161997.02.1222,256120,006118,000110,0418E 118,750129,004111,949E 110,002ر

ع9 لدر ان  ب 12/60219041991.11.2511,500120,506113,50017,586E 119,000126,004111,259E 17,502مر

مي10 هرحج 13/360208241993.08.178,00011,33024,0046,0045,002ش

ة حط11 15/360357601996.08.1725,006127,256115,000111,2118E 122,505128,004112,639D 110,502 مر

فني12 15/360324181997.09.2523,506124,506123,006111,8318E 127,755129,004114,199C 110,752آي  ح

ني13 09/60203681989.10.2513,000113,000110,50016,080E 112,250127,00419,814E 15,502عديحم

ي14 مي  خالي 15/360585191993.10.0517,500114,500115,00017,830E 113,250128,004110,319E 111,252س

اني15 15/360323181996.10.2922,506121,006115,00019,7512E 117,250128,004111,319E 18,002الدين خير  رض

15/360353611996.10.1620,006122,256118,500110,1318E 117,000128,004111,259E 110,002زين  زايد16

15/3605854123.04.199521,506118,000110,50018,336E 119,750126,004111,449E 15,252الرحي عبدسبيحي17

ل18 د  سق 13/360236531992.01.0111,000121,506110,50017,176E 113,250124,00419,314E 18,750عم

غ19 15/360270831997.02.0227,506120,006125,506112,1718D 124,005129,004113,259D 111,252راني ش

قي20 رة  عيس 15/360422941992.09.0220,006118,500120,00619,7512E 115,500127,004110,639E 111,252س

14/360268031995.08.23بكر أب فريج21
ر قر22 دى ن 15/360276041996.12.2924,256117,750116,50019,756E 113,750126,00419,944E 111,752ال

ر23 ر ق 15/360306301996.11.0320,006123,256111,00019,0412E 115,250129,004111,069E 18,752الدين ن

15/360323601996.01.1030,256123,506123,506112,8818D 117,250129,004111,569E 112,752عبير  لكحل24

لحمرار25 15/340126371997.01.2430,506123,006121,006112,4218D 118,000127,004111,259E 113,502ص

15/360312011995.01.0814,500114,500121,50618,426E 114,000127,004110,259E 110,752بشرى مرداس26

15/360273321997.07.2313,750115,500113,00017,040E 112,250128,004110,069E 15,500عدرةمسيخ27

يل لي تح م
د

طر إدارة  المخ
د

سس ا ة الم لي التطبيقاألس ي األ حدة التع ة  في ند
د لي لبم ليالم سيالم االس

د
د سس الم

ق االس ال الرق
لي الم

ال محضر مس السداسي مدا رة (5) الخ ل الد لي إدارة األ م

ريخالتسجيل رق الميالد ت
ي  حدة التع

جي يلالمن المعطي لتح

ي حدة سي التع ي حدةاألس جي التع المن

معي الع : الج

2018/2017 منقطع

ي حدة في التع اإلستكش

ي  جب

التسيير ع قس 



د28 15/360281621997.01.1125,006123,506123,506112,0018D 114,000129,004110,759E 114,002امين مقد

كس29 12/60187271994.05.07محمدلمر

174

ي ف الزهراء ش ء تذ إمض ابحي عيس(ة) األس ر ء ف ش  حمد لي محمد فطيم ح ر سميرف.ب جب

رة الثانية10,02  المعدل السن 2017/2016 العا الجامعي 6متحصل ع السداسي السادس   الد



مع  جي ج ر ب ب-  مخت عن
جن (ة) رئيس ي : ال دي الع ك التسيير ع اإلقتص

التسيير ع قس 

د1
مل حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ال

حداالمعدل11 رةال 2,0062626الد

112,002D 19,50019,500E 110,2330E 1جح ي  بداخ1#2018/2017 (ة)ن 13,250114,750113,500سي

114,252C 18,50018,500E 112,7530D 1جح 18,000125,756114,500بثين  برج2#2018/2017 (ة)ن

111,502E 110,501110,501E 113,1030D 1جح مي  بجعيط بن3#2018/2017 (ة)ن 23,006123,256113,500س

113,002D 110,501110,501E 112,4830D 1جح صر بن4#2018/2017 (ة)ن ء ر ن 14,500123,506114,500شيم

110,252E 110,001110,001E 111,0630E 1جح ذراع5#2018/2017 (ة)ن 18,000114,000112,000منصف  ب

113,752D 110,001110,001E 111,3630E 1جح نجنين6#2018/2017 (ة)ن 11,000121,00619,500نريم

17,750E 114,501114,501C 110,2930E 1جح ء  حمزة7#2018/2017 (ة)ن 13,000123,00617,500شيم

111,502E 14,50014,500E 110,5230E 1جح ة خرشي8#2018/2017 (ة)ن 015,00018,500مر

111,502E 112,001112,001D 111,7130E 1جح يل9#2018/2017 (ة)ن 17,000128,256124,506شر  خ

111,502E 111,001111,001E 111,6730E 1جح ءخميسي10#2018/2017 (ة)ن 12,500120,006112,500أسم

113,002D 111,501111,501E 110,7330E 1جح ل  دالل11#2018/2017 (ة)ن 13,000117,750111,000من

114,252C 114,001114,001C 113,1530D 1جح كر12#2018/2017 (ة)ن 21,256127,756115,000سندرة  ش

113,502D 18,50018,500E 110,5630E 1جح ة  صحرا13#2018/2017 (ة)ن 11,250124,506112,500مر

111,252E 110,501110,501E 112,8830D 1جح دي  عمر14#2018/2017 (ة)ن 14,000125,506114,500ف

113,002D 19,00019,000E 111,9230E 1جح اد15#2018/2017 (ة)ن 15,000125,256113,000ذكرى  ع

111,002E 112,501112,501D 19,0625E 1جل 8,000113,500114,500السال عبد غرايس16#2018/2017 (ة)م

114,502C 110,001110,001E 113,3530D 1جح 23,006127,256115,000نسرين  فدا17#2018/2017 (ة)ن

18,750E 115,501115,501C 110,9630E 1جح 10,000116,00018,500نسرينقراند18#2018/2017 (ة)ن

114,252C 114,001114,001C 111,6730E 1جح ع19#2018/2017 (ة)ن بكر  كرب 18,250124,756113,500لمين ا

114,502C 110,001110,001E 112,0830D 1جح ر20#2018/2017 (ة)ن 19,000125,256116,500مري  كرك

110,002E 19,50019,500E 110,8530E 1جح ن21#2018/2017 (ة)ن 16,250117,500114,000أميرة  كن

110,502E 19,00019,000E 111,3330E 1جح ش22#2018/2017 (ة)ن جر  كني 13,500121,506113,000ه

110,002E 111,001111,001E 110,8830E 1جح س لعبيد23#2018/2017 (ة)ن 15,00019,25017,500إن

111,752E 112,501112,501D 111,4430E 1جح للكحل24#2018/2017 (ة)ن 16,250118,750113,000خ

112,252D 115,001115,001C 112,2130D 1جح اغط25#2018/2017 (ة)ن 16,000120,006114,500أميم  لك

112,752D 111,001111,001E 112,0830D 1جح ء مراح26#2018/2017 (ة)ن 11,25019,25016,500شيم

C 110,1030E 2جح س29#2018/2017 (ة)ن لي() مس
18,000E 17,00017,000E 18,1322E 1جل سي27#2018/2017 (ة)م ة  مكن 9,25019,25018,500مر

116,002B 117,501117,501B 112,9630D 1جح ن يحي28#2018/2017 (ة)ن 19,000128,756119,500ايم

س رئيس ال

مع  جي ج ر ب ب-  مخت عن

ل لحب فريد ب
2018.05.28

ال محضر دس السداسي مدا رة ()الس ل الد لي إدارة   األ م

االسالالرق

ش ء حمد ف ء تذ إمض (ة) األس

لي التخطيط  االستراتيجي ريع تقييالم ازنالمش التقديري الم

نةع ارث بن ل حم كم

2018/2017 معي الع : الج

ريخ ال ت : المدا

ي حدة في التع ي حدةاإلستكش األفقي التع

رة رةالد الد رة السن المعدلالد السن الدراسي
مس نتيج السداسي الخ

يي الت

فية ي االستكش  حي لغحدة التع

2018/2017

ي االف

ي  االفقية حدة التع

معي الع : الج

يي الت رة الد في االستكش

د.شداد ن

مس  ى السداسي الخ ة ع  متحص

ال محضر دس السداسي مدا رة ()الس ل الد لي إدارة   األ م

طعة  من



ي  دي الع ك التسيير ع اإلقتص
التسيير ع قس 

د1
مل حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ال

حداالمعدل11 رةال 2,0062626الد

110,002E 19,00019,000E 110,29301جح ل1#2018/2017 (ة)ن دي  الغ 16,000120,006114,250ف

113,502D 18,50018,500E 111,83301جح جر بزاع2#2018/2017 (ة)ن 17,000116,500116,000ه

18,250E 15,00015,000E 110,27301جح غيث3#2018/2017 (ة)ن سين  ب 15,000118,000117,000ي

114,252C 17,00017,000E 111,52301جح 19,000123,506112,000نبي  ضيف بن4#2018/2017 (ة)ن

18,000E 18,00018,000E 18,9641جل دراع5#2018/2017 (ة)م مي  ب 14,000112,250110,500مراد س

17,250E 16,00016,000E 18,90161جل ح6#2018/2017 (ة)م س 10,000111,000112,000الدين شرف  ب

18,750E 17,50017,500E 110,46301جح طرف7#2018/2017 (ة)ن ن ب 17,000120,006114,500نريم

111,752E 16,50016,500E 110,35301جح زير8#2018/2017 (ة)ن 13,000121,756112,500آد ت

17,000E 17,00017,000E 110,21301جح 15,000118,250116,000الدين شجساس 9#2018/2017 (ة)ن

17,750E 19,50019,500E 18,71101جل الد10#2018/2017 (ة)م سمين    خ 13,250118,250111,500ي

19,000E 16,00016,000E 19,06151جل ني11#2018/2017 (ة)م 11,250113,000113,500شعي رحم

17,750E 18,50018,500E 18,5241جل 11,250115,500112,500ري    زكر12#2018/2017 (ة)م

110,252E 18,50018,500E 110,29301جح ش13#2018/2017 (ة)ن 13,000118,500114,000أميرة   طش

18,750E 16,50016,500E 19,44161جل هللا14#2018/2017 (ة)م ر    عط 14,000123,756113,500ط

110,002E 18,00018,000E 19,71231جل ى    عالقي15#2018/2017 (ة)م 8,250120,006112,500مر

112,502D 17,50017,500E 112,56301جح ان16#2018/2017 (ة)ن 19,500127,506116,500هدى   ع

19,250E 16,50016,500E 19,96271جل طم    قزايني17#2018/2017 (ة)م 18,000117,000112,500الزهرة ف

يل2018/2017#18 ء    ق أسم
18,750E 112,501112,501D 110,17301جح ش19#2018/2017 (ة)ن 20,006113,000111,500لبن   كط

112,752D 18,00018,000E 111,65301جح امي20#2018/2017 (ة)ن 19,000118,750110,500داد    ل

17,250E 111,001111,001E 110,08301جح د  محمد21#2018/2017 (ة)ن 5,000115,500111,500رامي م

111,752E 19,50019,500E 110,02301جح ح22#2018/2017 (ة)ن ز    مصب في كن 12,500118,750110,500ص

112,502D 111,501111,501E 110,04301جح ي23#2018/2017 (ة)ن ن   مع 5,000118,500113,500فيصل عثم

112,502D 112,001112,001D 111,40301جح ل   نخ24#2018/2017 (ة)ن 12,000122,006115,000خ

114,252C 110,001110,001E 112,17301جح 19,000126,006114,500جيدة    نصي25#2018/2017 (ة)ن

110,002E 111,501111,501E 111,42301جح س26#2018/2017 (ة)ن يم    ن 14,000120,006113,000س

17,500E 111,001111,001E 19,33111جل ء    يحي27#2018/2017 (ة)م 16,500117,000115,000زكري

112,252D 114,001114,001C 111,44301جح سمين يحي28#2018/2017 (ة)ن 18,000118,250110,500ي

جح10,45302 ر() مرجي29#2017/2016 (ة)ن الدين ن

س رئيس ال

مع  جي ج ر ب ب-  مخت عن
جن (ة) رئيس ي : ال دي الع ك التسيير ع اإلقتص ل لحب فريد ب

ال محضر دس السداسي مدا رة ()الس ل الد لي إدارة   األ م

ال محضر دس السداسي مدا رة ()الس ل الد لي إدارة   األ م

ش ء حمد نةع ارث بنف ل حم كم ء تذ إمض (ة) األس

متحصل ع السنة الثالثة العا الجامعي 

جن (ة) رئيس : ال

ي حدة في التع ي حدةاإلستكش األفقي التع
مس نتيج السداسي الخ

االس ال  حي لغ

2018.05.28

السن المعدلالسن الدراسي رة الد

ل لحب فريد ب
ريخ ال ت : المدا

فية ي االستكش حدة التع

 منقطع

الرق
يي رةالت الد

في االستكش
ي االف

د.شداد ن

معي الع 2018/2017: الج

يي الت

ي  االفقية حدة التع
لي التخطيط  االستراتيجي ريع تقييالم ازنالمش التقديري الم

رة رةالد الد

رة الثانية  المعدل السن  العا الجامعي متحصل ع السداسي الخامس    الد

 منقطع



التسيير ع قس 

د1

مل حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ال
حداالمعدل11 رةال 2,0062626الد

111,752E 115,001115,001C 110,38301جح سبيل إتي1#2018/2017 (ة)ن 14,500124,256117,000س

110,002E 115,501115,501C 111,77301جح ي2#2018/2017 (ة)ن طم  العت 21,006128,506114,500الزهراء ف

19,250E 114,501114,501C 18,1951جل ج3#2018/2017 (ة)م ف 5,00018,50010,500هجيرةأ

115,502C 114,001114,001C 114,38301جح عيد4#2018/2017 (ة)ن 25,006130,506118,000 محمد ب

18,250E 113,501113,501D 18,98111جل اس بن5#2018/2017 (ة)م م  ح 8,250110,500110,500 س

114,002C 116,501116,501B 113,02301جح ن دين  عس بن6#2018/2017 (ة)ن 18,500124,506114,000إسم

111,002E 117,001117,001B 112,33301جح ت7#2018/2017 (ة)ن تي ف  ب 18,500120,006118,500ع

19,250E 111,501111,501E 110,33301جح معزة8#2018/2017 (ة)ن 13,000124,256112,500جمي ب

119,252A 113,001113,001D 114,94301جح ر9#2018/2017 (ة)ن منق د  ب 28,506135,006118,000جي

18,250E 114,001114,001C 110,27301جح جي10#2018/2017 (ة)ن ن  حج 11,250112,750112,500ر

110,502E 115,001115,001C 19,63131جل ر  حربي11#2018/2017 (ة)م دى ن 8,250123,756114,000ال

18,250E 114,501114,501C 19,79111جل ء  خ12#2018/2017 (ة)م 13,250113,500112,000شيم

110,002E 116,001116,001B 111,46301جح ن  دق13#2018/2017 (ة)ن 15,500116,250112,500جي

111,502E 112,501112,501D 110,04301جح ر14#2018/2017 (ة)ن ن  رب 8,250118,000113,500 جي

113,502D 116,001116,001B 112,40301جح يد15#2018/2017 (ة)ن ء  ز ميس 18,000120,756114,000ر

110,002E 112,501112,501D 19,29181جل في16#2018/2017 (ة)م ر  س دى ن 11,500111,750111,500ال

118,002A 114,001114,001C 113,23301جح لي17#2018/2017 (ة)ن 21,256127,506118,000دالل  ص

110,752E 111,501111,501E 19,75121جل س18#2018/2017 (ة)م ء  عب 13,250115,500112,000ص

112,252D 114,001114,001C 110,17301جح 13,000116,750117,500لين فريج19#2018/2017 (ة)ن

110,502E 112,001112,001D 19,33131جل ن أميرة  قرايري20#2018/2017 (ة)م 10,000120,006112,500جي

112,252D 114,001114,001C 111,98301جح 20,506129,006117,500زهرةقرفي21#2018/2017 (ة)ن

18,750E 115,501115,501C 110,50301جح اسمي22#2018/2017 (ة)ن 18,000116,250114,000ندى  ق

114,002C 115,001115,001C 112,63301جح د23#2018/2017 (ة)ن 15,500126,006114,500سندس  لس

17,500E 19,00019,000E 17,9641جل كيل24#2018/2017 (ة)م كيل ل 12,000121,506114,500سمي ل

19,000E 111,001111,001E 19,67111جل ن25#2018/2017 (ة)م 19,000114,500115,500عزيزة مج

113,752D 117,001117,001B 113,06301جح ر26#2018/2017 (ة)ن ة  مخت 13,500120,006112,000مر

112,502D 115,001115,001C 110,40301جح د27#2018/2017 (ة)ن نمسع 11,500120,006112,500جي

113,002D 115,501115,501C 112,04301جح ر28#2018/2017 (ة)ن ء  منص ميس 16,000124,506116,500ر

19,250E 117,001117,001B 19,96161جل 14,000120,006113,000االدين حسهالل29#2018/2017 (ة)م

س رئيس ال

2018.05.28

ش ء حمد نةع ارث بنف ل حم كم ء تذ إمض (ة) األس

االسالالرق
لي التخطيط  االستراتيجي ريع تقييالم ازنالمش التقديري الم

ي حدة األفقي التع
مس نتيج السداسي الخ

السن المعدل
رة الد

ي  االفقية حدة التع

رة رةالد الد رة ييالد الت

 حي لغ

السن الدراسي

ي حدة في التع اإلستكش
ريخ ال ت : المدا

د.شداد ن

فية ي االستكش حدة التع

في االستكش
يي يالت االف



مع  جي ج ر ب ب-  مخت عن

ي  دي الع ك التسيير ع اإلقتص
جن (ة) رئيس ل: ال لحب التسيير ع قس فريد ب

د1

مل حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ال
حداالمعدل11 رةال 2,0062626الد

19,000E 110,501110,501E 19,60161جل 10,250124,256115,500اسال   العمر1#2018/2017 (ة)م

19,250E 111,001111,001E 18,75111جل لي2#2018/2017 (ة)م 14,000117,250112,500() الصمد عبد   ب

110,752E 112,501112,501D 18,8171جل زلك3#2018/2017 (ة)م 7,000120,756121,006رمز   ب

110,502E 113,501113,501D 19,7371جل زيد4#2018/2017 (ة)م 10,000120,506113,000رحم   ب

19,250E 115,001115,001C 19,67111جل كر5#2018/2017 (ة)م س 17,750115,250115,000بي    ب

19,500E 117,501117,501B 19,90101جل قرب6#2018/2017 (ة)م 11,750116,250114,000نجالء   ب

15,500E 19,00019,000E 17,8541جل 11,000121,256111,000() أحال   جدا7#2018/2017 (ة)م

110,002E 112,501112,501D 19,52181جل ني8#2018/2017 (ة)م ء  حش 12,250116,750111,000أسم

110,002E 110,501110,501E 110,94301جح 12,000115,750110,500 هدى الدين خير9#2018/2017 (ة)ن

113,002D 117,001117,001B 111,44301جح د10#2018/2017 (ة)ن رة    دا 14,250121,006115,000س

114,252C 114,001114,001C 111,81301جح يش11#2018/2017 (ة)ن 14,500116,000118,000أكر   در

15,500E 112,001112,001D 17,42101جل مي12#2018/2017 (ة)م 8,50019,000110,000خديجرق

18,250E 111,501111,501E 17,9651جل ءزبير13#2018/2017 (ة)م 8,250113,500112,000زكري

110,002E 113,001113,001D 19,79131جل ش14#2018/2017 (ة)م رة  زي 9,250113,750112,500س

111,002E 112,501112,501D 19,25121جل عي15#2018/2017 (ة)م 10,500120,506117,000() حسين    سب

110,502E 116,001116,001B 110,98301جح ي16#2018/2017 (ة)ن ح ءس 17,250122,506114,000شيم

112,252D 114,001114,001C 110,96301جح 10,500115,000113,500زكري أحمد    سحر17#2018/2017 (ة)ن

17,750E 110,001110,001E 18,13101جل عين18#2018/2017 (ة)م لح محمد    سم 8,750113,000110,000الص

18,500E 116,501116,501B 110,00301جح ر19#2018/2017 (ة)ن ش ن   ع 8,000111,000111,500جي

110,002E 116,501116,501B 110,96301جح ش20#2018/2017 (ة)ن ثر    ع 16,500120,006113,000ك

111,502E 112,001112,001D 110,02301جح رة21#2018/2017 (ة)ن 12,750111,750112,500زين    عم

17,500E 1ص ص11م جل10,0001##1م د22#2018/2017 (ة)م ان محمدعي 8,00018,250111,500مر

110,252E 115,501115,501C 111,60301جح 13,250123,756116,500راني   فريح23#2018/2017 (ة)ن

112,502D 115,001115,001C 113,08301جح سي24#2018/2017 (ة)ن 14,000121,006116,500درين   فطن

112,002D 114,001114,001C 110,52301جح ر25#2018/2017 (ة)ن 12,000115,500115,000غزالن    ق

113,252D 19,50019,500E 110,04301جح ي26#2018/2017 (ة)ن 19,750137,006120,506الدين حس    كح

111,252E 114,251114,251C 110,40301جح 12,500113,750115,000راني   محرز27#2018/2017 (ة)ن

110,002E 116,001116,001B 19,7571جل ي28#2018/2017 (ة)م ي 17,750120,006113,000أميرة    مع

112,252D 114,501114,501C 110,71301جح رة حبيب   نغرة29#2018/2017 (ة)ن 19,000123,756117,500س

س رئيس ال

2018.05.28

ء تذ إمض ش(ة) األس ء حمد نةع ارث بنف ل حم كم

االسالالرق
لي التخطيط  االستراتيجي ريع تقييالم ازنالمش التقديري الم

يي رةالت رةالد رةالد الد رة الد

 حي لغ
السن المعدلالسن الدراسي في االستكش

ي االف

معي الع : الج

ي حدة األفقي التع

ريخ ال ت : المدا

د.شداد ن

ي حدة في التع اإلستكش

ي  االفقية مسحدة التع نتيج السداسي الخ

يي الت

فية ي االستكش حدة التع

2018/2017



مع  جي ج ر ب ب-  مخت عن
جن (ة) رئيس ي : ال دي الع ك التسيير ع اإلقتص

التسيير ع قس 

مل حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ال
حداالمعدل11 رةال 2,0062626الد

رة30ر112ر11ر21ر4 6ر2د6ر2د6ر2نتيجد
16,500E 15,50015,500E 17,9491جل قل1#2018/2017 (ة)م زي الع 14,000114,500111,000ف

19,000E 113,501113,501D 110,54301جح طيف عبد بن2#2018/2017 (ة)ن 14,000116,500114,500إسال الرزا عبد  ال

18,750E 17,00017,000E 19,67211جل ف بن3#2018/2017 (ة)م ي  ع 11,750121,506118,500س

112,002D 110,001110,001E 111,38301جح ة عيدة بن4#2018/2017 (ة)ن 15,750115,500121,506نج

110,502E 15,50015,500E 19,96291جل شالغ5#2018/2017 (ة)م 12,250118,500114,500فلاير ب

15,000E 16,00016,000E 19,50151جل قرة6#2018/2017 (ة)م 12,500116,750113,500 () فتيح  ب

111,502E 112,001112,001D 111,44301جح رة  حسن7#2018/2017 (ة)ن 14,500113,250114,500س

17,750E 114,001114,001C 110,52301جح جر  حصير8#2018/2017 (ة)ن 13,000114,750113,500ه

17,000E 18,50018,500E 18,2791جل ل9#2018/2017 (ة)م فل  رح 10,25019,500112,000ن

110,252E 110,501110,501E 112,77301جح ني10#2018/2017 (ة)ن 14,000126,506113,500نسرين  رحم

110,002E 112,001112,001D 18,5071جل سينزايد11#2018/2017 (ة)م 9,250121,006114,500ب

15,750E 15,00015,000E 18,40101جل ة12#2018/2017 (ة)م ا 7,250117,250110,500ري  ش

18,750E 113,001113,001D 110,81301جح ني13#2018/2017 (ة)ن نضرب 12,000115,500118,000إيم

116,502B 113,501113,501D 114,19301جح ش14#2018/2017 (ة)ن تن  طب 15,500134,256121,006ف

114,502C 17,50017,500E 112,13301جح د15#2018/2017 (ة)ن د عب 13,500124,756116,000ضح عب

115,752C 112,501112,501D 112,48301جح ان16#2018/2017 (ة)ن انع رة ع 19,250134,006116,000س

110,252E 110,001110,001E 111,98301جح ر17#2018/2017 (ة)ن 19,000122,006114,500لخضر    غ

18,750E 18,50018,500E 110,42301جح د18#2018/2017 (ة)ن ر غ 12,750117,000113,000رابح  الب

110,502E 114,501114,501C 112,19301جح 17,250120,006116,500أيمن محمد  فدا19#2018/2017 (ة)ن

114,002C 112,001112,001D 113,19301جح سين محمد  فياللي20#2018/2017 (ة)ن 12,750116,250114,000ي

د قزان2018/2017#21 ليد لعق
18,500E 15,00015,000E 19,15161جل د22#2018/2017 (ة)م ل  قن 8,500116,250118,000خ

م    كيالني2018/2017#23 أس
110,752E 110,001110,001E 19,48191جل صيف24#2018/2017 (ة)م ل   ل 12,250117,750114,500خ

19,250E 113,001113,001D 18,2951جل ركي25#2018/2017 (ة)م رةمب 8,500112,000110,500س

110,252E 116,001116,001B 111,69301جح د26#2018/2017 (ة)ن دمسع 19,750124,756117,500فلاير مسع

113,502D 117,001117,001B 112,63301جح صر27#2018/2017 (ة)ن 12,000119,250116,500حسين بن/ مري ن

15,000E 16,50016,500E 18,60151جل ل رحم هاللهالل28#2018/2017 (ة)م 11,500114,500115,500ام

18,750E 16,50016,500E 18,6591جل ي29#2018/2017 (ة)م س يي س 12,750116,750113,500ربح ي

س رئيس ال

ل لحب فريد ب
2018.05.28

ال محضر دس السداسي مدا رة ()الس ل الد لي إدارة   األ م

لي التخطيط  االستراتيجي الم

نة ل حم كم ء تذ إمض ش(ة) األس ء حمد ع ارث بنف

ريخ ال ت : المدا

االسالالرق رةالسن المعدل رةالد الد السن الدراسي
ريع تقيي ازنالمش التقديري الم فية ي االستكش حدة التع

د

مس حي لغ نتيج السداسي الخ

يي رةالت الد ي االف يي الت

ي حدة في التع ي حدةاإلستكش األفقي التع

في االستكش

2018/2017

 منقطع

 منقطع

د.شداد ن

د

ي  االفقية حدة التع

رة الد

معي الع : الج

 منقطع

 منقطع



مع  جي ج ر ب ب-  مخت عن
ي  دي الع ك التسيير ع اإلقتص

جن (ة) رئيس التسيير ع قس : ال

السن المعدلالسن الدراسيد
مل حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ال

حداالمعدل ييعدد ال رةالت ملالد حدا عددالمع حداالمعدلال ييعدد ال رةالت 2,0062626الد

10,002E 17,50017,500E 19,13231جل لي1#2018/2017 (ة)م 13,500118,000112,000الدين شمس  إم

12,002D 19,50019,500E 111,29301جح صيف بن2#2018/2017 (ة)ن بير ل 17,000120,500113,000ز

111,252E 114,501114,501C 111,02301جح ف3#2018/2017 (ة)ن الص سمين ب 14,750129,000117,000ي

112,752D 17,00017,000E 110,65301جح جمع4#2018/2017 (ة)ن 15,500130,750115,500 هدى   ب

117,002B 19,50019,500E 112,29301جح د5#2018/2017 (ة)ن ح 19,000130,250118,000إبتس  ب

19,000E 19,50019,500E 19,21151جل خالل6#2018/2017 (ة)م 10,750118,250117,500نسرين  ب

18,750E 113,001113,001D 19,94161جل طب7#2018/2017 (ة)م 9,00016,75012,500الدين تقيب

110,002E 115,001115,001C 111,08301جح عزيز8#2018/2017 (ة)ن ء  ب ميس 11,000122,500114,000ر

17,500E 19,50019,500E 18,96151جل ع9#2018/2017 (ة)م لدر ان  ب 7,000114,000116,000مر

5,000E 5,0005,000E 3,504جل مي10 (ة)م هرحج 7,5007,50016,000ش

110,502E 111,001111,001E 111,60301جح ة حط11#2018/2017 (ة)ن 15,500120,000111,000 مر

110,752E 114,501114,501C 112,75301جح فني12#2018/2017 (ة)ن 17,000123,500117,500آي  ح

15,500E 110,501110,501E 17,6551جل ني13#2018/2017 (ة)م 10,2509,50012,500عديحم

111,252E 18,00018,000E 18,96111جل ي14#2018/2017 (ة)م مي  خالي 10,250111,500114,500س

18,000E 17,50017,500E 19,94211جل اني15#2018/2017 (ة)م 13,250114,500116,500الدين خير  رض

110,002E 112,501112,501D 110,69301جح 9,250113,750117,000زين  زايد16#2018/2017 (ة)ن

15,250E 111,001111,001E 19,33161جل 15,25019,25016,000الرحي عبدسبيحي17#2018/2017 (ة)م

18,750E 15,50015,500E 17,88101جل ل18#2018/2017 (ة)م د  سق 13,25010,50012,500عم

111,252E 114,001114,001C 112,60301جح غ19#2018/2017 (ة)ن 20,750128,250122,000راني ش

111,252E 15,50015,500E 19,81231جل قي20#2018/2017 (ة)م رة  عيس 12,250121,000116,500س

بكر أب فريج2018/2017#21
111,752E 18,50018,500E 19,88121جل ر قر22#2018/2017 (ة)م دى ن 11,750116,000114,500ال

18,750E 17,50017,500E 19,56211جل ر23#2018/2017 (ة)م ر ق 10,000114,750112,000الدين ن

112,752D 110,001110,001E 112,19301جح 19,750126,750115,500عبير  لكحل24#2018/2017 (ة)ن

113,502D 18,50018,500E 111,79301جح لحمرار25#2018/2017 (ة)ن 19,75021,50018,500ص

110,752E 16,50016,500E 19,06171جل 13,000111,000112,000بشرى مرداس26#2018/2017 (ة)م

15,500E 113,001113,001D 18,42101جل 13,50016,25014,500عدرةمسيخ27#2018/2017 (ة)م

ل لحب فريد ب

االسالالرق
لي التخطيط  االستراتيجي ريع تقييالم ازنالمش التقديري الم

رة الد

2018.05.28 ريخ ال ت : المدا

 االفقية
 حي لغ

رةد الد

ي حدة األفقي التع

ي ي حدة التع حدة التع

فية  االستكش

مس نتيج السداسي الخ

معي الع : الج

 منقطع

2018/2017

ي حدة في التع اإلستكش

 منقطع



114,002C 117,501117,501B 112,21301جح د28#2018/2017 (ة)ن 8,000123,750115,500امين مقد

جح كس29#2017/2016(ة)ن محمدلمر

س رئيس ال ءد.شداد ن تذ إمض ش(ة) األس ء حمد نةع ارث بنف ل حم كم

رة الثانية10,02  المعدل السن  العا الجامعي متحصل ع السداسي السادس رة الثانية  المعدل السن  العا الجامعي متحصل ع السداسي السادس  الد   الد



جن (ة) رئيس : ال

مل حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ال
2,005141,0021,001

16,920E 118,250115,004111,089E 112,002112,002D 17,50017,500E 

19,716E 135,005116,004117,009B 114,502114,502C 19,25019,250E 

19,9612E 125,755115,004113,589D 112,002112,002D 18,50018,500E 

18,756E 124,255116,504113,589D 114,502114,502C 111,372111,371E 

17,330E 124,375115,504113,299D 110,502110,502E 110,372110,371E 

16,926E 121,375115,504112,299D 114,502114,502C 17,12017,120E 

17,256E 115,250115,004110,089E 111,002111,002E 115,252115,251C 

12,250E 111,500114,50418,674E 14,00014,000E 14,50014,500E 

111,6318E 132,505115,504116,009B 18,50018,500E 111,372111,371E 

17,506E 125,005115,004113,339D 110,502110,502E 111,002111,001E 

16,960E 120,755114,504111,759E 18,00018,000E 114,252114,251C 

110,6718E 130,005115,004115,009C 114,502114,502C 113,622113,621D 

18,046E 123,375115,504112,969D 111,002111,002E 19,50019,500E 

19,006E 129,505115,004114,839C 114,502114,502C 111,502111,501E 

18,886E 127,505115,504114,339C 116,502116,502B 113,252113,251D 

16,000E 116,370114,504110,299E 18,00018,000E 114,872114,871C 

110,8818E 127,625115,504114,379C 112,502112,502D 17,75017,750E 

15,750E 116,250115,004110,429E 112,002112,002D 116,622116,621B 

19,426E 120,255114,504111,589E 114,002114,002C 116,252116,251B 

110,1318E 126,755115,004113,929D 113,502113,502D 110,872110,871E 

17,960E 117,120116,004111,049E 17,00017,000E 16,25016,250E 

18,006E 124,875116,004113,629D 112,002112,002D 18,12018,120E 

15,290E 117,250115,004110,759E 14,00014,000E 110,122110,121E 

18,000E 127,005116,004114,339C 116,502116,502B 19,87019,870E 

18,426E 125,505116,004113,839D 113,502113,502D 111,252111,251E 

14,500E 115,000115,504110,179E 13,00013,000E 18,37018,370E 

14,500E 17,000115,00417,334E 115,002115,002C 15,75015,750E 

111,2118E 126,755115,004113,929D 113,002113,002D 116,622116,621B 

س رئيس ال

معي الع : الج ال محضر دس السداسي مدا رة (6)الس ل الد لي إدارة  01 األ م

معي الع : الج
جن  (ة)رئيس  :ال

ريخ ال ت : المدا

معي الع 2017: الج

رة رةالد حداالد ييعدد ال الت

سية ي االس لي تدقيحدة التع م

المعدل

فية ي االستكش ي  االفقيةحي لغحدة التع حدة التع جية ي المن ي االفالسحدة التع ئي التس القض تربص تقرير

ج 01 ال

ر بؤغوثيس الشريف بن مب

يي الت

ازن التقديري الم

لمحمد حولي فريد بوحب

رة رةالد حداالمعدلالد ييعدد ال رةالت رةالد حداالمعدلالد عدد ال

2017

رة حداالمعدلالد ييعدد ال رةالت الد

ال محضر دس السداسي مدا رة (6)الس ل الد لي إدارة  01 األ م

طعة 2018/2017 من



جن (ة) رئيس : ال

مل حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ال

2,005141,0021,001

18,386E 120,005115,504111,839E 112,002112,002D 17,50017,500E 

18,250E 121,375115,004112,129D 114,502114,502C 15,50015,500E 

18,330E 124,375115,004113,129D 115,002115,002C 17,00017,000E 

19,086E 123,375115,504112,969D 111,502111,502E 14,50014,500E 

16,130E 114,000114,00419,334E 111,002111,002E 17,50017,500E 

15,500E 119,000114,004111,009E 15,00015,000E 14,50014,500E 

18,586E 122,755115,504112,759D 114,002114,002C 16,50016,500E 

17,886E 125,005115,004113,339D 114,002114,002C 15,00015,000E 

18,210E 124,505115,004113,179D 18,00018,000E 16,00016,000E 

17,170E 115,500115,004110,179E 111,502111,502E 18,50018,500E 

16,290E 123,255115,504112,929D 112,002112,002D 12,00012,000E 

16,540E 123,005114,504112,509D 15,00015,000E 14,50014,500E 

17,580E 118,500115,004111,179E 111,002111,002E 14,00014,000E 

18,546E 118,500115,004111,179E 14,00014,000E 16,00016,000E 

16,796E 117,250115,004110,759E 116,502116,502B 15,00015,000E 

110,5818E 128,755115,004114,589C 113,502113,502D 16,00016,000E 

17,920E 127,505115,004114,179C 114,002114,002C 14,00014,000E 

17,426E 126,755115,504114,089C 110,002110,002E 111,502111,501E 

18,040E 123,755114,504112,759D 112,502112,502D 16,50016,500E 

15,330E 123,505114,504112,679D 110,002110,002E 110,002110,001E 

16,960E 116,500115,004110,509E 114,002114,002C 13,00013,000E 

16,170E 120,005114,504111,509E 112,002112,002D 19,00019,000E 

18,176E 127,375115,504114,299C 113,502113,502D 17,00017,000E 

19,926E 120,005115,004111,679E 110,002110,002E 15,50015,500E 

17,836E 120,005114,504111,509E 15,00015,000E 18,50018,500E 

18,080E 126,255115,004113,759D 110,002110,002E 17,50017,500E 

17,790E 121,125116,004112,379D 110,002110,002E 113,502113,501D 

س رئيس ال

جن (ة) رئيس : ال

معي الع : الج ال محضر دس السداسي مدا رة (6)الس ل الد لي إدارة  01 األ م

ال محضر دس السداسي مدا رة (6)الس ل الد لي إدارة  01 األ م

جن  (ة)رئيس  :ال

2017

جيةتربص تقرير ي المن ي االفالسحدة التع ئي التس فيةالقض ي االستكش ي  االفقيةحي لغحدة التع حدة التع

جن  (ة)رئيس  :ال

معي الع : الج

لمحمد حولي الدين نور شداديس الشريف بنفريد بوحب

ج ني  ال 02 الث
ريخ ال ت : المدا

حدا عدد ال

2017/2016متحصل ع السنة الثالثة العا الجامعي 

المعدل رةالمعدل ييالد الت

ازن سيةالتقديري الم ي االس لي تدقيحدة التع م

حداالمعدل ييعدد ال رةالت رةالد الد رة حداالد عدد ال رة ييالد رةالت رةالد حداالمعدلالد ييعدد ال رةالت الد

2018/2017 منقطع



مل حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ال
2,005141,0021,001

19,296E 114,500115,00419,834E 111,002111,002E 15,50015,500E 

110,6718E 121,255116,504112,589D 117,002117,002B 117,002117,001B 

12,330E 17,250115,00417,424E 18,00018,000E 17,50017,500E 

112,2518D 122,255116,004112,759D 113,502113,502D 18,00018,000E 

14,880E 18,750115,00417,924E 18,50018,500E 110,502110,501E 

19,506E 122,755115,004112,589D 112,502112,502D 115,002115,001C 

19,506E 121,255116,004112,429D 114,002114,002C 116,002116,001B 

18,296E 116,250115,004110,429E 112,002112,002D 18,00018,000E 

113,5818D 135,505116,504117,339B 113,002113,002D 111,002111,001E 

16,080E 122,005115,504112,509D 112,002112,002D 110,002110,001E 

17,676E 115,000114,50419,834E 11,00011,000E 19,50019,500E 

16,460E 114,000114,50419,504E 16,00016,000E 110,502110,501E 

17,380E 116,250115,004110,429E 110,002110,002E 113,002113,001D 

16,630E 19,250115,00418,084E 19,00019,000E 16,50016,500E 

18,796E 124,005115,004113,009D 113,002113,002D 110,002110,001E 

15,790E 112,000115,00419,004E 17,00017,000E 19,00019,000E 

111,1318E 124,255116,004113,429D 114,502114,502C 111,502111,501E 

16,790E 115,000115,004110,009E 17,00017,000E 16,00016,000E 

17,880E 112,250114,50418,924E 113,002113,002D 112,002112,001D 

17,086E 15,750115,50417,084E 16,00016,000E 15,50015,500E 

111,1718E 116,250116,004110,759E 115,002115,002C 113,502113,501D 

18,040E 117,750116,004111,259E 111,002111,002E 117,502117,501B 

19,336E 121,255115,004112,089D 114,002114,002C 112,502112,501D 

18,006E 114,000114,50419,504E 19,00019,000E 15,00015,000E 

18,170E 120,255116,004112,089D 114,002114,002C 17,00017,000E 

17,586E 117,500116,004111,179E 115,002115,002C 113,002113,001D 

17,336E 19,000115,00418,004E 115,002115,002C 112,002112,001D 

19,506E 113,500115,50419,674E 16,00016,000E 112,002112,001D 

17,836E 16,500115,00417,174E 110,002110,002E 114,502114,501C 

س رئيس ال

ريخ ال ت : المدا

رة الد يي الت

لمحمد حولي الدين نور شداديس الشريف بنفريد بوحب

ج لث  ال 03 الث

رة حداالمعدلالد ييعدد ال الت

ازن سيةالتقديري الم ي االس لي تدقيحدة التع جيةتربص تقريرم ي المن ي االفالسحدة التع ئي التس فيةالقض ي االستكش ي  االفقيةحي لغحدة التع حدة التع

رة حداالمعدلالد ييعدد ال رةالت رةالد رةالد حداالمعدلالد ييعدد ال رةالت رةالد حداالمعدلالد عدد ال



جن (ة) رئيس : ال

مل حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ال
2,005141,0021,001

18,336E 123,005115,004112,679D 110,502110,502E 12,50012,500E 

17,290E 18,250115,50417,924E 114,502114,502C 14,50014,500E 

18,1312E 15,000114,50416,504E 13,00013,000E 13,00013,000E 

17,256E 16,500114,50417,004E 15,00015,000E 14,50014,500E 

18,000E 19,000114,50417,834E 116,002116,002B 113,502113,501D 

17,000E 111,250115,00418,754E 116,002116,002B 113,502113,501D 

17,216E 15,000114,00416,334E 18,00018,000E 14,00014,000E 

16,670E 112,000114,50418,834E 110,002110,002E 14,00014,000E 

16,380E 16,500114,00416,834E 12,50012,500E 13,50013,500E 

18,386E 126,755115,004113,929D 114,502114,502C 111,002111,001E 

18,080E 115,500114,504110,009E 111,002111,002E 14,50014,500E 

14,580E 15,000114,00416,334E 12,50012,500E 11,50011,500E 

15,630E 110,750113,00417,924E 13,00013,000E 18,50018,500E 

15,920E 113,250115,50419,584E 17,00017,000E 113,502113,501D 

18,006E 15,750114,50416,754E 13,00013,000E 17,50017,500E 

18,966E 122,005115,504112,509D 115,002115,002C 111,502111,501E 

16,500E 115,000116,504110,509E 114,002114,002C 18,00018,000E 

15,290E 114,250113,00419,084E 112,502112,502D 12,50012,500E 

15,080E 18,500115,00417,834E 112,002112,002D 19,00019,000E 

18,256E 115,750115,504110,429E 116,002116,002B 110,502110,501E 

16,170E 112,000115,00419,004E 112,002112,002D 13,50013,500E 

14,630E 17,000114,50417,174E 19,00019,000E 12,00012,000E 

18,926E 127,255115,004114,089C 116,002116,002B 112,002112,001D 

18,586E 123,255115,004112,759D 113,002113,002D 112,002112,001D 

17,080E 115,250115,504110,259E 110,002110,002E 110,002110,001E 

112,8818D 118,250114,504110,929E 18,00018,000E 14,50014,500E 

16,880E 110,500115,50418,674E 17,00017,000E 112,002112,001D 

18,466E 115,250114,50419,924E 112,002112,002D 19,50019,500E 

110,0418E 119,750114,504111,429E 115,002115,002C 112,502112,501D 

س رئيس ال

ال محضر دس السداسي مدا رة (6)الس ل الد لي إدارة  01 األ م

معي الع 2017: الج

جن  (ة)رئيس  :ال

ريخ ال ت : المدا

حدا ييعدد ال رةالت رةالد حداالد عدد ال

لمحمد حولي فريد بوحب

ازن سيةالتقديري الم ي االس لي تدقيحدة التع جيةتربص تقريرم ي المن ي االفالسحدة التع ئي التس فيةالقض ي االستكش ي  االفقيةحي لغحدة التع حدة التع

رةالمعدل ييالمعدلالد رةالت رةالد حداالمعدلالد ييعدد ال الت يي رةالت رةالد حداالمعدلالد عدد ال

الدين نور شداديس الشريف بن

رة الد

ج 04 الرابع  ال



جن (ة) رئيس : ال

مل حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ال
2,005141,0021,001

1ر1د1ر1د2ر1د2ر1د9ر3د4ر1د5ر2د618د

16,580E 114,500115,00419,834E 15,00015,000E 110,502110,501E 

17,500E 123,255114,504112,589D 110,002110,002E 115,252115,251C 

18,636E 117,00016,00017,670E 110,002110,002E 110,002110,001E 

18,796E 132,875114,504115,799C 110,502110,502E 110,752110,751E 

17,540E 127,005114,504113,839D 17,00017,000E 18,75018,750E 

17,130E 123,505115,004112,839D 110,502110,502E 18,75018,750E 

17,040E 120,505115,004111,839E 115,502115,502C 114,252114,251C 

16,880E 123,505114,504112,679D 18,50018,500E 113,502113,501D 

15,290E 115,500113,50419,674E 17,50017,500E 110,002110,001E 

19,006E 132,255114,504115,589C 110,502110,502E 110,752110,751E 

17,466E 117,500113,504110,339E 19,00019,000E 114,752114,751C 

15,830E 114,500114,50419,674E 110,002110,002E 19,75019,750E 

17,580E 115,250115,004110,089E 16,00016,000E 116,002116,001B 

111,7918E 135,505115,004116,839B 114,502114,502C 111,752111,751E 

19,046E 124,005115,004113,009D 110,002110,002E 19,25019,250E 

111,5418E 122,755115,004112,589D 110,502110,502E 110,752110,751E 

19,256E 132,625115,504116,049B 110,002110,002E 112,002112,001D 

17,130E 128,005114,504114,179C 110,002110,002E 112,252112,251D 

18,966E 127,505116,004114,509C 19,00019,000E 115,252115,251C 

17,170E 120,255115,004111,759E 17,00017,000E 115,752115,751C 

17,130E 121,005115,004112,009D 18,00018,000E 19,00019,000E 

17,420E 122,505114,504112,339D 19,00019,000E 111,752111,751E 

15,170E 111,750115,00418,924E 18,00018,000E 114,252114,251C 

110,3318E 130,255115,504115,259C 18,50018,500E 112,752112,751D 

17,960E 120,005115,004111,679E 111,002111,002E 116,752116,751B 

16,920E 114,750114,50419,754E 17,50017,500E 19,75019,750E 

17,170E 117,750115,004110,929E 17,00017,000E 110,252110,251E 

س رئيس ال

ال محضر دس السداسي مدا رة (6)الس ل الد لي إدارة  01 األ م

معي الع 2017: الج

جن  (ة)رئيس  :ال

ريخ ال ت : المدا

لي تدقي م

لمحمد حولي صونية جروةس الشريف بنفريد بوحب

ج مس ال 5 الخ

رة رةالد رةالد حداالد ييعدد ال الت المعدل رة حداالمعدلالد ييعدد ال الت

سية ي االس جيةتربص تقريرحدة التع ي المن ي االفالسحدة التع ئي التس فيةالقض ي االستكش ي  االفقيةحي لغحدة التع حدة التع
رة المعدلالد

ازن التقديري الم
رة الد حدا ييعدد ال الت رةالمعدل رةالد حداالد ييعدد ال الت

2018/2017 منقطع

2018/2017 منقطع



جن (ة) رئيس : ال

ج دس ال 06 الس

مل حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ملال حدا عددالمع ال

2,005141,0021,001

17,250#120,755113,004111,259E 14,50014,50E 110,252110,251E 

18,420#125,375114,504113,299D 18,000180E 112,752112,751D 

110,118#122,875116,004112,969D 110,0021102E 114,252114,251C 

110,318#128,505114,004114,179C 110,502110,52E 111,0021111E 

111,218#124,755115,004113,259D 110,0021102E 111,252111,251E 

17,750#125,005114,504113,179D 15,000150E 110,252110,251E 

6,38024,00514,00412,679D 9,000190E 113,502113,51D 

17,920#136,005114,004116,679B 18,50018,50E 116,502116,51B 

16,170#120,755114,504111,759E 15,000150E 111,502111,51E 

5,17014,00012,0048,674E 3,50013,50E 19,000190E 

17,750#127,375116,004114,469C 18,50018,50E 112,502112,51D 

19,670#122,375114,504112,299D 16,50016,50E 113,0021131D 

5,38011,25014,0048,424E 4,000140E 113,252113,251D 

16,040#113,750114,00419,254E 14,000140E 113,0021131D 

17,380#127,505113,004113,509D 18,50018,50E 19,000190E 

16,670#120,505115,504112,009D 18,50018,50E 110,0021101E 

8,42021,25514,00411,759E 6,000160E 112,502112,51D 

6,04016,25014,50410,259E 10,0021102E 17,75017,750E 

111,818#128,505115,004114,509C 110,0021102E 113,252113,251D 

18,290#118,500115,004111,179E 18,50018,50E 19,50019,50E 

17,040#122,375114,504112,299D 19,50019,50E 18,000180E 

16,130#121,255114,004111,759E 19,000190E 111,252111,251E 

110,318#137,005114,504117,179B 19,000190E 113,252113,251D 

9,96027,75515,00414,259C 9,000190E 113,0021131D 

160#114,000115,00419,674E 112,502112,52D 111,502111,51E 

7,38027,25514,00413,759D 14,502114,52C 116,752116,751B 

المعدل

ال محضر دس السداسي مدا رة (6)الس ل الد لي إدارة  01 األ م

معي الع 2017: الج

رة الد

جن  (ة)رئيس  :ال

ريخ ال ت : المدا

رة حداالمعدلالد ييعدد ال الت حدا رةعدد ال الد حدا ييعدد ال رةالت رةالد رةالد حداالمعدلالد ييعدد ال رةالت الد

ازن سيةالتقديري الم ي االس لي تدقيحدة التع جيةتربص تقريرم ي المن ي االفالسحدة التع ئي التس فيةالقض ي االستكش ي  االفقيةحي لغحدة التع حدة التع

يي الت رة المعدلالد

2018/2017 منقطع



17,880#123,505115,004112,839D 113,502113,52D 116,252116,251B 

س رئيس ال لمحمد حولي صونية جروةس الشريف بنفريد بوحب

رة الثانية10,02  المعدل السن 2017/2016 العا الجامعي 6متحصل ع السداسي السادس   الد



جن (ة) رئيس : ال

حداالمعدل ال
 (ة)مؤجل18,57119,40
جح112,093012,42  (ة)ن
جح111,003012,05  (ة)ن
جح110,833011,65  (ة)ن
جح19,523010,29  (ة)ن
جح19,093010,23  (ة)ن
 (ة)مؤجل19,09189,69
 (ة)مؤجل14,3647,44
جح112,513012,11  (ة)ن
جح19,683010,67  (ة)ن
 (ة)مؤجل19,02109,88
جح112,473012,81  (ة)ن
جح19,783010,17  (ة)ن
جح111,323012,10  (ة)ن
جح111,453011,69  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,16108,61
جح111,693012,52  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,58129,77
جح111,053011,36  (ة)ن
جح111,533011,81  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,5699,71
جح19,913010,62  (ة)ن
 (ة)مؤجل17,10108,99
جح110,673011,05  (ة)ن
جح110,613011,41  (ة)ن
 (ة)مؤجل16,2699,17

 (ة)مؤجل
 (ة)مؤجل16,3467,23
جح112,603012,78  (ة)ن

2018/2017

2018/2017

رة الد

ي  االفقية حدة التع

ل لحب فريد ب
2018.05.28

السن المعدل دس نتيج السداسي الس

2018/2017

طعة  من



جن (ة) رئيس : ال

حداالمعدل ال
 (ة)مؤجل19,57179,93
جح19,623010,73  (ة)ن
جح110,123010,20  (ة)ن
جح19,943010,73  (ة)ن
 (ة)مؤجل17,5768,26
 (ة)مؤجل16,8697,88
جح110,023010,24  (ة)ن
جح19,663010,01  (ة)ن
 (ة)مؤجل19,3499,77
 (ة)مؤجل18,50118,60
 (ة)مؤجل18,23118,64
 (ة)مؤجل17,8498,18
 (ة)مؤجل18,55119,42
 (ة)مؤجل18,61159,03
 (ة)مؤجل18,59179,15
جح111,523012,04  (ة)ن
 (ة)مؤجل19,82119,89

 (ة)مؤجل
جح19,843010,00  (ة)ن
جح19,593010,62  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,18129,13
 (ة)مؤجل18,20119,11
 (ة)مؤجل18,41119,23
جح110,223010,81  (ة)ن
جح110,003011,08  (ة)ن
جح18,643010,03  (ة)ن
 (ة)مؤجل19,75119,54
جح19,763010,60  (ة)ن

جح10,53010,48  (ة)ن

جن (ة) رئيس : ال

2018/2017

2018/2017

دس نتيج السداسي الس
ي  االفقية حدة التع

السن المعدل

ل لحب فريد ب
2018.05.28

ل لحب فريد ب

متحصل ع السنة الثالثة العا الجامعي 

رة الد

 منقطع



حداالمعدل ال
 (ة)مؤجل19,25129,81
جح112,343012,06  (ة)ن
 (ة)مؤجل14,7046,45
جح112,113013,24  (ة)ن
 (ة)مؤجل16,5557,76
جح111,113012,07  (ة)ن
جح111,303011,81  (ة)ن
 (ة)مؤجل19,18179,76
جح114,323014,63  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,73129,50
 (ة)مؤجل17,82108,72
 (ة)مؤجل17,6158,70
جح18,953010,21  (ة)ن
 (ة)مؤجل17,2348,63
جح110,433011,41  (ة)ن
 (ة)مؤجل17,0748,18
جح112,093012,66  (ة)ن
 (ة)مؤجل17,6198,68
 (ة)مؤجل19,0079,58
 (ة)مؤجل16,84108,09
جح111,613011,80  (ة)ن
جح110,053010,27  (ة)ن
جح110,803011,71  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,23108,09
 (ة)مؤجل19,66119,66
جح19,733011,39  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,64139,52
جح19,453010,75  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,45139,21

2018.05.28

ي  االفقية دسحدة التع السن المعدلنتيج السداسي الس
رة الد



جن (ة) رئيس : ال

حداالمعدل ال
 (ة)مؤجل19,18179,39
 (ة)مؤجل17,8668,31
 (ة)مؤجل16,75167,78
 (ة)مؤجل16,73108,23
 (ة)مؤجل19,1879,42
 (ة)مؤجل18,8979,39
 (ة)مؤجل16,75107,30
 (ة)مؤجل17,3268,42
 (ة)مؤجل15,8948,41
جح110,683011,06  (ة)ن
جح18,553010,18  (ة)ن
 (ة)مؤجل14,5946,00
 (ة)مؤجل16,2747,12
 (ة)مؤجل17,7058,75
 (ة)مؤجل17,16108,20
جح110,703010,84  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,41119,68
 (ة)مؤجل16,7367,43
 (ة)مؤجل16,8268,41
جح19,753010,35  (ة)ن
 (ة)مؤجل17,2368,62
 (ة)مؤجل15,4842,74
جح111,253011,43  (ة)ن
جح110,433011,76  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,48129,50
جح111,143010,59  (ة)ن
 (ة)مؤجل17,8459,12
 (ة)مؤجل19,27129,51
جح111,093010,90  (ة)ن

2018.05.28

2018/2017

ل لحب فريد ب

ي  االفقية حدة التع
دس السن المعدلنتيج السداسي الس

رة الد



جن (ة) رئيس : ال

حداالمعدل ال
حدا 11معدل  د 30عدد ال

 (ة)مؤجل17,6857,81
جح19,821210,18  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,6199,14
جح111,033011,20  (ة)ن
 (ة)مؤجل19,3299,64
 (ة)مؤجل19,14119,32
جح19,771210,61  (ة)ن
 (ة)مؤجل19,20109,86
 (ة)مؤجل17,1157,69
جح111,093011,93  (ة)ن
 (ة)مؤجل19,05168,77
 (ة)مؤجل17,6168,00
 (ة)مؤجل18,89109,85
جح113,413013,80  (ة)ن
جح110,233011,18  (ة)ن
جح111,663012,07  (ة)ن
جح111,423011,70  (ة)ن
جح19,771210,09  (ة)ن
جح111,053011,62  (ة)ن
جح19,181011,18  (ة)ن

 (ة)مؤجل
 (ة)مؤجل18,7098,93

 (ة)مؤجل
 (ة)مؤجل19,30109,39
 (ة)مؤجل17,2757,78
جح111,733011,71  (ة)ن
جح110,053011,34  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,0048,30
 (ة)مؤجل18,45108,55

2018.05.28

2018/2017

ل لحب فريد ب

دس نتيج السداسي الس
السن المعدل

ي  االفقية حدة التع
رة الد

 منقطع

 منقطع



جن (ة) رئيس : ال

حداالمعدل ال
 (ة)مؤجل18,36108,74
جح110,103010,70  (ة)ن
جح111,263011,14  (ة)ن
جح111,433011,04  (ة)ن
جح111,663011,98  (ة)ن
 (ة)مؤجل19,20109,21
 (ة)مؤجل18,98109,46
جح111,143011,11  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,07108,51
 (ة)مؤجل16,3244,91
جح110,083010,84  (ة)ن
جح110,403011,57  (ة)ن
 (ة)مؤجل16,8057,22
 (ة)مؤجل17,3658,16
 (ة)مؤجل19,3099,62
 (ة)مؤجل18,59109,64
 (ة)مؤجل19,48109,41
 (ة)مؤجل17,70117,79
جح112,523012,56  (ة)ن
 (ة)مؤجل19,2099,51

 (ة)مؤجل
 (ة)مؤجل18,7899,33
 (ة)مؤجل18,39108,97
جح112,343012,26  (ة)ن

جح11,323011,55  (ة)ن
 (ة)مؤجل18,0978,58

 (ة)مؤجل10,61309,52

ل لحب فريد ب
2018.05.28

2018/2017

ي  االفقية دسحدة التع نتيج السداسي الس
السن المعدل

رة الد

 منقطع



جح110,503011,35  (ة)ن
رة الثانية  المعدل السن  العا الجامعي متحصل ع السداسي السادس (ة)مؤجل   الد


