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و االقتصاد  3إعادة تصحيح ورقة االمتحان اخلاصة مبقياس احصاء االستدراكيةال ميكن إعادة تصحيح الورقة يف الدورة          رقم التسجيل اسم ولقب الطالب الفوج  سبب الطعن الرد على الطعن    الدورة االستدراكية 2021/2020  اس��رة طعن     )3السداسي (الكلي  عبانمحمد اسالم ش 01    171733029352 
باستثناء العالمات  كل العالمات صحيحة :التالية عالمة األعمال املوجهة : السداسي األول   :السداسي الثاني  والقانون وحدة مكتسبة  6إحصاء  01أعمال موجهة :رياضيات    6أعمال موجهة  7احملاضرة : حماسبة    02أعمال موجهة : إحصاء   أعمال  11ة احملاضر : إدارة األعمال   7موجهة   القانون وحدة مكتسبة 

)السنة األولى(خطا في معدل السداسي األول و الثاني  10 احملاضرة 10أعمال موجهة : رياضيات السداسي األول:  7.5احملاضرة  10أعمال موجهة : إحصاءا  ،معدل اقتصاد  10.34، معدل مدخل لالقتصاد  8.99معدل احملاسبة   12قانون  14علم االجتماع  10:اجنليزية  13،منهجية  10.17:خ الوقائع ،معدل تاري 11.68جزئي  : السداسي الثاني   7.5 احملاضرة 9أعمال موجهة : رياضيات  10،معدل اقتصاد جزئي   8 احملاضرة 9أعمال موجهة : إحصاءا  10 احملاضرة 8مال موجهة أع: أعمال إدارة   11اجنليزية  12 أيل إعالم 9معدل احملاسبة 14علم االجتماع  11 قانون   

 171733022153 امينة زيان 02

والطالب معيد 10املعدل املتحصل عليه اكرب من  انظر معدل السنة األوىل و الثانية :مت صب العالمات التالية 161633030355 عقبة واضح  03  : األولالسداسي   11:قانون جتاري   10 أعمال موجهة 10احملاضرة :  إحصاء 4 أعمال موجهة 7احملاضرة : ياضيات ر  :السداسي الثاني   5.5 أعمال موجهة 8احملاضرة : ياضيات ر   

)السنة األوىل 2السداسي(القانون التجاري مل يتم صب عالمات الدورة االستدراكية  اخلاصة بالرياضيات و       صابر تريعة 02 

161633032680 
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، مقياس مكتسبمت التأكد  السنة (الدورة االستدراكية  اخلاصة باإلحصاء  مل يتم صب عالمات  )األوىل 6يف الدورة االستدراكية السداسي  0عالمة مقياس حتليل البيانات  خاصة بالدورة االستدراكيةناجح الدورة األوىل   ال ميكن إدخال عالمة  181833021500 فتيحة شنوي 03  )مل يتم تقدمي العالمات(طا يف معدل السنة األوىل خ مت التأكد من كل العالمات S110654 رمزي توامي 03  : مت صب عالمة التسويق االسرتاتيجي - االستدراكيةال ميكن إعادة تصحيح الورقة يف الدورة -   161633035378 اعديدي جاللي  02   وحدة مكتسبة : نظم املعلومات -  11أعمال موجهة  11احملاضرة   )ال ميكن إدراج العالمة (  
تصحيح ورقة االمتحان اخلاصة مبقياس االقتصاد الكلي  إعادة- )3السداسي ( . عدم ظهور عالمة مقياس  التسويق االسرتاتيجي و مقياس نظم املعلومات -     

 181833019752 ايمن بوعمرية 02
:مت صب عالمة اقتصاد املؤسسة 15.50أعمال موجهة  01احملاضرة   اضي فارس ق 03 خطا يف معدل السداسي الرابع  يف الدورة  1قتصاد الكلي االالمة ع 171733022988  ورياضيات المؤسسة 2و 1صاد الكلي صب عالمة االقتعدم  املقياسني اآلخرينومل متتحن يف  ،0االستدراكية  هيثمعزي      

 


