
  1 باتنة –جامعة الحاج لخضر

 كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 L M Dالسنة األولى 

 المقياس: مدخل للقانون

 غير محتفظين 92الفوج : 

 

 عالمة اإلمتحان اإلستدراكي عالمة اإلمتحان اإلسم اللقب الرقم

   محمود بوليدة أ 1

 10.00  عماد الدين حمانأ 2

  11.50 صهيب  سليميةأ 3

  07.25 عطا الزعانين 4

  06.50 كرمأ الطيب 5

  05.00 صقر العبيط 6

   عبير باوية 7

   العيد بزيح 8

   عائشة بعزيز 9

  10.50 يوبأ بلخيري 10

  05.50 مهدي بن براهيم 11

  07.00 رميساء بن براهيم 12

   سارة بن راحلة 13

  06.75 عبد الوهاب سامي بن شادي 14

 10.00 05.50 زكرياء بن عبد الرحمان 15

  10.00 بتسام الصغيرةإ بن عمارة 16

   رميساء بن فيالة 17

 06.50  بسمة قاقينبوتع 18

   سمير بوجنيبة 19

  06.00 ميرةأ بوحريق  20

   سمية بو دردابن 21

  10.00 عبد العزيز بوراس 22

  04.75 نيسأ بوشطيط 23

  06.00 سلمى بوعكاز 24

  10.00 محمد مهدي بوعلي 25

 10.00  شيماء بوكعبة 26



  05.50 وسام بومليط 27

 05.50  حسام الدين تواتي 28

 12.00  ميرةأ حجازي 29

  10.00 شيماء حميدي 30

   منصف حوفاني 31

   حسام الدين خاوة 32

 07.25  فاطمة الزهراء دحومان 33

   يوسف درج 34

 06.00  يعقوب دريس 35

  07.00 هشام دغو 36

  05.25 بريزة ربعي 37

   عبد هللا رحاب 38

  12.00 لينة رحيبي 39

  10.00 عبد الرحيم يعقوب زرقين 40

  13.00 دنيا زعالني  41

   وسام زيادي 42

   شرف الدين سالم 43

  07.50 سماح سكيو 44

  07.00 سندس سيدهم 45

   قمر شنة  46

  12.75 بتسامإ صدوق  47

   خولة عاشوري 48

 12.75  دنيا عموري 49

   زكرياء عويطي 50

   زين الدين غناي  51

   سفيان غواص 52

  07.00 سماءأ فراح 53

  11.00 حمد الشريفأ فرحات 54

   توفيق قادة  55

 10.00  لياسإ قبلة 56

   حكيم قبوج 57

   يمنى قجيبة 58

  07.50 مرام قرشاش 59

  11.50 سلسبيل قوطاي 60

  10.75 هاني كريزم 61

   شمس الدين لعناني 62

   رميسا لكحل 63



   سماءأ ماضي 64

  16.50 حسام الدين مباركية 65

  10.00 نصر الدين مساعدية 66

   عصام مصمودي 67

  10.00 باسم مطرفي 68

  06.50 موسى مفتوح 69

   جالل الدين مقعاش 70

   يوسف مقيدش 71

  10.00 الهاشمي منصور 72

 07.75  مينمحمد األ ناصري 73

 03.50  عبد الرؤوف نزار  74

  10.00 رضا بلومي  75

 10.00  عز الدين بلقاسم 76

 


