
االسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم
أوذينة   ھدى11835076261

العايب   خليل21735092476

بركة   يسرى31835082013

بكاري   الزيتوني41735094997

بلبقرة   آية51733064600

بلجودي   لبنى61635087925

 بن صالح    أية71735081431

بن ناصر   عامر81835085764

بورويس   نبيل91835076243

بورويس   امنة101835075938

بوشارب   عبد الرزاق111735092594

بوشندوقة   عبد الفتاح121633030033

بوضياف   سمر131835085417

حطاب   فطيمة141835082591

خميسة   سعدية151735081059

دلھوم   سارة161835084368

 دھيم    عيسى171635091084

ديلمي   نصر الدين181835077276

زكراوي   العيشي191735083918

زيان   المداني201735089281

سعيدي   فاروق211735092427

سلموني   محسن221835078538

شوقارة   حبيب231735085528

صغير بيرم   رميساء241835076031

عبد ربو   ميسون251835083394

عثماني   فارس261635110878

عجيني   فاطمة271835076154

عزوز   ھاجر281835081300

عقباش   يوسف291733060825

عيجولي   سھيل301835081153

عيش   عبدالنور311835088079

 فرج    ايوب321635090996

قريشي   ام الخير331835078451

لبشيري   خليف341835084699

لعايب   نايل احمد نضال351735081276

لعطوي   اح7م361835083439

لعياط   محمد371835083609

مرزوقي   حمزة381635111908

مزوزي   رندة391835087587

مقران   أيمن401835076396

مقران   وليد411835079993

نصري   فھيمة421835077057

نقاش   مصعب431735094069

ااااألألألألسسسستتتتااااذذذذ((((ةةةة))))
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السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  - - - - الفوج الفوج الفوج الفوج ((((    01010101))))
كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث--- --- --- --- ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

عالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهة
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اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة
وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة
      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري
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اللقبرقم التسجيلالرقم

1
العيفاوي   عبدالحكيم1835088029

2
بدحماوي   عبد اللطيف1837005676

3
بقيرة   امال1635097635

4
بقيرة   خولة1835082714

5
بكري   الحسين1835081956

6
بكري   جابر احمد1835075976

7
بكري   يونس1735088227

8
بلخذريه   سلمى1835076060

9
بلواضح   إس7م1835080121

10
بليزاك   عبد الرؤوف1835077929

11
بن امھاني   محمد الفاتح1635113331

12
بن كيحول   حدة1835082553

13
بوخاري   ف>1735083994

14
بوساق   أحمد1735080836

15
حماموش   عياد1835088083

16
دريسي   سلمى1835083820

17
دغيش   ريان1735081876

18
دقمان   إبراھيم1835080111

19
زايدي   محمد ا<مين1835084287

20
زريق   رابح1835094268

21
سلماني   بلقاسم1835087472

22
شرحرح   عبد الرؤوف1835082089

23
طباخ   ضياء الدين1735083972

24
طويرات   ھاجر1835082004

25
ع7ء عبد الحميد فضل  مقبل12127814

26
عماري   عبد المؤمن1835077935

27
فريح   يوسف1735089220

28
لخضر حمينة   محمد السعيد1735081234

29
لعيشي   سماح1835083369

30
لقرادة   صباح1835098169

31
لقمة   يعقوب1835082014

32
محدب   بسمة1835076573

33
مسلم   محمد1735081212

34
وناني   علي1835078135

35
يعيش   شيماء1835088024

األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ((((ةةةة)))): : : : عطاهللا ياسنيعطاهللا ياسنيعطاهللا ياسنيعطاهللا ياسني
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جامعة حممد بوضياف - املسيلة
      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري
السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  - - - - الفوج الفوج الفوج الفوج ((((    02020202))))

كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث--- --- --- --- ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة
وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

 األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ((((ةةةة)))):  :  :  :  صونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةاملقياس املقياس املقياس املقياس ::::إقتصاد املؤسسة   إقتصاد املؤسسة   إقتصاد املؤسسة   إقتصاد املؤسسة   
عالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهة
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اللقبرقم التسجيلالرقم
الزاوي   ھيبة11835080977

بدرة   لحميدي21835076174

براھم   درصاف نادين31835076662

بزاف   حسناء41835082047

بوزيدي   ريمة51835087503

بوسعد   رامي61835076018

بوعدي   عطية71835082584

بوقرة   سھام81635102873

بولنوار   ھاجر91835083653

جعيجع   بھاء الدين101735093834

جعيجع   حليمة111835086945

جمعي   شھرة121835087506

حرايز   ابتسام131835081522

خنوس   ايمان141835087491

دريدي   ھارون151735092436

دھيليس   عقيلة161735086472

رحماني   إناس171835078127

رحيمي   عبد المجيد181835084870

رغيوي   منال191735084024

زريق   ميساء201835076237

سايب   شيماء211835088025

سباع   عبد النور221835078512

سعدي   علي231735104963

سلطاني   ب7ل241735094039

شريخ   بوبكر251535105598

شويرب   البوسعادي261835086319

شين   خديجة271835085834

عباسي   فتيحة281835083025

عبد الكبير   ھناء291835086954

عثماني   إيمان301835079769

عريبي   أكرم311733056949

عشور   يونس321735092444

كفسي   اكرم331735080915

لعلى   ھديل341835087528

لعلى   حيزية351835087498

محادي   سامية361835081546

مرزوقي   أمال371835081513

مريخيفة   ايمن381835083452

نصلي   عبد القادر391835094507

والي   حسام401835075986

والي   أسماء411835075872

األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ((((ةةةة))))
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عالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهة

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري

السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  - - - - الفوج الفوج الفوج الفوج ((((    03030303))))
كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث--- --- --- --- ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة
وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة

 األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ((((ةةةة))))::::صونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةاملقياس املقياس املقياس املقياس ::::اقتصاد املؤسسةاقتصاد املؤسسةاقتصاد املؤسسةاقتصاد املؤسسة



اللقبرقم التسجيلالرقم
العايب   حسام11835085745
بكري   أميمة21835081949
بن الطاھر   سندس31835076814
بن حليمة   آية41835081512
بن حوة   جميلة51835081961
بن سباع   أنيس61735066514
بن شطو   رابح71835084252
بن عبد الرحمن   عبد الرحمان81835084718
بن كروش   وداد91835080985
بن يطو   ايناس101835075951
بوترعة   أيمن111735092461
بوضريسة   نسيم121835076248
بوطالب   عبد الرحمان131735081126
بوقرة   اح7م141435082091
بونيف   المأمون151835079785
تاھمي   خديجة161635103271
حفيظي   أكرم عزوز171735085462
حموش   شھيناز181835087248
حميش   صالح الدين191835076874
حوض   نعيم201735095076
دريكش   ع7ء الدين211733068104
رزقي   محمد لمين221735092604
رزيق   دنيا231835077916
روابحي   ميمونة241835076238
زواوي   عبد القادر251835078509
زيار   اكرم261733056964
زيوش   أسامة271835088134
سايب   شھيناز281835085860
سرقين   فاطمة الزھراء291635094268
شريفي   الحاج موسى301835085399
شنفاوي   زكرياء311835084832
صالح   حفيظة321735101107
صالحي   أماني331835075881
طويرات   أميرة341835075884
عبد الكريم   علي351835080659
عطابي   شمس الدين361835077923
عطاG   فؤاد371735082250
ع7م   عبد الرزاق381835094493
غربي   نورالدين391835085109
قادري   عبدالوھاب401535108531
قريشي   خولة411735095017
قطاف   حمزة421835097760
قفي   كمال431735081196
لخضاري   ھند441735084039
لعزيري   ب7ل451735080956
مالك   إسراء461835076410
مباركي   ف>471835080724
محشوش   خولة481835081966
معاش   ثامر491835075974
مقران   الحسن501735080917

ااااألألألألسسسستتتتااااذذذذ((((ةةةة))))
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اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة
وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة
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      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري

السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  - - - - الفوج الفوج الفوج الفوج ((((    04040404))))
كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث--- --- --- --- ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

 األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ((((ةةةة))))::::صونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةاملقياس املقياس املقياس املقياس :..:..:..:..اقتصاد املؤسسةاقتصاد املؤسسةاقتصاد املؤسسةاقتصاد املؤسسة



اللقبرقم التسجيلالرقم
بدار   فاطمة الزھراء11835076158

براھيمي   رانية21835076020

برة   مروة31835076213

بركات   ريان41835076034

بريكي   شھرزاد51835076076

بكري   صبرينة61835076083

بلعسل   سلمى71835096115

بن عادل   يوسف81835076283

بن عبد الرزاق   بوع7م91835083462

بن عبد الرزاق    سليم101635098413

بن لرنب   ص7ح الدين111735094725

بوخلط   ھناء121835076263

بوزعرورة   مروة131835082001

بوصبع   سعود141635091038

بوكراع   خديجة151835080359

تركي   قدور161835082592

جعفر   إلھام171735085478

جع7ب   محمد181835088035

حاج مھدي   أبوبكر191735080829

خياط   عبد النور201835080627

ديلمي   محمد صھيب211535111468

رزيق   ياسمين221835077961

زبيري   ايمن231735080948

زغوغ   راوية241835076021

زواوي   سھى251733055716

261835088157Gزيوش   معتصم با

سعودي   صھيب271835087171

سلمي   علي281735090121

شيكر   ھناء291835083913

عبد الرزاق   فاروق301735085654

عديلة   ياسين311733057142

عشوش   الرزقي321835085821

عطابي   شيماء331835077925

عماري   إيمان341835077905

عمرون   اشراق351735081557

لغراب   نجيبة361835078834

مبروكي   نور الدين371735086822

األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ((((ةةةة))))
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      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري

السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  - - - - الفوج الفوج الفوج الفوج ((((    05050505))))
كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث--- --- --- --- ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة
وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة
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 األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ((((ةةةة)))):.:.:.:.صونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةاملقياس املقياس املقياس املقياس :.:.:.:.اقتصاد املؤسسة   اقتصاد املؤسسة   اقتصاد املؤسسة   اقتصاد املؤسسة   



اللقبرقم التسجيلالرقم
ابراھيمي   محمد اIمين1115070518
الباي   وئام مسعودة21835097501
العيدي   بدر الدين31733057377
برباش   موسى41835077953
بلعباس   سندس51835081657
بلعمري   ع7ء الدين61835085777
بن بوذينة   خديجة71735102591
بن علية   شعيب أكرم81735086346
بن عمود   إبراھيم91835078443
بن مسروق   سيد علي101835078496
بوزينة   محمد111735084008
بوكاري   إشراق121835080124
بيبي   ص7ح الدين131835085761
تروني   إيمان141835075906
تومي   فريد151735088865
ج7ل    أسامة161735087640
 حاجي    حمزة171735085537
حديبي   عزيز رمزي181735086465
حديدي   علي191835077940
حمريط   أمينة201835081950
دحماني   خولة211835076009
دمان   ع7ء الدين221835085778
رابشي   سعيد231635091042
س7مة   الزھرة241835085400
شريف   منير251835085787
ش7بي   سعد261835081549
شموري   عصام271835085774
شنيتي   خديجة281733057430
شيخ   إبراھيم291835085396
صحراوي   صباح301835077650
صغيري   سارة311735085576
ضيف   دنيا321735090278
عثامنية   أح7م331835081943
فرادي   عبد الوھاب341835083377
كشرود   خولة351735083407
مريش   حسان361835085746
مشيكي   ايمن سيف اIس7م371735080949
معوش   ياسين381735092108
مقراني   ثامر391735101081
منادي   سليمة401735089929
مھني   دنيا411735081820
موساوي   الصغير421835085401
موساوي   فاطمة الزھراء431835085428
نيقرو   ھاجر441835084300
ھجرسي   الزھرة451835080200
واضح   زكرياء461835085754

األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ((((ةةةة))))
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عالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهة

غائبغائبغائبغائب

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة
وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة

121212128888
131313136666
131313137777
17171717

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري

السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  - - - - الفوج الفوج الفوج الفوج ((((    06060606))))
كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث--- --- --- --- ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))
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 األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ((((ةةةة)))): : : : صونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةاملقياس املقياس املقياس املقياس : : : : اقتصاد املؤسسة اقتصاد املؤسسة اقتصاد املؤسسة اقتصاد املؤسسة 



اللقبرقم التسجيلالرقم
الغربي   عبدالباسط11735089739

بركاتي   نور الھدى21835083833

بن حميدوش   سارة31735081048

بن عفو   سارة41835079840

بن ھداد   عبد الرحمان51735092507

بوختالة   ھدى61835083658

بوشيبة   نور اKيمان71735092195

بوشيبة   جميلة81735102415

تويمر   أمينة91835078439

حاج  عروسي   ھارون101635088031

خلفة   نھاد111733057934

روباش   حسام الدين121735094041

زيان   أمال131835083808

زيان   شريف141835084481

سالم   وداد151835087567

سراي   عائشة161835087474

سعادة   كريمة171835076170

سلمي    نھلة181735086807

شاھي تالمة   وسام191535095101

شخمة   حنان201835080339

شريفي   ھناء211835085790

شعنبي   أسماء221835077972

طوالة   صباح231735085608

طوطو   سليم241733057569

251735087792L عابد    عبد

علي شيكوش   جابر261735080966

عمرون   آية271835075861

عويدات   ثلجة281835077619

غربي   قدور291535097839

غربي   نورالدين301835087526

قادري   مريم311735095065

قديري   ايمن321835084788

قندوز   نور الھدى331835088097

كرزي   ريم341835079829

لماني   سارة351835081544

مزعاش   وائل محمد السعيد361735081304

مصطفاوي   زكرياء371835085753

مقدر   ب7ل381835077912

مكاري   ياسين391835085794

منجحي   رياض401835076728

مھدي   محمد الصديق411635087963

ميساوي   ناصر421735094461

نوي   مختارية الزھرة431835081104

وحشي   ھديل441835083835

ااااألألألألسسسستتتتااااذذذذ((((ةةةة))))
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      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري
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 األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ((((ةةةة)))): : : : صونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةاملقياس املقياس املقياس املقياس :..:..:..:..اقتصاد املؤسسةاقتصاد املؤسسةاقتصاد املؤسسةاقتصاد املؤسسة

2020/20192020/20192020/20192020/2019 ررررئئئئييييسسسس    ااااللللققققسسسسممممااااللللسسسسننننةةةة    ااااجلجلجلجلااااممممععععييييةةةة    
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السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  - - - - الفوج الفوج الفوج الفوج ((((    07070707))))
كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث--- --- --- --- ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة
وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة

7777



اللقبرقم التسجيلالرقم
امحمدي   موسى11735089769

بزيو   أنور21735089316

بلبقرة   ھالة31833053443

بلبقرة   آية41833053113

بلعايبة   انور51835075941

بلعرشاوي   مريم61735084364

بن حمودة   شيماء71835076853

بن عزوز   إسحاق81835075901

بن غراب   نور الھدى91535097673

بنية   فارس عصام101735081175

بوزيد   يوسف111835094926

حاجي   الساسي121835085738

حاجي   نور131835082003

حرايز   يسرى141735087889

حريزي   زكرياء151835076043

حماش   ھشام161735090416

خنفر   ايمن171835080247

خيطاس   ياسمين181733058002

دحماني   بسمة191835086058

رقيوة   منى201735086749

صديقي   محمد أمين211635091105

ضنبري   حمود221735081752

طباخ   نسيمة231835078562

عبد الرزاق   نبيلة241735090058

عبد الرزاق   عائشة251835083565

عبد الكبير   عبد المالك261835085424

عبد الكريم   مبخوتة271835079925

عريبي   عمر281835076143

عوينة   سليمة291735103008

فراحتية   صدام301735092774

فراحتية   عمر311735092780

قاقي   ھيثم المأمون321835076266

قنيفي   أسامة331835085729

مجاھد   دراجي341735081007

مجناح   ايمن351735080946

مرزوق   محمد361835076186

مسعودان   عبد الرؤوف371733057663

مشقق   سميرة381835081976

مشقق   ھناء391835082008

معاش   عائشة401835086072

م7ك   ھاجر411735090412

نش   شيماء421735092771

نصري   راوية431835078483

وحشي   سامي441835096053

يوسفي   سيدعلي451835094389

ااااألألألألسسسستتتتااااذذذذ((((ةةةة))))::::    ععععططططااااهللاهللاهللاهللا    ييييااااسسسسنينينيني
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 األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ((((ةةةة)))):  :  :  :  صونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةاملقياس املقياس املقياس املقياس ::::إقتصاد املؤسسة   إقتصاد املؤسسة   إقتصاد املؤسسة   إقتصاد املؤسسة   
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عالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهة
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      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري

السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  - - - - الفوج الفوج الفوج الفوج ((((    08080808))))
كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث--- --- --- --- ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة
وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة



اللقبرقم التسجيلالرقم
احمد ميلي   نور الھدى11835076255

بلھادي   ضياء الدين21735090819

بلواضح   مروة31735086694

بن حليمة   خالد41735081767

بن عبد L   ھدى51835097456

بن يطو   سليمان61735081068

بوضياف   سھيلة71835096200

بيصار   وئام81735092888

جب7حي   ص7ح الدين91835076085

خضار   عزيز101835098189

خيري   بثينة111835085826

دحماني   امنة121835085402

131835075949L دحماني   ايمن نصر

دراج   زھية141735086249

دمان   عفاف151735092515

رايس   أيوب161835081623

رقيق   يوسف171835081591

روباش   إبتسام181835087148

زين العابدين   نور الھدى191835080934

سالمي   محمد يعقوب201835076209

سعدي   خالد211535101619

سعيد جعط   عائشة221733066822

شاكر   فوزي231735081187

شريف   ليلى241735092429

صحراوي   وليد251635099328

ط7ح   أسامة261735085922

عرس7ن   وردة271835077359

عزوز   ھاجر281835077956

عفافسة   حنان291735081753

عقون   مولود301835097227

فضيلي   عبير311835086759

قويسي   حبيبة321835085744

لقليب   خيرة331535106934

محمدي   محمد341835083387

مراح   ميلود351733057896

مھيوبي   اميرة361835084240

موساوي   أيمن371835075894

موسعي   مروان381835081701

نقبيل   ص7ح الدين391735090818

ھبوب   مريم401835077948

األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ((((ةةةة))))
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عالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهة

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
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قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري
السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيري  - - - - الفوج الفوج الفوج الفوج ((((    09090909))))

كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث--- --- --- --- ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة
وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة

 األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ((((ةةةة)))): : : : صونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةصونية بتغةاملقياس املقياس املقياس املقياس ::::اقتصاد املؤسسة  اقتصاد املؤسسة  اقتصاد املؤسسة  اقتصاد املؤسسة  



اللقبرقم التسجيلالرقم
اخروف   الطاھر ريان11735081588
بختي   ھناء21535107882
برابري   حنان31835087160
بشيري   نبيلة41835078559
بشيش   ع7ء الدين51835085780
بلباي   عائشة61835094446
بن شعبان   ايوب71735082735
بن عفو   صھيب81735085614
بوضياف   محمد91635100690
بوقرة   طارق101735093802
بوقفالة   شيماء111835079856
جباري   ريمة121835076746
جيدل   منصف عبد الحق131835076229
حمو   أماني141835084319
حميدة   إكرام151835083433
161835076121L حيمر   عبد
خشاب   أميرة171835093982
داودي   امحمد181735081614
ذبيح   أيمن191735092389
ذويب   صابر201835083825
ربحاوي   زين العابدين211735090957
رجم   عبد الباسط221735081120
زايري   محمد231835082608
زبيري   فتحي241735093616
زروخي   سعدالدين251835083818
زروقي   أمال261735087646
زغ7ش   لويزة م7ك271835077089
زياني   نورالھدى281835079975
سالم   ربيعة291735081018
سعودي   نسرين301835082113
شعبي   ب7ل311835075960
ش7بي   أية321835076383
شويدرة   محمد عبد الھادي331635102665
طويل   ھشام341835083836
ع7وة   إبتسام351733062386
علي عريوة   يسرى361835077407
علي عريوة   رمزي371835076029
عمراني   سھام381835083538
غ7ب   احمد391835080156
فخاري   فؤاد ابوبكر401735082252
قيرواني   ناجي411733059127
لعواس   فھد421735083998
مخلوف   ع7ء الدين431835083827
مرزوق   جميلة441835087158
مزاري   نجيب محفوظ451835097285
مزوز   أحمد إس7م461735085457
مقراني   إيناس471835079770
ملياني   أحمد إدريس481835075864
ناجم   فاطمة الزھراء491835098199
نجاعي   عبدالرؤوف501835087178
ونوغي   سفيان511835076058

ااااألألألألسسسستتتتااااذذذذ((((ةةةة))))
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      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
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كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالثكشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث--- --- --- --- ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة
وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة
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 الجمھوريــةالجزائريةالديمقراطيةالشعبيــة

 وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة -جامعة محمد بوضياف   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيير

 طلبة الديــــــــــــــــــــــــــــــــــون

)الدورة العادية( كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الثالث   

تسيير المؤسسة:.المقياس  ةـــــصونيةبتغ): ة(ا�ستاذ      

 الرقم اللقب واالسم العالمة

 01 حماني عبد الباسط 9

 02 شادي عبد القادر 15

 03 قاضي هيثم 12

 04 علي زغالش مريم 9

 05 سعدي ثابت 12

 06 بتقة مهدي 9

 07 عالوي علي 12

 08 عبد الحفيظ ايمان مي 10

 09 بليل المسعود 8

 10 كبدي عيسى 7

 11 مقران سامي محمد االمين 00

 12 شميسة نورالهدى 8

 13 صالح اسامة 10

 14 مشيكي لخضر 12

 15 شنافي بريزة 18

 16 بن ناصر حمزة 10

 17 حمو خديجة 10

 18 بن ام هاني زهرة 8

 19 بوكرش هدى 10

 20 بن خرباش حمزة 8

 21 براهيمي علي 8

 22 بلخضر فاطنة 8

 23 خلفة رميساء 6

 24 فراحتية فريد 5

 25 بلعشي هدى 8

 26 بوطبيق لبنى 7

 27 حميش يمينة 7

 28 لعمري محمد االمين 8

 29 برابري خير الدين 00

االستاذة                                                                                                  امضاء رئيس القسمامضاء   




