
قســـــــم: 

التخصص

السداسي السنة الجامعية  الفوج

سهام بىفلفل

امينة سعداوي االستاد المــــــــطــــبق

االستدراك المراجعة التقييم المستمر االمتحان اللقب رقم التسجيل

%40 %60

03,50 11,75 1,00 صانح انبكري 20/36031085

/ 14,00 4,75 إبتساو بٍ عبذة 19/36032975

/ 10,00 0,75 إيًاٌ بٍ َخهت 19/36033303

02,75 11,50 3,50 أكرو بىَفهت 18/36036714

04,25 10,00 0,50 بذر انذيٍ حذادي 18/36037665

02,25 12,00 2,00 اسكُذر رقيق 17/36040837

05,50 13,75 3,50 بهقيس زدادرة 20/36031469

/ / / رييساء زيايت 19/36035719

/ 5,00 0,00 فضيم زيتىَي 18/36037887

03,00 12,00 4,50 سايح ستيتي 18/36038350

05,75 12,00 2,75 هياو شىاهذة 18/36037954

03,75 14,25 4,25 سُذس عاشىري 20/36031538

05,25 12,75 7,50 يحًذ عبادنيت 19/36035927

07,00 11.75 8,75 عبذ انُىر عهيهي 20/36035243 14

01,25 8,00 0,00 يهذي قيراطي 18/36036624 15

02,25 13,75 5,25 يحًذ نعًايي 18/36039017 16

01,25 7,00 0,00 عبذ انرحيى يحًذ أوسعيذ 17/36039873 17

/ 14,00 6,75 أيال يشاعهت 20/36032648 18

/ / / سيف انذيٍ ييًىٌ 17/34080718 19

امضاءات التتبيت   خاص باالدارة

االستاد المـطــــبق االستاد المـطــــبق  مسؤول المادة   مسؤول المادة    مسؤول المادة  

,,,,,,/,,,,,,/,,,,, ,,,,,,/,,,,,,/,,,,,
تواريخ التسليم

االستاذ مسؤول المادة                                                       

6

اإلسم

10
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4

5
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قالمة - 1945 ماي 8 جامعة

محـــــــــضر النـــــــــــقـاط
انعهىو انتجارَح العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير كليــــــــة:

علوم تجارية علوم تجارية الشعــــبة:

السنــــــة:  ليسانس2السنة  - 

2022-2021 1 1L2
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قســـــــم: 

التخصص

السداسي السنة الجامعية  الفوج

سهام بىفلفل

امينة سعداوي االستاد المــــــــطــــبق

1اقتصاد كلي 

االستدراك المراجعة التقييم المستمر االمتحان اللقب رقم التسجيل

%40 %60

/ 12,75 1,00 جًاَح تػُر 20/36030485 20

/ 14,00 12,00 دُاج تٍ ضانى 20/36035901 21

03,75 13,00 2,00 إضالو تٍ عهىظ 20/36030446 22

/ 15,00 16,50 هثح انردًاٌ تىدور 20/36032621 23

/ 10,00 10,00 ضهُى تىصثع 17/36041945 24

/ / / يذًذ تُفىتٍ 17/36010979 25

/ 15,00 10,00 َىر انهذي رتاَعُح 20/36033283 26

/ 13,25 9,25 يرَى زدورٌ 20/36032611 27

/ 12,00 7,25 دثُة هللا صانذٍ 17/36039125 28

/ 12,75 0,50 كرًَح عػُرٌ 17/36041511 29

07,75 13.75 4,25 ضهً عًروغٍ 20/36033241 30

01,75 12,00 0,50 يذًذ رايٍ فرداش 20/36030624 31

10,75 12,00 5,75 زٍَ انذٍَ لروٌ 20/36030999 32

06,50 14,00 4,75 تػري لىادرٌ 19/36037374 33

/ 10,00 6,00 ضهطثُم يذهك 18/36037686 34

/ 14,25 8,50 يُطاء هادف 20/36032231 35

امضاءات التتبيت   خاص باالدارة

االستاد المـطــــبق االستاد المـطــــبق  مسؤول المادة   مسؤول المادة    مسؤول المادة  

,,,,,,/,,,,,,/,,,,, ,,,,,,/,,,,,,/,,,,,
تواريخ التسليم

االستاذ مسؤول المادة                                                       

2
L2

السنــــــة:  ليسانس2السنة  - 

المــادة: 

علوم تجارية علوم تجارية الشعــــبة:

انعهىو انتجارَح العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير كليــــــــة:

,,,,,,,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,/

محـــــــــضر النـــــــــــقـاط
قالمة - 1945 ماي 8 جامعة
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اإلسم

  

  

  

  

 
 

 

 



قســـــــم: 

السداسي السنة الجامعية  الفوج

سهام بىفلفل

سهام بىفلفل االستاد المــــــــطــــبق

1اقتصاد كلي 

التقييم المستمر االمتحان اللقب رقم التسجيل

%40 %60

01,75 10,00 2,50 أَُص ترجى 20/36034483

03,00 8,00 0,50 رؤَح تسازٌ 20/36030931

/ 11,00 0,50 راَُح تػاغذح 17/36039152

06,00 13,00 4,75 أيًُح تػكىرج 19/36034083

/ 10,00 0,00 ردًح تٍ عًارج 19/36037010

01,75 10,00 0,00 جىَذج تىترعح 20/36032582

/ / / يُار دايٍ 18/36036437

05,75 11,00 8,75 إَهاب دروَع 20/36035197

/ 10,00 5,50 تذر انذٍَ زَاتٍ 17/36039103

/ / / عهًُح ضمىانٍ 17/36039243

/ 13,00 0,50 يُال صىغٍ 19/36037851

01,25 11,00 0,00 هُثى طىاهرٌ 19/36033175

04,50 13,00 4,75 دُاٌ عىادٌ 19/36036384

07,00 12,00 3,50 تالل فردٍ 19/36032995 49

/ 11,00 0,00 غروق كردوضٍ 18/36035740 50

02,25 11,00 0,50  ضُف

اإلضالو

نطرظ 20/36030555 51

03,75 11,00 2,50 يذًذ إَهاب َاصرٌ 20/36032805 52

امضاءات التتبيت   خاص باالدارة

االستاد المـطــــبق االستاد المـطــــبق  مسؤول المادة   مسؤول المادة    مسؤول المادة  

,,,,,,/,,,,,,/,,,,, ,,,,,,/,,,,,,/,,,,,
تواريخ التسليم

2022-2021 1
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قالمة - 1945 ماي 8 جامعة

محـــــــــضر النـــــــــــقـاط
انعهىو انتجارَح العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير كليــــــــة:

علوم تجارية التخصص علوم تجارية الشعــــبة:

3

السنــــــة:  ليسانس2السنة  - 

المــادة: 

االستدراك المراجعة

,,,,,,,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,/
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اإلسم
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قســـــــم: 

السداسي السنة الجامعية  الفوج

سهاو بىفهفم
اييُت سعذاوي االستاد المــــــــطــــبق

1اقتصاد كلي 
التقييم المستمر االمتحان اللقب رقم التسجيل

%40 %60

/ 14,50 11,50 ردًح َطرٍَ تهعًرٌ 20/36030957

/ 13,00 11,25 كىثر تٍ دخاٌ 18/36036327

/ 12,75 3,50 دعاء تىرجُثح 20/36033358

05,50 12.5 3,00 هُثى تىعكاز 20/36030676

/ 10,00 1,50 ادًذ دساو 20/36030460

/ 14,50 9,50 رَاٌ دًرٌ 20/36033856

05,50 13,75 2,50 رَاٌ خانذٌ 20/36033858

02,50 12,00 2,50 َاضٍُ دانٍ 20/36033293

/ 10,00 0,00 عثذ انُىر زغذودٌ 16/36042420

04,75 8,00 2,50 وصال غهُهٍ 17/36054745

/ 14,00 5,50 أدالو ضُف 20/36033309

/ 10,00 / أضايح طىاهرَح 20/36033193

/ 14,24 10,25 أكرو عفاَفُح 19/36037437

/ 10,00 0,50 أًٍَ عىايرٌ 16/36041836 66

07,25 12.5 4,75 وضُى عىايرٌ 20/36030680 67

05,50 8,00 4,00 أَُص غىنٍ 18/36035641 68

/ / / َاضر نًُاٌ 17/36039347 69

/ 13,00 7,00 يُطىٌ يذٍ انذٍَ 20/36031312 70

01,25 8,00 / أًٍَ يُعح 18/36035944 71

/ 15,00 10,00 وصال َصاَة 20/36031696 72

امضاءات التتبيت   خاص باالدارة

االستاد المـطــــبق االستاد المـطــــبق  مسؤول المادة   مسؤول المادة    مسؤول المادة  

,,,,,,/,,,,,,/,,,,, ,,,,,,/,,,,,,/,,,,,
تواريخ التسليم

قالمة - 1945 ماي 8 جامعة

محـــــــــضر النـــــــــــقـاط
انعهىو انتجارَح العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير كليــــــــة:

علوم تجارية التخصص علوم تجارية الشعــــبة:

L2
السنــــــة:  ليسانس2السنة  - 

2022-2021 1 4
االستاذ مسؤول المادة                                                       

المــادة: 

االستدراك المراجعة
اإلسم

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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قســـــــم: 

السداسي السنة الجامعية  الفوج

سهام بىفلفل

امينة سعداوي االستاد المــــــــطــــبق

1اقتصاد كلي 

التقييم المستمر االمتحان اللقب رقم التسجيل

%40 %60

03,75 13,00 / ريسٌ تهكثُر 17/36039675

/ / / رَاٌ تٍ يثرون 18/36038344

/ / / يذًذ األيٍُ تىدتىز 19/36033728

06,00 14.5 2,25 غاكر تىدفم 18/36035738

/ / / وئاو جًُهٍ 17/36043965

03,75 12,00 / يذًذ أَىب خروتٍ 20/36031595

/ 16,00 5,00 آيُح خالَفُح 20/36031612

01,25 11.5 0,50 رائذ رزالٍ 18/36036741

06,50 13,00 0,25 ضهُهح ريضاٍَ 16/36043004

03,50 14,00 2,25 عثذ انذكُى زاَذٌ 19/36034017

02,25 14.25 4,75 يذًذ َذٍ زغذودٌ 19/36033750

/ 11.5 6,00 َطرٍَ غرَظ 18/36035831

/ 10,00 0,00 تالل صىطح 18/36037667

/ 13,00 0,00 ردًح عُذاوٌ 18/36037677 86

03,75 12.5 0,50 فاتخ لفاَفُح 19/36033102 87

03,75 15.5 2,25 عثذ انمادر هرايسج 13/36036722 88

امضاءات التتبيت   خاص باالدارة

االستاد المـطــــبق االستاد المـطــــبق  مسؤول المادة   مسؤول المادة    مسؤول المادة  

,,,,,,/,,,,,,/,,,,, ,,,,,,/,,,,,,/,,,,,

تواريخ التسليم

قالمة - 1945 ماي 8 جامعة

محـــــــــضر النـــــــــــقـاط
انعهىو انتجارَح العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير كليــــــــة:

علوم تجارية التخصص علوم تجارية الشعــــبة:

L2
السنــــــة:  ليسانس2السنة  - 

2022-2021 1 5
االستاذ مسؤول المادة                                                       

المــادة: 

االستدراك المراجعة

اإلسم

73
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75
76
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79
80
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82
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84
85
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قســـــــم: 

السداسي السنة الجامعية  الفوج

سهام بىفلفل االستاد المــــــــطــــبق

1اقتصاد كلي 

التقييم المستمر االمتحان اللقب رقم التسجيل

%40 60%

04,25 12,00 4,50 َطري تػكُظ 19/36036717

/ 16,00 15,00 َاضًٍُ تهعمىٌ 19/36033915

04,25 12,00 1,75 صالح انذٍَ تٍ يىضً 19/33032477

/ 8,00 / يذًذ إضالو تىدور 19/36033724

/ / / أضًاء تىضهُثح 20/36030426

03,50 14,00 1,25 يذًذ انهادٌ جُتر 20/36038248

/ 14,00 3,00 ياجذج دطاَُُح 19/36038433

07,75 12,00 6,25 وئاو دًُذ 19/36036782

02,00 11,00 0,50 تىفُك خهُفٍ 18/36036041

01,25 12,00 3,50 وضُى زرَثٍ 20/36030681

/ 14,00 6,25 عثذ انردًٍ غهثاٌ 18/36035763

06,00 12,00 2,50 عالوج اضالو غُثىٍَ 19/36033095

02,25 10,00 /  صانخ عثذ

انجهُم

صانخ صانخ 18/36035751

/ / / خانذ صىطح 19/36035035 102

/ 8,00 0,00 يذًذ آدو ضرتاٍَ 17/36039268 103

/ 10,00 4,50 هُثى عاللٍ 18/36035843 104

04,25 11,00 4,50 صفاء يخانفح 19/36035890 105

/ 13,00 8,75 غرٍَ يُهىب 18/36035741 106

01,75 8,00 0,00 صهُة َىاورَح 11/6027442 107

امضاءات التتبيت   خاص باالدارة

االستاد المـطــــبق االستاد المـطــــبق  مسؤول المادة   مسؤول المادة    مسؤول المادة  

,,,,,,/,,,,,,/,,,,, ,,,,,,/,,,,,,/,,,,,

تواريخ التسليم

قالمة - 1945 ماي 8 جامعة

محـــــــــضر النـــــــــــقـاط
انعهىو انتجارَح العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير كليــــــــة:

علوم تجارية التخصص علوم تجارية الشعــــبة:

L2
السنــــــة:  ليسانس2السنة  - 

2022-2021 1 6
سهام بوفلفل 

المــادة: 

االستدراك المراجعة
اإلسم

89
90
91
92
93
94
95

,,,,,,,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,/
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