
اللقبرقم التسجيلالرقم

بديار   فارس101478603

بلواضح   وليد2095073344

بن سعدي   جمال3033093957

بوشارب   خلود41535092862

بوشارب   عبد الرشيد501491080

حدرباش   سعاد61535092917

خلدون   لويزة71535095813

خليف   صليحة81535101645

خميس   عز الدين9075106202

خنصال   السعيد1097335160

خيراني   اناس فاطمة111535092787

دخوش   زھية121535092898

رداوي   كنزة131535095812

رقيق   ھيثم141535105655

زحاف    عمار158621821

سعد الدين   كاظمة161535101666

شامي   خديجة171535092859

شريد   زليخة181535110450

طاھري   سليمان الفارسي191535100052

طيبي   محمد201535118042

عامر   عمار210375278

 عبد الكبير    عبد الباسط22044094826

عبد الكبير   عبد الحميد23034083248

عريوة   أيمن241535092736

ع-وي   فيصل25034084420

عمروش   غنية261535093048

عيشوش   سامي27085094025

غزرم   بشرى281535102501

قبي   إلياس291435086781

لوكية   عتيقة301535108534

مانع   ھاجر311535110898

مزراق   خديجة321535092858

ميھوبي   عبد 330850805704
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11.00               6.50                     

16.50               13.00                   

13.00               12.50                   

8.00                 10.00                   

11.00               6.50                     

11.50               8.50                     

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري

السنة الثانيةماستر إدارة االنتاج و التموين   السنة الثانيةماستر إدارة االنتاج و التموين   السنة الثانيةماستر إدارة االنتاج و التموين   السنة الثانيةماستر إدارة االنتاج و التموين   - - - - الفوج الفوج الفوج الفوج ((((    01010101))))
كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث      كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث      كشف النقاط قبل املعاينة المتحان السداسي الثالث      كشف 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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عالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهة
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11.50 11.50 11.50 11.50                                                         7.00 7.00 7.00 7.00                                                                                     
13.50 13.50 13.50 13.50                                                         
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16.50 16.50 16.50 16.50                                                         

األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ: : : : برحومة عبد احلميدبرحومة عبد احلميدبرحومة عبد احلميدبرحومة عبد احلميداملقياس املقياس املقياس املقياس : : : : التقنيات الكمية إلدارة اإلنتاج التقنيات الكمية إلدارة اإلنتاج التقنيات الكمية إلدارة اإلنتاج التقنيات الكمية إلدارة اإلنتاج 
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