
امتحانأعمال موجھةاالسم و  اللقبرقم التسجیلالرقم

111,5بازة   ھاجر11835080943

127,5بداي   اسماعیل21935080861

10,53بلعباس   شیماء31935071757

12,252,5بن التومي   آسامة41933050201

138,5بن براھیمي   مسعودة51935077628

10,52بن حمیدوش   آیة61935072535

17,510,5بن رزقة   بن علیة71935079229

14,256,5بن عادل   یوسف81935080620

18,517,25بوقرة   ولید91935078526

125بومالل   عبد الرحیم101935078043

14,7512جغام   جمال الدین111935079636

15,2511دریس   وسام121935073666

دشوشة   عصام131835081568

دعاس   أمیرة141935072809

101رزاق   دالل151735044444

12,753رزیق   رابح161933050223

زبیر   الطاھر171835098604

135,5سالمي   نور االسالم181935080613

14,759سرایش   محسن البدوي191935080603

14,55سعدي   عمار201835085923

سعودي   ثامر211835080283

1شایب الذقن   حسان221933050221

12,54,5شحالط   محمد231935079466

0,5صالحي   یوسف241935076372

0ضیف هللا   محمد االمین251935073616

14,258,5عدوي   سامیة261935076329

11,253,5عمراني   شیماء271735089955

10,752,5عمرون   فلة281935071923

16,2512عوامر   سعیدة291935076428

عیمر   محمد زكریاء301735081238

12,254فیجل   جالل311935079232

13,254لحرش   أیمن عبد النور321835075897

18,2510,5لحواو   خدیجة331735094045

15,58لعجیني   عصام الدین341935080591

12,56لعمارة   كریمة351935071091

13,251مداقین   صالح الدین361935071005

11,253,5مشري   زینب371935072743

12,52مكي   فاتح381835088084

18,512موفق   ولید391935080616

14,58نش   بدرالدین401935080569

رئبس القسم

الجمھوریــة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیــة

وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

      كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

قسم علوم التسییر

السنة األولى جذع مشترك علوم التسییر الفوج ( 01)

كشف النقاط ( قبل المعاینة) المتحان  السداسي األول ( الدورة العادیة)

السنة الجامعیة 2020/2019 األستاذ(ة)

  األستاذ(ة):.مھني بوریش................المقیاس :..محاسبة مالیة (1).............................................................. 



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجھةاالسم و  اللقبرقم التسجیلالرقم

12,53,25الحمص   اكرم11835078626

125,25العقوني   عماد الدین21935080268

13,58,5بشار   سمیر31935077314

15,2513,25بلقاضي   أماني41935091317

103,5بن أجقیدل   أحمد51835093946

14,51بن النوي   لیندة61935075537

133,75بن صوشة   ندى71835082187

14,7511,5بوجالل   نھال81935081681

16,2514بوشیبة   حنان91935079239

بوماجن   نوح101935074781

جدي   وفاء111935091202

149جعیجع   أسماء121935081445

12,54,25جعیجع   أسامة131835086937

15,511جنیدي   مریم141835085591

حتحات   یوسف151935071202

16,2513,5حمودي   الخنساء161835077907

143,25خطاف المندیل   أیمن171935070834

1517خلیفي   سندس181935078504

100,5راجي   خولة191935080236

134,25رحلي   میساء201935081463

131سحنون   محمد األمین211935071116

135سحنون   أشرف221935070815

1610سویح   خلیصة231935089789

1614,5شبلي   فطیمة241935079657

14,7511شبیكة   سماح251835085082

121,25شیكوش   محمد261735081219

12,59ضیف   سامیة271935076328

142عبد السالم   حسام الدین281935070908

13,754,25عبد الكبیر   ذھبیة291935081454

عزري   صبرینة301935082600

103,75عزوز   منال311935073401

110فرجان   ایة321835080236

13,52فرجاوي   ولید331935075785

122,25فرحات   أسامة341935070809

1كفسي   لیلیا351935071103

لعجال   وداد361935072223

14,57,75مخفي   معتصم371935071139

141,5معروف   نجاة381735090403

مقیرش   محمد سعید391835079937

14,58,5ھمال   عبد هللا401935073366

رئبس القسم

كشف النقاط ( قبل المعاینة) المتحان  السداسي األول ( الدورة العادیة)

  األستاذ(ة):.مھني بوریش................المقیاس :..محاسبة مالیة (1).............................................................. 

الجمھوریــة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیــة

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

      كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

قسم علوم التسییر

السنة األولى جذع مشترك علوم التسییر الفوج ( 02)

وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمــي

السنة الجامعیة 2020/2019األستاذ(ة)



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجھةاالسم و  اللقبرقم التسجیلالرقم

العمراوي   یاسین11835081001

145باي راقد   صفاء21935071004

111بریقل   خالد ابن الولید31735089024

126,5بلطرش   أحالم41935070796

148بلعباس   وھیبة51935076494

146بن صالح   مریم61935071132

بن عبد الرحمان   مریا71935079476

بوخروبة   ایمان81835076537

13,56,5بورقبة   ھشام91935076046

14,757,75تومي   جمیلة101931000794

جاللي   صالح111935088568

168,25جیاب   آیة121935070794

0,75خالفي   السعدي131935070866

خلفاوي   بسمة141935075044

15,259,25خلوفي   اسامة151935072730

105,5دالي   محمد عبد الباسط161835079939

11,50درفلو   نور الدین171935075714

124سنینة   سیف الدین181935072748

1514,25شتوح   خولة191835079817

120,5شمیمت   والء201935074794

120شنن   طارق211935080249

120شوقي   عبد الحمید221935074696

121شویحة   زیاد مھدي231935075225

12,50شیكوش   جعفر241935070899

12,55صید   الھام251835082673

120,75عجابي   مصطفى261935071137

131قطوش   عماد271935072764

143,25قندوز   أسامة281935082580

120لجرب   یاسمین291935074797

121,5لعواس   عبد السالم301735084292

13,54مرزوق   عصام311835087262

12,51,5مریش   عبد النور321835077562

125میلودي   بوبكر331935079347

میھوبي   رجاء341735081845

12,59,25ناجم   المختار351935074603

0,75نویوة   محمد361735092787

رئبس القسم

الجمھوریــة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیــة

وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

      كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

قسم علوم التسییر

السنة األولى جذع مشترك علوم التسییر الفوج ( 03)

كشف النقاط ( قبل المعاینة) المتحان  السداسي األول ( الدورة العادیة)

  األستاذ(ة):.مھني بوریش................المقیاس :..محاسبة مالیة (1).............................................................. 

السنة الجامعیة 2020/2019األستاذ(ة)



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجھةاالسم و  اللقبرقم التسجیلالرقم

أمساعد   المسعود11835098127

11,755اعومار   محمد21835085576

10,751بكیر   أیمن31735081452

1410بلواضح   محمد العید تاج الدین41935074750

152بن خیر الدین   عیسى51935071065

11,250,5بن عبدالرزاق   نصیرة61935078312

بن عبد الوھاب   حسین71835078466

بوخلط   لینة81835076180

15,759تومي   وردة91935071178

14,59جبالحي   أمل101935070827

10,252جقبوب   عماد الدین111935077519

14,755,5دشوشة   ھبة121935071169

100دوفي   علي131835079894

1210,5رحالي   نصر الدین141935075694

116زریق   أیمن151935080034

13,2511,5زھیر   سالف161935072747

18,512,5سالمي   سارة171935070957

103,5شبیلي   علي181935074712

18,512,5شعباني   سندس191935071697

12,53,5عاشوري   مروان201935074757

104عكسة   بشرى211935075048

16,7510عمران   مروى كلثوم221935078871

قرزو   آیة231835084752

قروني   سمیر241935077685

16,255قیمر   صالح251935091898

10,253,5لحمیدي   جعفر261935074624

12,259لعجال   عزیزة271935071051

11,255لعجال   زینة281935076325

100,5لعدیلي   مایسة291935078275

16,257مجاھد   منى301935071151

13,7512,5مسھل   سالفة311935090058

1110ملیاني   شیماء321935090181

1510,5منصوري   خولة331935072736

16,510نایلي   عقیلة34075118650

0نویبات   سھام351935075289

146,5وقاف   حدة361935070905

یحیاوي   أم حبیبة371935074867

یحیاوي   اسیا381835079775

12,510یوسفي   ھدیل391935081684

  األستاذ(ة):.مھني بوریش................المقیاس :..محاسبة مالیة (1).............................................................. 

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

      كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

قسم علوم التسییر

الجمھوریــة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیــة

وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمــي

السنة األولى جذع مشترك علوم التسییر الفوج ( 04)

كشف النقاط ( قبل المعاینة) المتحان  السداسي األول ( الدورة العادیة)



رئبس القسم السنة الجامعیة 2020/2019 األستاذ(ة)



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجھةاالسم و  اللقبرقم التسجیلالرقم

100بتقة   سمیر11935070972

137بختي   فتحي21935071083

116بركاتي   الضاویة31935078488

13,2510,5بریكي   دنیا41935070924

14,57,75بعیطي   عبد الرحمن51935071024

12,259بالل   عبد الرؤوف61835076103

102بن اعمارة   نبیل71935074773

بن شویخ   مصطفى81935090907

14,256,5بن ناصر   لخضر91935080900

26,513بورویس   وئام101935071174

111,5بوشیبة   عبد الصمد111935079268

18,2518,5تواتي   فاطمة121935071075

حاجي   ھشام131835077334

11,259,5حمیش   دنیا141635088638

135حیرش   نبیلة151835097258

10,753,5دري   شعبان161835078031

169,5دھیلیس   ھاجر171935071167

10,55دیلمي   زھرة181935074659

147رجم   رافع191835076017

رحمون   فتحي201835081991

11,255رحموني   یاسمین211835080998

14,511رقیق   سارة221935077303

14,55,5روبي   سناء231935070973

5,5سلیماني   أحمد241835079742

12,52سویح   مروة251935072032

13,259شیكوش حمینة   شعیب261935070983

13,2510,5طالب   وائل271935072786

18,512,5طویري   شیماء281935071001

100طیبي   مسعودة291935075634

1عامر   حسام الدین301935088343

12,256عبد الصمد   اسماعیل311935070856

12,254,5عراب   سفیان ریاض321935081267

101,5لعجال   عصام331935071052

15,58,5محمادي   محمد االمین341835077681

134مزیان   اسامة صالح الدین351935078111

158ملیك   لقمان الحكیم361935071098

14,759میرة   عائشة371935071015

12,57نویبات   عمر381935071062

13,512,5واضح   نور الھدى391935088960

یعالوي   ریمة401835076742

رئبس القسم السنة الجامعیة 2020/2019األستاذ(ة)

  األستاذ(ة):.مھني بوریش................المقیاس :..محاسبة مالیة (1).............................................................. 

السنة األولى جذع مشترك علوم التسییر الفوج ( 05)

كشف النقاط ( قبل المعاینة) المتحان  السداسي األول ( الدورة العادیة)

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

      كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

قسم علوم التسییر

الجمھوریــة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیــة

وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمــي



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجھةاالسم و  اللقبرقم التسجیلالرقم

13,56العایب   ایوب11935070881

11العربي   یوسف عبد الغني21935075826

100,5بریكي   اسامة31735082883

بشیري   سلمى41935077464

بغدادي   إسالم یوسف51835085061

11,54,5بلقاسم   خیرة61935073331

1816بن بكري   فاطنة71935074725

111بن طالب   عصام81835076132

بن عیسى   یاسین عبد الجلیل91935075801

158,5بن قسمیة   أسماء101935070811

15,511,5بن ناصر   مبروك111935080272

110,5بودیسة   سالم121835096048

11,53بوزیدي   حیدر131935072840

100,5تواتي   لخضر141735090019

1713حاجي   ریمة151935080240

111,5حجاب   رضوان161835076025

1815حفایفة   زھیة171935074660

101,5حمداوي   فاطمة الزھراء181835078136

حمودي   اكرم191835075922

141,5حمیدات   أیمن201935088146

110,5حویشي   یاسین211935074798

144,5خمیسة   أیمن221835075890

زیان   ھاجر231735097974

113سعدهللا   نورة241735087872

سویدة   محمد251835084910

شمیسة   عمران261735086499

غویني   حسني271835080315

156قطوش   رحمة281935072739

14,57,75قطوش   زكریاء291935072741

102كرمیش   راویة301935075176

كمال   ابراھیم311735102039

100,5لباللطة   عمار321835077011

103لھاللي   یاسین331835081007

1810,5مسلم   ھاجر341935073406

178,25منال   ولھي351935071183

126,5ھذلي   ھیثم361935072783

148ویفي   محمد یاسین371935071124

رئبس القسم السنة الجامعیة 2020/2019األستاذ(ة)

الجمھوریــة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیــة

وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

  األستاذ(ة):.مھني بوریش................المقیاس :..محاسبة مالیة (1).............................................................. 

      كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

قسم علوم التسییر

السنة األولى جذع مشترك علوم التسییر الفوج ( 06)

كشف النقاط ( قبل المعاینة) المتحان  السداسي األول ( الدورة العادیة)



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجھةاالسم و  اللقبرقم التسجیلالرقم

2,5القالي   نعیمة11735086802

2بدیرة   خدیجة21935070918

5براخلیة   عبد الرحمان31935072301

بشیري   فاطمة الزھراء41735089136

0,5بلواضح   عالء الدین51935074711

4بن الصیلع   عبد المالك61935079273

بن لمبارك   إیمان71835082879

1بودیسة   دلیلة81835082718

1,5حمیدي   كلثوم91835084404

1,5خرخاش   شیماء101935070997

3,5خضراوي   أمیرة111935074567

خلفاوي   فاروق121835098607

10,5خناش   أمال131935076299

6,25دحماني   خالد بن الولید141935077283

8دغفل   أكرم151935070822

5,25ربیعي   یاسمین161935073411

روباش   شھیناز171835096247

1,5سالمي   نجاة181935076043

1,5شیخاوي   عبیر191835081162

3عبد الكبیر   أیمن201835085394

2,5عبد الكبیر   زكریاء211735092090

8,5عرسالن   سعد221935070964

1علیلي   رمزي231735081025

عمرون   اكرام خدیجة241935070860

2عیساوة   وفاء251935091208

5,25فرحاتي   ایمن261935080225

4,5فریح   عبد النور271935082341

كرزي   زینب281835080460

7كرفالي   عبدالقادر291935074706

8لطرق   أیمن301935079213

لغویني   راضیة311635093801

مبرك   بالل321735090352

4,25مقران   الیاس331935076308

2مني   جالل341935078143

2ھني   آسیا351835081276

6,5واعر   مصطفى361935082031

رئبس القسم

السنة األولى جذع مشترك علوم التسییر الفوج ( 07)

كشف النقاط ( قبل المعاینة) المتحان  السداسي األول ( الدورة العادیة)

  األستاذ(ة):.مھني بوریش................المقیاس :..محاسبة مالیة (1).............................................................. 

السنة الجامعیة 2020/2019 األستاذ(ة)

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

      كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

قسم علوم التسییر

الجمھوریــة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیــة

وزارة التعلیـم العالـي و البحـث العلمــي



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجھةاالسم و  اللقبرقم التسجیلالرقم

167بزاح   دنیا11935070925

بشیري   محمد سیف الدین21835097926

14,58بلقیبش   ھاجر31935077366

11,756بن السیلت   خالد41935079368

14,2510بن خالد   سامیة51935070962

بن خلیل   محمد صدیق61835076206

11,256بن لقریشي   عبد المالك71935082340

18,2515بوجالل   ھدیل81935081685

بوشاللق   عالء الدین91835085097

16,257جراف   منال101935071148

16,7510حباسي   شیماء111935070995

101حرایز   أمل121935071268

17,514,5حشایشي   یعقوب131935072790

113,5حمادي   محمد إسالم141935074747

خلیفي   أیمن مسعود151835077901

1612,5رجم   عبد النور161935071045

1812,5رزیق   إیناس171935072729

زاوي   دنیا181835076011

15,758زرواق   مروان191935071128

10زعبار   أسامة201735088178

101,5زوید   أسامة211935081984

116زیاني   فاتح نصر الدین221935074718

سدیري   نرجس231935075680

12,253,5سعداوي   ریم241935075209

سھولي   أنس251735085858

103ضنبري   مروة261935072031

11,756,5عالل   خالد271935081724

138,5علیلي   حمید281935080572

103فضیلي   حلیمة السعدیة291735105175

101,5فضیلي   إیمان301835086862

118,5قلقول   شیماء311935071000

102محمادي   خولة321935091873

18,514مطبوع   عبد الغفور331935071035

11,751معوش   أیمن341835076390

12,54ناجم   حنان351935074640

ھزیل   كریم361935082022
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2,5دحماني أیمن نصر هللا1

6قفي كمال2

2حالل أسامة3

4والي بسام4

2دیلمي نصر الدین5

5شلبي سعد6

7حاجي نور7

1لعواس فھد8

0,5غدادة مباركة9

2أوذینة ھدى10

1زیان المدني11

1,5شریف منیر12

2ملیاني أحمد إدریس13

2موساوي صغیر14

1,5وھابي ضرار ربیع15

0,5بن صالح آیة16

0,5منجحي ریاض17

1سلماني بلقاسم18

4,5بوطالب عبد الرحمن19
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