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دراسات تسويقية: تخصص  
 

 1- قائمة الناجحين:

 

 المعدل العام  االسم واللقب الترتيب النهائي

 8.00 مادني أحمد 1

 5,38 بطاهر زين العابدين 2

 4,75 باجي عتيقة 3

 4,5 يوسفي راضية 4

 3,88 سمار نبيلة 5

 3,88 عبد الحفيظي أحمد 6
 

 2- القائمة االحتياطية:

 

 المعدل العام  االسم واللقب الترتيب النهائي

 3,8125 ساهل أمينة 7

 3,69 حبية أسامة 8

 3,3125 سالمي سمية 9

 3,13 أونار عبد هللا 10

 3.00 عطية مسعود 11

 3.00 طيباوي بلقاسم 12

 

 رة ــــــــد بوقــــمحماة ــــــجامع
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 3- قائمة الراسبين:

 المعدل العام  االسم واللقب الترتيب النهائي

 3.00 عالوة حمزة 13

 2,9375 علي باشا رقية 14

 2,5 مزاني أعمر 15

 2,3125 مفالح سهام 16

 2,3125 بن بورحلة عبد القادر 17

 2,25 جناح جميلة 18

 2,25 منيش رفية 19

 2,25 علوطي سهام 20

 2,25 بوهراوة حياة 21

 2,1875 سيدي ويس سعدية 22

 2.00 نيشد عبد القادر 23

 2.00 فرطاس فطيمة 24

 2.00 كري سهيلة 25

 1,8125 دوكال أسماء 26

 1,75 أسامة صديقي 27

 1,625 كاشر حياة 28

 1,5 مغوش نصيرة 29

 1,3125 عبيد عثمان 30

 1,3125 حمدوش أمينة 31

 1,25 بطاهر عبد هللا 32

 1,125 العمري ربيعة 33

 0,875 لعراف نور الدين 34

 0,8125 راشدي نسيمة 35

 0,8125 أمالو سوالف 36

 0,6875 معزوزي أمين 37
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 0,6875 قايم حسناء 38

 0,6875 جمعون أمحمد 39

 0,625 بومسالت سلمى 40

 0,25 جرعوب إيمان 41

 غائب قوجيل كتيبة 42

 غائب بكرو هشام 43

 غائب مطرف وسيم 44

 غائب حباي السعيد 45

 غائب مرشيشي نجاة 46

 غائب بن دحمان صديق 47

 غائب رجواني ياسين 48

 غائب يحياوي يسمينة 49

 غائب ياسينقراد  50

 غائب جميعي عائشة 51

 غائب سداوي زكريا 52

 غائب سبع فايزة 53

 غائب رزيق إيمان 54

 غائب زريق عاطف 55

 غائب مياد أسماء 56

 غائب عطا هللا أحمد 57

 غائب شرفي فاطمة الزهراء 58

 غائب قواص عبد النور 59

 غائب حداد حمزة 60

 غائب بوخرص بسمة 61

 غائب أبو بكر بيبيط 62

 غائب فريتيح سفيان 63

 


