
قســـــــم: 

التخصص

السداسي السنة الجامعية  الفوج

االستاد المــــــــطــــبق

االستدراك المراجعة التقييم المستمر االمتحان اللقب رقم التسجيل

% 40 % 60

12,00 1,00 علي المعادي 17/36039242

13,00 0,50 مروان بن أحمد 17/34081515

14,50 1,50 منال بن الشاوي 17/34071759

/ 7,00 أميرة بن زكري 16/36047424

14,50 10,00 عمار بهلول 19/36037028

/ / هيثم جعالب 18/36039316

13,50 2,50 محمد أمين حدادي 17/36041519

13,00 4,00 محمد هشام حليمي 17/36041525

/ / سامح درويش 16/36043589

/ / نورالهدى زراق 17/36039326

/ / ايمان سعايدية 16/36045208

/ / نور اإلسالم سيساوي 16/36045112

/ / يونس عايدي 15/36045623

14,50 2,50 محمد سالم  عبدي

عابدين

19/37032673 14

12,50 3,50 نسرين عويسي 17/36048654 15

13,75 5,00 سعاد قدور 18/36040366 16

14,00 5,00 أمال قرنين 15/36054950 17

12,00 1,00 محمد الصالح قفال 17/36039273 18

13,00 1,50 ريان قواسمية 17/36043754 19

13,00 2,50 ساسي مخالفة 17/36041494 20

12,00 3,50 رميساء مرزوقي 17/36044637

12,00 6,00 دنيا معادي 18/36035701

/ 0,50 بشرى مومني 17/36041480

امضاءات التتبيت   خاص باالدارة

االستاد المـطــــبق االستاد المـطــــبق  مسؤول المادة   مسؤول المادة    مسؤول المادة  
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تواريخ التسليم
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السنــــــة:  ليسانس3السنة  - 
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قالمة - 1945 ماي 8 جامعة

محـــــــــضر النـــــــــــقـاط
العلوم التجارية  العلوم االقتصادية و التجارية و

علوم التسيير

كليــــــــة:

تسويق علوم تجارية الشعــــبة:
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بلبخاري سامي                                                        : االستاذ مسؤول المادة
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قســـــــم: 

التخصص

السداسي السنة الجامعية  الفوج

االستاد المــــــــطــــبق

االستدراك المراجعة التقييم المستمر االمتحان اللقب رقم التسجيل

% 40 % 60

11,00 6,50 فرا

ح

العزوني 18/36040179

13,75 7,50 آدم بشاشرية 19/36037456

11,00 1,50 أكر

م

بلهاين 18/36037087

13,50 2,50 اما

ني

بن رجم 19/36038509

13,50 5,00 ش

يما

بن رجم 19/36038416

11,00 11,00 ريا

ن

بن ناصر 17/36039163

13,75 10,00 حا

تم

بوشاهد 16/36044318

11,00 12,50 إ

س

جواد 19/36040655

11,00 1,50 بال

ل

حمالوي 18/36038323

11,50 10,00 أم

يرة

رواقدية 19/36035692

12,75 10,00 ع

 بد

زروال 18/36035766

10,50 1,00 جه

اد

زلفة 19/36035707

12,00 9,00 أيو

ب

زميتي 19/36032973

14,00 3,00 ش

رف

زوايمية 19/36037428

12,00 9,00 زي

 ن

شعالل 19/36037464

10,50 4,50 إيها

ب

صغايرية 19/36037368

10,50 5,00 أيم

ن

طواهري 19/36040248

11,00 6,00 ول

 ي

طواهري 17/36039344

13,75 4,00 إب

ت

عالل 17/36043035

11,00 6,50 يا

س

عوني 18/36039792

13,50 2,00 ب

ش

فريوي 19/36038510

14,00 6,00 أنور قصوري 17/36039062

11,00 2,50 س

يف

مرازقة 15/36051970

امضاءات التتبيت   خاص باالدارة

االستاد المـطــــبق االستاد المـطــــبق  مسؤول المادة   مسؤول المادة    مسؤول المادة  

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

محـــــــــضر النـــــــــــقـاط
قالمة - 1945 ماي 8 جامعة

تسويق علوم تجارية الشعــــبة:

العلوم التجارية  العلوم االقتصادية و التجارية و

علوم التسيير

كليــــــــة:
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بلبخاري سامي                                                       : االستاذ مسؤول المادة
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السنــــــة:  ليسانس3السنة  - 

المــادة: 

  

  



قســـــــم: 

السداسي السنة الجامعية  الفوج

االستاد المــــــــطــــبق

التقييم المستمر االمتحان اللقب رقم التسجيل

% 40 % 60

/ / أم

يرة

البكري 16/36041377

12,50 0,50 الع

 بد

الغيالني 17/37036595

12,50 4,00 مع

تز

أونيس 17/34054531

12,50 1,50 نور

 

بن قرايت 16/36041688

12,00 4,00 سا

رة

بوشاهد 14/36040978

10,00 4,50 ه

شا

حجوجي 18/36035842

11,00 1,00 تقو

ى

رجم 17/36043742

10,00 0,50 ايم

ن

رداوي 17/36039095

11,75 1,50 بال

ل

زغيب 19/36037006

12,50 0,50 معا

ذ

زنو 18/36036788

10,00 0,50 أكر

م

سعدان 18/36036713

13,50 12,00 ريا

 ن

شاكر 19/36034114

12,50 1,00 بثي

نة

صفصاف 16/36046678

12,00 4,50 عا

 مر

صويلح 19/36035894 14

/ / سا

رة

عاتي 18/36037683 15

11,50 0,50 أح

مد

عجابي 18/36035618 16

/ / ابرا

ه

عليوي 17/36039088 17

11,50 1,50 ع

 بد

غازي 15/36044979 18

10,00 2,50 ع

 بد

قرفي 18/36035765 19

13,75 1,00 بثي

نة

قنيفة 17/36043738 20

/ / حنا

ن

ليتيم 17/36040762 21

13,00 5,50 مح

 مد

مجلخ 18/36036367 22

10,00 3,50 نج

 م

محمودي 19/36033155 23

12,00 7,50 زي

نب

مصمود

ي

18/36037682 24

12,00 1,50 دن

 يا

مغراوي 19/36036389 25

امضاءات التتبيت   خاص باالدارة

االستاد المـطــــبق االستاد المـطــــبق  مسؤول المادة   مسؤول المادة    مسؤول المادة  

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

االستدراك المراجعة

3

قالمة - 1945 ماي 8 جامعة

محـــــــــضر النـــــــــــقـاط
العلوم التجارية كليــــــــة: العلوم االقتصادية و التجارية و
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تسويق التخصص علوم تجارية الشعــــبة:
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