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Analyse 

numérique
Electromagnétisme

Coef: 1Coef: 1

ناجح08.8803.0011.8805.94دندوقة     آمال01

ناجح00.8808.0008.8804.44بلٌلة عمر02

ناجح05.8802.2508.1304.06بوخلوف   أنور03

ناجح05.2500.2505.5002.75بن ختـه  جمـوع04ً

ناجح02.6301.2503.8801.94بشار محمد جهاد05

ناجح00.3803.2503.6301.81مٌدون    زكرٌاء06

(11.80)احتياط حسب ترتيب معدل الليسانس00.0003.2503.2501.63قارح  حمزة07

(10.60)احتياط حسب ترتيب معدل الليسانس00.0003.2503.2501.63بن علً   زٌدان08

احتياط00.3802.7503.1301.56ام هانً  عبد المهٌمن09

احتياط00.0002.5002.5001.25حسناوي محمود10

احتياط00.7501.2502.0001.00بٌــدة    سارة11

احتياط00.0001.7501.7500.88الزٌن محمد12

راسب00.2501.2501.5000.75سحقً نجٌب13

راسب00.5000.7501.2500.63خلٌل     اٌمان14

راسب00.0001.0001.0000.50رحمانً    فاتـح15

راسب00.0001.0001.0000.50البق    ابراهٌم16

راسب00.0000.7500.7500.38دوٌس عماد الدٌن17

راسب00.5000.2500.7500.38فرداس عاطف18

راسب00.0000.7500.7500.38بركات   أكرم19

راسب00.0000.7500.7500.38محمودي فاتح20

راسب00.3800.2500.6300.31فراجو   لٌلى21

راسب00.2500.2500.5000.25رداس فتٌحة22

راسب00.2500.2500.5000.25زعبوبً   خالد23

راسب00.0000.5000.5000.25دربان فرٌد24

راسب00.2500.2500.5000.25سلمً  السعٌد25

راسب00.1900.2500.4400.22ومان فافة26

راسب00.0000.2500.2500.13طٌبً نصرالدٌن27

راسب00.0000.2500.2500.13قرٌشً محمد حبٌب28

رأي اللجنة المعدلالمجموعاإلسـم   و اللقبالرقم
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راسب00.0000.2500.2500.13صٌاغ مروة29

راسب00.0000.2500.2500.13مرزوقً  نسٌمة30

راسب00.0000.0000.0000.00بركات  جمال الدٌن31

مقصى//غائب00.00حوحو  ٌونس32

مقصى//غائبغائبعٌاشً عمر نوالدٌن33

مقصى//غائبغائبباهً عبد الوهاب34

مقصى//غائبغائبشراد  محمد أمٌر35

مقصى//غائبغائببخوش سٌف الدٌن36

مقصى//غائبغائبمعامرة   عل37ً

مقصى//غائبغائببلقٌدوم معاذ38

مقصى//غائبغائباحفوظة عبد الكرٌم39

مقصى//غائبغائببن عٌشً عبد الحفٌظ 40

مقصى//غائبغائبخشاٌمٌة جمال الدٌن41

مقصى//غائبغائبحجاج    ٌاسٌن42

مقصى//غائبغائبطٌبً مبارك43

مقصى//غائبغائبغمري عقبة44

مقصى//غائبغائبصحري ٌونس45

مقصى//غائبغائببن ناجً حسٌن46

مقصى//غائبغائبصالحً  الهاشم47ً

مقصى//غائبغائببجاوي ولٌد48

مقصى//غائبغائبخراف حمزة49

مقصى//غائبغائبعماري   خالد50

مقصى//غائبغائبدحٌري رضا51

مقصى//غائبغائببلول عبدهللا52

مقصى//غائبغائبشطً  عبدالحفٌظ53

مقصى//غائبغائبمقري  عبٌر54

مقصى//غائبغائببن حمٌدة بن عودة55

مقصى//غائبغائبكرارة  زاك56ً
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مقصى//غائبغائبعباس مولود57

مقصى//غائبغائبمدانً محمد58

مقصى//غائبغائبصادقً نورالهدى59

مقصى//غائبغائبزٌطاري ولٌد60

مقصى//غائبغائبمودع   الهاشم61ً

مقصى//غائبغائببن ناجً بالل62

مقصى//غائبغائبعموري بدرالدٌن63

مقصى//غائبغائبرجال الحشان ٌعقوب64


