
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة د موالي الطاهر سعيدة

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 نيابـة العمــادة للدراســات في التدرج و املسائــل املرتبطـة بالطلبـة

 
معدل 

 الرقم االسم و اللقب  الترتيب

 1 قايد إكرام 12,92

 2 خمسي عامر 12,84

 3 مختاري يمينة 12,73

 4 بن عاشور رحاب 12,63

 5 بوشتة أنيس 12,44

 6 ثابيتي فضيلة 12,21

 7 علواني سماعيل 12,17

 8 لعموري خديجة 12,16

 9 يحياوي خديجة 12,12

 10 مداحي صارة 12,04

 11 بن سعيد ياسين 11,71

 12 مليان خديجة 11,57

 13 غاني فايزة 11,5

 14 بومدينشحمي  11,5

 15 فضالوي يونس 11,49

 16 زايدي شهيناز ميمونة 11,46

 17 إسماعيل رميزة 11,44

 18 عاللي محمد صديق 11,42

 19 موالي أمين 11,29

 20 كريم صارة 11,23

 21 بن خدة نبيلة 11,21

 22 يحياوي علي 11,16

 23 بن ويس إيمان 11,01

 24 جاليلي عمر 10,98

 25 سماحي عبد الرحمان 10,81

 26 شعيب أحمد 10,74

 27 هيشور فاطمة الزهراء 10,74

 28 عمام شمس الدين 10,72

 29 عدة نسرين 10,67

 30 حجري سامية 10,67

 31 مربوح توفيق 10,64

 32 عنبة سعاد 10,58

 33 عتبي إسماعيل 10,55

 34 عياد مريم 10,53



 35 مرين عبد النبي 10,52

10,48 
فليح عماد الدين بن 

 36 عثمان

10,44 
بن عشيبة وليد شرف 

 37 الدين

 38 مرين إسماعيل سليمان 10,38

 39 بومدين امال 10,36

 40 بن طالب نصر الدين 10,18

 41 شريفي محمد 10,14

 42 بن طالب بوسماحة 10,13

 43 خريسي  حليمة 10,1

 44 شيخ أحالم 10,09

 45 بوعوج رشيد 10,08

 46 برياح إيمان 10,07

 47 مكاوي عبد القادر 10,01

 

 

 اضايةة لعبةة لم  التمما القائمة ال 

 
/دورة 1دورة 

 معدل فلسفة معدل علم االجتماع 2
معدل 

 الرقم االسم و اللقب  الترتيب

 1 بن دامو صديق 8,51   10,5 بالتأخير

 2 بن سهول إلياس 10,52 8,75 9,25 2دورة 

 3 فاطيمة الزهراءبرياح  10,02 9,5 9,5 2دورة 

 4 مباركي عادل 9,24   9,5 بالتأخير

 5 بلقاسم محمد اسالم 11,59 11,5 11,75 1دورة 

 6 زقلي رتيبة 7,38     بالتأخير

 7 عراب ميلود 8,35     بالتأخير

 


