
كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

              قسم العلوم التجارية

معالجة الجزء الثالث من طعون طلبة السنة األوىل الفرع الثالث
رقم التسجيل االسم واللقب الحالة الفوج المقياس طبيعة الطعن القاعة أعمال موجهة ة محاضر                    مالحظات

4431210163 بن طاهر عيىس  عادي 6الفوج  ي 
2اقتصاد جزئ  عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 03المدرج  8 6.25

4431200277 ي محمد عبد العليم
رحمائر عادي 7الفوج  ي 

2اقتصاد جزئ  09القاعة 

4431210807 لعزاىلي احالم عادي 3الفوج  ي 
2اقتصاد جزئ  ي

عدم ظهور نقطة االمتحان النهائ  01المدرج  17

4431210163 بن طاهر عيىس  عادي 6الفوج  2إحصاء  عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 03المدرج  11 5

4431210638 بوريشة عبدالمالك عادي 7الفوج  إعالم آىلي عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 23/1االقاعة  15 14

بن حليمة عبد الهادي 5 عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 15 16

4431210163 بن طاهر عيىس  عادي 3الفوج  إعالم آىلي عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 03المدرج  14 14

4431210555 محمدي محمد عادي 2الفوج  إعالم آىلي ي نقطة األعمال الموجهة
ر
خطأ ف 08القاعة  16 15

4431210242 Mahmoudi abdallah عادي 7الفوج  إعالم آىلي عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 03المدرج  15 16

4431210241 صدوق بوزيان محمد عادي 6الفوج  إعالم آىلي عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 07االقاعة  16 15

4431210443 ي جالل الدين 
هبايىس  عادي 8الفوج  إعالم آىلي عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 07االقاعة  15 15

4431210163 بن طاهر عيىس  عادي 6الفوج  2رياضيات  عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 03المدرج  13 2

4431210518 محمد بوزيان عبدالرحيم عادي 6الفوج  2رياضيات  ي
عدم ظهور نقطة االمتحان النهائ  08القاعة  14 0

4431210241 صدوق بوزيان محمد  عادي 6الفوج  2رياضيات  عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 04القاعة  13

4431210695 ر خلوف ياسير عادي 6الفوج  2رياضيات  ي نقطة األعمال الموجهة
ر
خطأ ف 03المدرج  13.5

4431210163 بن طاهر عيىس  عادي 3الفوج  2لغة حية  عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 03المدرج  ارسال العمل اىل األستاذة

4431210518 محمد بوزيان عبدالرحيم  عادي 6الفوج  2لغة حية  ي نقطة األعمال الموجهة
ر
خطأ ف BN1 ارسال العمل اىل األستاذة

4431210518 محمد بوزيان عبدالرحيم عادي 6الفوج  2محاسبة عامة  عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 08القاعة  8 7.5

4431210443 ي جالل الدين
هبايىس  عادي 8الفوج  2محاسبة عامة  عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 08القاعة  6.25 7

4431210695 ر خلوف ياسير عادي 6الفوج  2محاسبة عامة  ي
عدم ظهور نقطة االمتحان النهائ  03المدرج  10 0.75

4431210163 بن طاهر عيىس  عادي 6الفوج  مدخل إلدارة االعمال عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 03المدرج  14.5 13

لخضاري أسامة 4 2محاسبة عامة  عدم ظهور نقطة األعمال الموجهة 6.5 11.5
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