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 0202جانفي  20بسكرة في : 
 السنة الثالثة )المؤجلين في السنة ثانية( الن لطلبةــــإع

 بأن:المؤجلين في السنة ثانية ليسانس ليكن في علم طلبة السنة ثالثة 
 فما فوق. 22تثبيت نقاط أعمال الموجهة آليا في المقياس التي تحصل فيها الطالب على عالمة  -2

بإعادة الدراسة في األعمال الموجهة كما هو موضح في  22مة ألل من يلزم كل طالب تحصل على عال  -0
  الجدول التالي:

 الفوج الموجه له المقاييس المعنية بالدراسة في التطبيق اسم ولقب الطالب الرقم
 81 محاسبة تحميمية البار مروة 10
 81 ، محاسبة تحميميةاقتصاد كمي زيرق ياسمين 10
 81 اقتصاد كمي اءبن سالم فاطمة الزهر  10
 81 اقتصاد كمي احفيظ ريمة 10
 81 ، محاسبة تحميميةاقتصاد كمي شهبي رميساء 10
 81 ، إعالم آلياقتصاد كمي ميمودي أحمد رامي 10
 81 اقتصاد كمي ناصر ايمان 10
 81 ، إعالم آلياقتصاد كمي منسول شهرة نور الهدى 10
 81 ية، إعالم آلي، محاسبة تحميماقتصاد كمي هادف أميرة 10
 81 ، إعالم آلياقتصاد كمي هنودة أسامة 01
 81 اقتصاد كمي جغبالة صورية 00
 81 اقتصاد كمي رقيم عبد الفتاح 00
 81 ، رياضيات المؤسسة، إعالم آلياقتصاد كمي لحمادي فمة 00
 81 ، رياضيات المؤسسة، احصاءاقتصاد كمي بولعراس منال 00
 81 قتصاد كميا عريش عبد الرؤوف 00
 88 اقتصاد كمي بعيسي أبو بكر 00
 88 ، احصاءاقتصاد كمي بمهادي أميرة 00
 81 ، احصاء، إعالم آلياقتصاد كمي بوروبة منال 00
 81 ، رياضيات المؤسسةاقتصاد كمي عزوق صحر 00
 10 ، إعالم آلياقتصاد كمي بن تميش أيمن 01
 10 ، لغة أجنبيةم آلي، إعالاقتصاد كمي ميدني مصطفى ابراهيم 00
 11 ، احصاءاقتصاد كمي بودوح مروة 00



 11 ، إعالم آلياقتصاد كمي ظاهر دنيا راضية 00
 11 ، رياضيات المؤسسة، إعالم آلي، محاسبة تحميميةاقتصاد كمي حامدي أماني 00
 11 ، رياضيات المؤسسةاقتصاد كمي سيدي ابراهيم أيوب   00
 11 ، رياضيات المؤسسة، إعالم آليياقتصاد كم مميك فطيمة 00
 11 ، رياضيات المؤسسة، إعالم آلياقتصاد كمي محمدي عدنان 00
 11 ، احصاءاقتصاد كمي بن جحيش كمال 00
 11 ، رياضيات المؤسسة، إعالم آلي، محاسبة تحميميةاقتصاد كمي جغوبي محمد لمين 00
 11 ، محاسبة تحميميةاقتصاد كمي بعيسي ندر ريحان 01
 11 ، رياضيات المؤسسة، احصاء، محاسبة تحميميةاقتصاد كمي بن سهمة شهرة 00
 11 اقتصاد كمي حفري مصطفى 00
 11 ، رياضيات المؤسسة، محاسبة تحميميةاقتصاد كمي حميس حمزة 00
 11 اقتصاد كمي هقي مريم 00
 18 ، رياضيات المؤسسةاقتصاد كمي عزوز بو سالم خمود  00
 81 محاسبة تحميمية زحناشي فوا 00
 81 ، رياضيات المؤسسةمحاسبة تحميمية عتروس عمر 00
 88 ، رياضيات المؤسسةمحاسبة تحميمية ساسي محمد اسالم 00
 81 محاسبة تحميمية برابح نور اليقين 00
 81 إعالم آلي ناصر محمد لمين 01
 81 إعالم آلي تومي يسرى 00
 81 لمؤسسة، رياضيات اإعالم آلي خنيش وئام 00
 81 إعالم آلي زيدان سممى 00
 11 إعالم آلي رحمون عبد المجيد 00
 1 إعالم آلي بن جاب اهلل ايناس 00
 1 إعالم آلي خميفي الياس 00
 11 إعالم آلي ذيابي ايماني 00
 10 لغة أجنبية، احصاء مبروكي حمزة 00
 10 لغة أجنبية تومي يسرى 00
 81 مؤسسةرياضيات ال كربوعة عقيمة 01

 
        

 


