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في الدورة  2عدم منح العالمة في مقياس اقتصاد كلي   الوحدة مكتسبة رقم التسجيل اسم ولقب الطالب الفوج  سبب الطعن الرد على الطعن  الثانية ليسانسسنة ال  191933021974 نجاة زايدي 04 االستدراكية
معدل السداسي =(المعدل السنوي + معامل السداسي األول * األول  معامل * معدل السداسي الثاني  مجموع )/ الثاني  السداسي   المعامالت

تحصلت  ألنني,إعادة النظر في معدل السنة األولى  لذلك يصبح مجموع 10.24و 9.77على معدل  معناه صافية وليس بالدين 10.00
 181833023606 روزة بن أعراب 03

  االستدراكيةالمعدل مع األخذ بعين االعتبار نقاط الدورة ب إعادة حسا وعدم احتساب نقاط السنة األولى  العالمات الموجودة تم التصحيح والتأكد من جميع  
  سفيان العيدي 03

 .أعالهالمعدل السنوي كما هو موضح ليس هناك خطأ يتم حساب 
يجب أن يكون  السداسيينخطأ في الحساب مجموع   171731017282 نينة قاسي 01 9.98ليس  10.12

الطالب يقول أنه (عدم ظهور عالمة اقتصاد المؤسسة  تم التصحيح  33028205 شعاللعبد الغاني  04 )10.5تحصل على 
بمعنى أنه تحصلت  10المؤسسة و تحصلت علىقمت مسبقا بدخول دورة استدراكية في اقتصاد  تم التصحيح  رصيد فأين هي المشكلة 111امتلك اآلنولكن الزلت لحد   04على رصيدها وهو 

  لطيفة سالمي 04
تحانالطالب لم يجتز االم قتصاد كلي للسداسي افي مقياس  عالمة إظهارم يتم ل   181833023698 علي نزيم رحال 04 االستدراكية الدورةفي   األول

11.00: مقياس الفساد هيتم دراسة الطعن والعالمة في   لعالمةتغير ا أولم يتم تفقد  اآلنو لحد  ةفساد و أخالقية المهن   قمت بإرسال العديد من الطعون مسبقا بخصوص 
 161633032744 حمادمحمد زكرياء  04

بحكم كنت  وأناتم وضع اسمي مطرودة من الدراسة  / نت مريضة بوباء كورونا ولدي كل كو  أمومةفي فترة    أمال بوشملة 06
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: 3عالمة اإلعالم اآللي س  12.50: مةعالمة مالية عا   ئيةاالستثناواستفيد من السنة التي منحت للظروف  إقصائيلتمس منكم العدول عن أ، لذلك  اإلثباتات   08.00: اقتصاد نقدي  11.00 :1عالمة المنهجية س  11.00
سداسي ثاني و ال الال توجد نقطة مقياس مالية عامة  للعلم  األول سداسيالآلي  إعالمتوجد نقطة مقياس  ال توجد نقطة امتحان  وأيضاطعنت من قبل  إنني مقياس  أولسداسي  أولىاستدراكي ديون سنة  رأس  وأسوق، وكذلك مقياس اقتصاد نقدي منهجية  .المال

 181833025948 وحيد بلعزوز 01

تحصلت على  علما أني الثاني لم تظهر عالمة امتحاندي مشكل في مقياس االقتصاد الكلي السداسي ل وحدة مكتسبة  .ركن لم تظهل 5عالمة 
 33023884 بوطالبعماد الدين  03

 181833020033 وسام كماش / .الثالث و في محضر نقاط لم أجد العالمةكلي سنة ثانية السداسي   اقتصاددين  امتحان تاجتز  العالمة موجودة
 امايلك الشخي، مع ضرورة النظر في العالماتتم التصحيح والتأكد من جميع 

 الخ ...يتحتسب لي مثل اإلعالم اآلللم تحتسب أما في السنة الثانية هناك ديون لم هناك عالمات  ناك خطأ في معدلي في السنة األولىه
 191933022586 ماسيوان سعودي 03

على فضاء  هارهظإخطأ في حساب المعدل الذي تم  تم التصحيح  S15R075 أسامة بوعدلة   ث و الرابعلالطالب السداسي الثا
12: عالمة الفساد هي  : عالمة اقتصاد المؤسسة هي  13: المحاضرة 14: األعمال الموجهة   

وكذلك عالمة عالمة اقتصاد المؤسسة لم تظهر   181833019968 محمد حداد 05  الفساد
.أعالهالمعدل السنوي كما هو موضح ليس هناك خطأ يتم حساب    

ومنه  11.15والثاني هو  8.92السداسي األول هو يوجد خطأ في حساب معدلي حيث أن معدل  ورصدي في الديون  10.03المعدل السنوي هو  و ولكن انتم المعدل الذي قمت بنشره ه120 النظر في  إعادةمن سيادتكم  أرجويوجد خطأ 9.87   .معدليحساب 

 171733029602 سارة بوصيقع 03
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13: العالمة هي  عالء الدين ساعد ساعدعالء الدين    عالمة المالية العامة لم تظهر 
           


