
ب ر عن جي مخت مع ب ليج د د ستر إقتص ل م السن أ
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ل1الف ال السداسي األ لمحضر مدا رة اال 2018-2017الد

سيــ حـــــــــــــــــدة أس جي                         فيـحــــــدة من حـــــدة استكش ي       معدلحدة أف
دي الجغرافيالرق د إقتص ئياإلقتص ني إحص تحريرت ل  ن إتص ن السداسيلغق

دي قاإلقتص ليالط ي الد رالمعدلإدارنمذج إالمعدلالك المعدلأجنبيالمعدلالجم
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع
372625718252449222211111430

 30,75725,50620,00510,891812,50026,0049,63430,00215,00212,75112,75111,2530 هشلكحل1

الد2 ى مري أ  16,50018,50025,5058,64510,75024,0048,69426,00213,00210,50110,5019,4112 نج

يم جد بن3  36,75727,00629,00513,251827,00532,00414,75932,00216,00214,50114,50114,1630 ح

ةجميل بن4  30,00723,50617,50010,141820,00526,00411,50926,00213,00211,75111,75111,0530 مر

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 سميخديج بن5

ربيع6 ه عبدب  36,00725,00623,50512,071830,00530,00415,00932,00216,00216,25116,25113,7730 ال

زكر7  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ربيعب

صبع8  22,50022,00616,5008,71612,00028,00410,00926,00213,00210,00110,0019,7918 عصب

عمران9  30,75725,00615,50010,181815,50028,00410,88928,00214,00212,00112,00111,0530 محمدب

قرة10  36,00730,00632,00514,001829,50532,00415,38932,00216,00217,75117,75114,9530 مبرب

ك11  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نديرب

ني12  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ليدحم

 25,50023,00628,00510,931830,50526,00414,13926,00213,00217,25117,25112,5930 جاللخمير13

 27,75026,00622,50510,891814,50030,00411,13930,00215,00216,75116,75111,9630 هدىزهير14

ع15  21,00021,50621,0059,071123,50524,00411,88924,00212,00214,50114,50110,6830 لطيس

ح16  18,00021,00614,0007,57612,00026,0049,50428,00214,00210,00110,0019,2113 رشيدشب

 35,25724,00622,50511,681818,00024,00410,50924,00212,00212,25112,25111,4330 الدين صالحشعالل17

بطي18 دلصب  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ع

اني19 ءع  35,25720,50625,00511,541823,00528,00412,75928,00214,00212,25112,25112,2930 شيم

د20 ف عبدغر  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 الرؤ

س21  27,00021,00623,00510,14180,00024,0046,00424,00212,00211,00111,0019,2925 الطي محمدفرك

مرة22 لح محمدلعم  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ص

ح23  30,00727,50627,50512,141815,00028,00410,75928,00214,00216,50116,50112,3230 الدين خيرمصب

در24 دم  36,75724,00623,50512,041817,50026,00410,88926,00213,00215,50115,50112,0930 سع

اتي25  33,75723,50621,00511,181817,00024,00410,25924,00212,00212,00112,00111,0930  حست

 34,50717,50015,7509,68718,00024,00410,50924,00212,00212,75112,75110,4630 الدين عزازين26

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 بالليحمد27

الحي28 ء محمد ب  26,25018,50014,5008,46012,50024,0049,13424,00212,00210,50110,5019,307 الدين ب

اتشي29  24,75025,50615,0009,32611,00028,0049,75428,00214,00212,25112,25110,3230 منيرص

همي30 ةب لمر  30,00712,50020,0058,931212,00024,0049,00434,00217,00210,00110,00110,1830منت

بي31 لأميررح 34,50720,75621,25510,931819,25023,25410,63929,25214,6325,0005,00010,95302017منت

لكي32 هرم لالط 32,25724,75613,00010,001820,25522,00410,56931,50215,7524,2504,25010,57302017منت

ميالرحي عبد33 ل عبد س لالم  33,00728,7561,0008,961310,50027,0049,38428,75214,38211,75111,75110,0530منت

لي34 ري  30,00725,00623,00511,141817,00028,00411,25928,00214,00213,00113,00111,7130 ط

ل يفم بقرفي ع لمين لميس شس ي سبن ع رئيس ال
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ب ر عن جي مخت مع ب ليج د د ستر إقتص ل م السن أ
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ل1الف ال السداسي األ ني محضر مدا رة الث 2017/2018الد

سيــ حـــــــــــــــــدة أس جي                         حــــــدة من فيـ                حـــــدة استكش ي       معدلحدة أف
دي الجغرافي د إقتص ئياإلقتص ني إحص تحريرت ل  ن إتص ن السداسيلغق

دي قاإلقتص ليالط ي الد رالمعدلإدارنمذج إالمعدلالك المعدلأجنبيالمعدلالجم
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع
372625718252449222211111430

الد مري2 ىأ  31,50719,00025,50510,861811,00024,0048,75426,00213,00210,50110,50110,5430  نج

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 سميبن خديج5

زكر7  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ربيعب

صبع8  36,00722,00622,50511,501812,00028,00410,00926,00213,00210,00110,00111,1830 عصب

ك11  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نديرب

ني12  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ليدحم

ح16  31,50721,00620,00510,361812,00026,0049,50428,00214,00210,00110,00110,6130 رشيدشب

بطي18 دلصب  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ع

د20 فغر  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 عبد الرؤ

س21  31,50721,00623,00510,79187,50024,0047,88424,00212,00211,00111,00110,1430 محمد الطيفرك

مرة22 لحلعم  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 محمد ص

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 بالليحمد27

فالحي 28 ء الدينب  33,75723,00623,50511,461812,50024,0049,13424,00212,00210,50110,50110,8030 محمد ب

ل  يفم بقرفي ع لمين لميس شس ي بن ع
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ب ر عن جي مخت مع ب ليج د د ستر إقتص ل م السن أ
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ني1الف ال السداسي الث ل محضر مدا رة األ 2017/2018الد

ـسيــ حـــــــــــــــــدا أس جي                          حــــــدا من فيـ                حـــــدا استكش ي  حدة اإلف معدلال
ج لياإلندم ج الد التيتسيير خطرمؤسساإلنت ربم ن مح ن السداسيلغق

لي لم اإلالشرك متعددة الجنسياإل الد دالمعدل الصرفالمعدلالع س المعدلأجنبيالمعدلال
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع
372625718252449222211111430

 36,75720,50624,00511,611819,50013,5008,25028,50214,25210,50110,50110,9530 هشلكحل1

الد مري2 ىأ  16,50018,00031,0059,36513,50015,7507,31020,00210,00210,75110,7518,968  نج

يمبن جد 3  31,50720,00628,00511,361823,50525,50412,25916,5008,25014,50114,50111,3930 ح

ةبن جميل4  26,25019,50021,0059,54512,5009,7505,56024,00212,00215,50115,5019,188 مر

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 سميبن خديج5

ربيع6 هب  36,75725,50629,50513,111821,50533,25413,69922,50211,25217,50117,50113,3230 عبد ال

زكر7  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ربيعب

صبع8  30,75719,50028,00511,181814,50015,5007,50027,00213,50210,75110,75110,4330 عصب

عمران9  44,25720,50627,00513,111813,50012,5006,50025,00212,50213,00113,00111,1330 محمدب

قرة10  45,00726,00635,00515,141825,50524,50412,50925,00212,50215,25115,25114,0230 مبرب

ك11  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نديرب

ني12  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ليدحم

 30,75723,00629,50511,891828,50527,25413,94929,00214,50218,50118,50113,3230 جاللخمير13

 34,50722,50631,50512,641817,50023,25410,19928,00214,00215,75115,75112,3630 هدىزهير14

ع15  29,25016,75029,00510,711813,50017,2507,69027,50213,75213,00113,00110,4530 لطيس

ح16  26,25020,75631,00511,141813,50019,2508,19023,00211,50211,25111,25110,3630 رشيدشب

 31,50720,00624,00510,791813,50013,5006,75025,00212,50214,75114,75110,1630 صالح الدينشعالل17

بطي18 دلصب  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ع

اني19 ءع  28,50019,00029,00510,931821,50524,00411,38925,50212,75214,00114,00111,5430 شيم

د20 فغر  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 عبد الرؤ

س21  34,50721,25629,50512,181813,50018,0007,88022,00211,00214,75114,75110,9630 محمد الطيفرك

مرة22 لحلعم  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 محمد ص

ح23  37,50722,00629,00512,641818,50014,7508,31023,50211,75216,00116,00111,5230 خير الدينمصب

در24 دم  30,00720,00632,00511,711813,50014,7507,06027,00213,50213,25113,25110,7530 سع

اتي25  23,25021,00615,0008,46615,50014,0007,38024,00212,00213,75113,7519,049 حس ت

 31,50721,50624,00511,001813,50014,0006,88014,5007,25014,50114,5019,5419 عز الدينازين26

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 بالليحمد27

الحي 28 ء الدينب  21,00021,00618,0008,57615,00016,7507,94017,0008,50012,75112,7518,687 محمد ب

اتشي29  39,00724,50627,00512,931816,00015,5007,88028,50214,25214,75114,75111,8030 منيرص

همي30 ةب لمر 46,50713,00024,00511,931825,00519,75011,19914,5007,25010,00110,00110,91302017منت

بي31 لأميررح  30,75721,00625,50511,041814,50016,2507,69024,00212,00211,50111,50110,2530منت

لكي32 هرم لالط  36,75717,00025,00511,251816,50015,5008,00018,0009,00014,50114,50110,2330منت

لعبد الرحي33 مي عبد الم لس 33,00718,00031,50511,791810,50017,7507,06020,50210,25211,25111,25110,18302017منت

لي34 ري  36,75723,50628,00512,611818,00019,0009,25019,0009,50014,50114,50111,3430 ط

ني عرمض رشلرب درةمنص ال دب شدا ي سبن ع رئيس ال
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ب ر عن جي مخت مع ب ليج د د ستر إقتص ل م السن أ
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ني1الف ال السداسي الث ني محضر مدا رة الث 2017/2018الد

ـسيــ حـــــــــــــــــدا أس جي                          حــــــدا من فيـ                حـــــدا استكش ي  حدة اإلف معدلال
ج لياإلندم ج الد التيتسيير خطرمؤسساإلنت ربم ن مح ن السداسيلغق

لي لم اإلالشرك متعددة الجنسياإل الد دالمعدل الصرفالمعدلالع س المعدلأجنبيالمعدلال
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع
372625718252449222211111430

الد مري2 ىأ د19,50027,00631,00511,071813,50018,2507,94020,00210,00010,75110,75110,0030  نج إن

ةبن جميل4  31,50728,50621,00511,571813,5009,7505,81024,00212,00015,50115,50110,2730 مر

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 سميبن خديج5

زكر7  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ربيعب

ك11  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نديرب

ني12  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ليدحم

بطي18 دلصب  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ع

د20 فغر  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 عبد الرؤ

مرة22 لحلعم  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 محمد ص

اتي25 د27,00021,00620,0059,711120,00514,0008,50524,00212,00013,75113,7519,9817 حس ت إن

 31,50721,50624,00511,001813,50014,0006,88019,5009,75014,50114,5019,8919 عز الدينازين26

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 بالليحمد27

فالحي 28 ء الدينب  27,75021,00625,00510,541819,50016,7509,06020,00210,00012,75112,75110,2030 محمد ب

ني عرمض رشلرب درةمنص ال دب شدا ي سبن ع رئيس ال
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ب ر عن جي مخت مع ب ليج د د ستر إقتص ل م السن أ
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ستر1ال ل م ال السن أ لمحضر مدا رة اال 2018/2017الد

الرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدل
جح10,89189,63415,00212,75111,253011,61188,25014,25210,50110,953011,1060 هشلكحل1 ن
الد مري2 ىأ مؤجل8,6458,69413,00210,5019,41129,3657,31010,00210,7518,9689,1920  نج
يمبن جد 3 جح13,251814,75916,00214,50114,163011,361812,2598,25014,50111,393012,7860 ح ن
ةبن جميل4 مؤجل10,141811,50913,00211,75111,05309,5455,56012,00215,5019,18810,1238 مر
مؤجل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 سميبن خديج5
ربيع6 هب جح12,071815,00916,00216,25113,773013,111813,69911,25217,50113,323013,5460 عبد ال ن
زكر7 مؤجل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ربيعب
صبع8 مؤجل8,71610,00913,00210,0019,791811,18187,50013,50210,75110,433010,1148 عصب
عمران9 جح10,181810,88914,00212,00111,053013,11186,50012,50213,00111,133011,0960 محمدب ن
قرة10 جح14,001815,38916,00217,75114,953015,141812,50912,50215,25114,023014,4860 مبرب ن
ك11 مؤجل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نديرب
ني12 مؤجل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ليدحم
جح10,931814,13913,00217,25112,593011,891813,94914,50218,50113,323012,9660 جاللخمير13 ن
جح10,891811,13915,00216,75111,963012,641810,19914,00215,75112,363012,1660 هدىزهير14 ن
ع15 جح9,071111,88912,00214,50110,683010,71187,69013,75213,00110,453010,5660 لطيس ن
ح16 مؤجل7,5769,50414,00210,0019,211311,14188,19011,50211,25110,36309,7943 رشيدشب
جح11,681810,50912,00212,25111,433010,79186,75012,50214,75110,163010,7960 صالح الدينشعالل17 ن
بطي18 دلصب مؤجل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ع
اني19 ءع جح11,541812,75914,00212,25112,293010,931811,38912,75214,00111,543011,9160 شيم ن
د20 فغر مؤجل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 عبد الرؤ
س21 مؤجل10,14186,00412,00211,0019,292512,18187,88011,00214,75110,963010,1355 محمد الطيفرك
مرة22 لحلعم مؤجل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 محمد ص
ح23 جح12,141810,75914,00216,50112,323012,64188,31011,75216,00111,523011,9260 خير الدينمصب ن
در24 دم جح12,041810,88913,00215,50112,093011,71187,06013,50213,25110,753011,4260 سع ن
اتي25 مؤجل11,181810,25912,00212,00111,09308,4667,38012,00213,7519,04910,0639 حس ت
مؤجل9,68710,50912,00212,75110,463011,00186,8807,25014,5019,541910,0049 عز الدينازين26
مؤجل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 بالليحمد27
الحي 28 ء الدينب مؤجل8,4609,13412,00210,5019,3078,5767,9408,50012,7518,6878,9914 محمد ب
اتشي29 جح9,3269,75414,00212,25110,323012,93187,88014,25214,75111,803011,0660 منيرص ن
همي30 ةب لمر جح8,93129,00417,00210,00110,183011,931811,1997,25010,00110,913010,5460منت ن
بي31 لأميررح جح10,931810,63914,6325,00010,953011,04187,69012,00211,50110,253010,6060منت ن
لكي32 هرم لالط جح10,001810,56915,7524,25010,573011,25188,0009,00014,50110,233010,4060منت ن
لعبد الرحي33 مي عبد الم لس جح8,96139,38414,38211,75110,053011,79187,06010,25211,25110,183010,1260منت ن
لي34 ري جح11,141811,25914,00213,00111,713012,61189,2509,50014,50111,343011,5360 ط ن

س رئيس ال

نتيج السن
نتيج السداسي

ل نيالسداسي اال السداسي الث
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الرق
الرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدل

الد مري2 ىأ جح10,86188,7548,75410,543010,543011,07187,9407,94010,753010,003010,2760  نج (ة)ن
ةبن جميل4 جح10,141811,50911,50911,053011,053011,57185,8105,81015,503010,273010,6660 مر (ة)ن
ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 سميبن خديج5 متخ
زكر7 ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ربيعب متخ
صبع8 جح11,501810,00910,00911,183011,183011,18187,5007,50010,753010,433010,8060 عصب (ة)ن
ك11 ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نديرب متخ
ني12 ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ليدحم متخ
ح16 جح10,36189,5049,50410,613010,613011,14188,1908,19011,253010,363010,4860 رشيدشب (ة)ن
بطي18 دلصب ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ع متخ
د20 فغر ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 عبد الرؤ متخ
س21 جح10,79187,8847,88410,143010,143012,18187,8807,88014,753010,963010,5560 محمد الطيفرك (ة)ن
مرة22 لحلعم ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 محمد ص متخ
اتي25 ل11,181810,25910,25911,093011,09309,71118,5058,50513,75179,981710,5447 حس ت (ة)منت
ل9,68710,50910,50910,463010,463011,00186,8806,88014,50199,891910,1849 عز الدينازين26 (ة)منت
ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 بالليحمد27 متخ
الحي 28 ء الدينب جح11,46189,1349,13410,803010,803010,54189,0609,06012,753010,203010,5060 محمد ب (ة)ن
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