
امتحانأعمال موجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

149بازة   هاجر11835080943

107بداي   اسماعٌل21935080861

1314,5بلعباس   شٌماء31935071757

1210بن التومً   آسامة41933050201

107,5بن براهٌمً   مسعودة51935077628

147,5بن حمٌدوش   آٌة61935072535

137,5بن رزقة   بن علٌة71935079229

1110بن عادل   ٌوسف81935080620

1011,5بوقرة   ولٌد91935078526

1212بومالل   عبد الرحٌم101935078043

1411,5جغام   جمال الدٌن111935079636

1718درٌس   وسام121935073666

////دشوشة   عصام131835081568

////دعاس   أمٌرة141935072809

1010,5رزاق   دالل151735044444

1310رزٌق   رابح161933050223

////زبٌر   الطاهر171835098604

105سالمً   نور االسالم181935080613

1214,5سراٌش   محسن البدوي191935080603

1117سعدي   عمار201835085923

////سعودي   ثامر211835080283

104شاٌب الذقن   حسان221933050221

1313شحالط   محمد231935079466

5,5//صالحً   ٌوسف241935076372

95ضٌف هللا   محمد االمٌن251935073616

1315عدوي   سامٌة261935076329

1110,5عمرانً   شٌماء271735089955

1010عمرون   فلة281935071923

1819عوامر   سعٌدة291935076428

////عٌمر   محمد زكرٌاء301735081238

139فٌجل   جالل311935079232

125لحرش   أٌمن عبد النور321835075897

116,5لحواو   خدٌجة331735094045

124لعجٌنً   عصام الدٌن341935080591

143,5لعمارة   كرٌمة351935071091

147,5مداقٌن   صالح الدٌن361935071005

118مشري   زٌنب371935072743

1213,5مكً   فاتح381835088084

1011,5موفق   ولٌد391935080616

107,5نش   بدرالدٌن401935080569

رئبس القسم

(01 )السنة األولى جذع مشترك علوم التسيير الفوج 

(الدورة العادية )المتحان  السداسي األول  (قبل المعاينة )كشف النقاط 

2020/2019السنة الجامعية  (ة)األستاذ

حوحو مصطفى. د:   األستاذمدخل لعلم االقتصاد  : المقياس 

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

////الحمص   اكرم11835078626

12,58,5العقونً   عماد الدٌن21935080268

14,515,5بشار   سمٌر31935077314

1713,5بلقاضً   أمان41935091317ً

103,5بن أجقٌدل   أحمد51835093946

1613بن النوي   لٌندة61935075537

108,5بن صوشة   ندى71835082187

1618بوجالل   نهال81935081681

16,54بوشٌبة   حنان91935079239

////بوماجن   نوح101935074781

////جدي   وفاء111935091202

157جعٌجع   أسماء121935081445

////جعٌجع   أسامة131835086937

17,5//جنٌدي   مرٌم141835085591

////حتحات   ٌوسف151935071202

////حمودي   الخنساء161835077907

14,54,5خطاف المندٌل   أٌمن171935070834

12,510خلٌفً   سندس181935078504

1412راجً   خولة191935080236

14,56,5رحلً   مٌساء201935081463

102,5سحنون   محمد األمٌن211935071116

7,51,5سحنون   أشرف221935070815

1719,5سوٌح   خلٌصة231935089789

14,512,5شبلً   فطٌمة241935079657

10,510شبٌكة   سماح251835085082

5//شٌكوش   محمد261735081219

1014ضٌف   سامٌة271935076328

103,5عبد السالم   حسام الدٌن281935070908

15,57عبد الكبٌر   ذهبٌة291935081454

////عزري   صبرٌنة301935082600

134عزوز   منال311935073401

1110فرجان   اٌة321835080236

11,56فرجاوي   ولٌد331935075785

8,57,5فرحات   أسامة341935070809

59كفسً   لٌلٌا351935071103

////لعجال   وداد361935072223

15,511مخفً   معتصم371935071139

107معروف   نجاة381735090403

////مقٌرش   محمد سعٌد391835079937

10,55همال   عبد هللا401935073366

رئبس القسم 2020/2019السنة الجامعية (ة)األستاذ

(الدورة العادية )المتحان  السداسي األول  (قبل المعاينة )كشف النقاط 

حوحو مصطفى. د:   األستاذمدخل لعلم االقتصاد  : المقياس 

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(02 )السنة األولى جذع مشترك علوم التسيير الفوج 

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

////العمراوي   ٌاسٌن11835081001

1212باي راقد   صفاء21935071004

103,5برٌقل   خالد ابن الولٌد31735089024

128,5بلطرش   أحالم41935070796

1514,5بلعباس   وهٌبة51935076494

1313,5بن صالح   مرٌم61935071132

////بن عبد الرحمان   مرٌا71935079476

////بوخروبة   اٌمان81835076537

1016بورقبة   هشام91935076046

1318تومً   جمٌلة101931000794

////جاللً   صالح111935088568

1011,5جٌاب   آٌة121935070794

2,5//خالفً   السعدي131935070866

////خلفاوي   بسمة141935075044

1213خلوفً   اسامة151935072730

121,5دالً   محمد عبد الباسط161835079939

108درفلو   نور الدٌن171935075714

1011سنٌنة   سٌف الدٌن181935072748

//10شتوح   خولة191835079817

104,5شمٌمت   والء201935074794

1011شنن   طارق211935080249

106شوقً   عبد الحمٌد221935074696

1211شوٌحة   زٌاد مهدي231935075225

100,5شٌكوش   جعفر241935070899

1418صٌد   الهام251835082673

105عجابً   مصطفى261935071137

1113,5قطوش   عماد271935072764

//10قندوز   أسامة281935082580

1010لجرب   ٌاسمٌن291935074797

103,5لعواس   عبد السالم301735084292

1413,5مرزوق   عصام311835087262

123مرٌش   عبد النور321835077562

109,5مٌلودي   بوبكر331935079347

////مٌهوبً   رجاء341735081845

125ناجم   المختار351935074603

2//نوٌوة   محمد361735092787

رئبس القسم

حوحو مصطفى. د:   األستاذمدخل لعلم االقتصاد  : المقياس 

2020/2019السنة الجامعية (ة)األستاذ

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(03 )السنة األولى جذع مشترك علوم التسيير الفوج 

(الدورة العادية )المتحان  السداسي األول  (قبل المعاينة )كشف النقاط 

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

////أمساعد   المسعود11835098127

105اعومار   محمد21835085576

//بكٌر   أٌمن31735081452

106بلواضح   محمد العٌد تاج الدٌن41935074750

126,5بن خٌر الدٌن   عٌسى51935071065

103,5بن عبدالرزاق   نصٌرة61935078312

////بن عبد الوهاب   حسٌن71835078466

////بوخلط   لٌنة81835076180

1714,5تومً   وردة91935071178

1618جبالحً   أمل101935070827

1516جقبوب   عماد الدٌن111935077519

1316دشوشة   هبة121935071169

125,5دوفً   عل131835079894ً

1216,5رحالً   نصر الدٌن141935075694

115زرٌق   أٌمن151935080034

1413زهٌر   سالف161935072747

1518,5سالمً   سارة171935070957

105,5شبٌلً   عل181935074712ً

1416,5شعبانً   سندس191935071697

105,5عاشوري   مروان201935074757

115,5عكسة   بشرى211935075048

1418,5عمران   مروى كلثوم221935078871

////قرزو   آٌة231835084752

////قرونً   سمٌر241935077685

133,5قٌمر   صالح251935091898

104,5لحمٌدي   جعفر261935074624

1513لعجال   عزٌزة271935071051

1116لعجال   زٌنة281935076325

1012,5لعدٌلً   ماٌسة291935078275

1618مجاهد   منى301935071151

1717مسهل   سالفة311935090058

1518ملٌانً   شٌماء321935090181

1311,5منصوري   خولة331935072736

1514ناٌلً   عقٌلة34075118650

104نوٌبات   سهام351935075289

1311وقاف   حدة361935070905

////ٌحٌاوي   أم حبٌبة371935074867

////ٌحٌاوي   اسٌا381835079775

148,5ٌوسفً   هدٌل391935081684

رئبس القسم

(04 )السنة األولى جذع مشترك علوم التسيير الفوج 

(الدورة العادية )المتحان  السداسي األول  (قبل المعاينة )كشف النقاط 

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

(ة)األستاذ

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2020/2019السنة الجامعية 

حوحو مصطفى. د:   األستاذمدخل لعلم االقتصاد  : المقياس 

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

108,5بتقة   سمٌر11935070972

14,57,5بختً   فتح21935071083ً

11,52بركاتً   الضاوٌة31935078488

1317برٌكً   دنٌا41935070924

135,5بعٌطً   عبد الرحمن51935071024

11//بالل   عبد الرؤوف61835076103

10,5//بن اعمارة   نبٌل71935074773

////بن شوٌخ   مصطفى81935090907

1615,5بن ناصر   لخضر91935080900

179بوروٌس   وئام101935071174

5,58بوشٌبة   عبد الصمد111935079268

13,518,5تواتً   فاطمة121935071075

////حاجً   هشام131835077334

////حمٌش   دنٌا141635088638

1415حٌرش   نبٌلة151835097258

13,56,5دري   شعبان161835078031

14,510دهٌلٌس   هاجر171935071167

12,510,5دٌلمً   زهرة181935074659

8,57رجم   رافع191835076017

////رحمون   فتح201835081991ً

146,5رحمونً   ٌاسمٌن211835080998

1618,5رقٌق   سارة221935077303

14,511,5روبً   سناء231935070973

////سلٌمانً   أحمد241835079742

14,518سوٌح   مروة251935072032

1414شٌكوش حمٌنة   شعٌب261935070983

1211طالب   وائل271935072786

1616طوٌري   شٌماء281935071001

147,5طٌبً   مسعودة291935075634

2//عامر   حسام الدٌن301935088343

116عبد الصمد   اسماعٌل311935070856

12,511عراب   سفٌان رٌاض321935081267

1,5//لعجال   عصام331935071052

1619,5محمادي   محمد االمٌن341835077681

1718مزٌان   اسامة صالح الدٌن351935078111

15,50,5ملٌك   لقمان الحكٌم361935071098

158مٌرة   عائشة371935071015

1010نوٌبات   عمر381935071062

15,517,5واضح   نور الهدى391935088960

////ٌعالوي   رٌمة401835076742

رئبس القسم

(05 )السنة األولى جذع مشترك علوم التسيير الفوج 

(الدورة العادية )المتحان  السداسي األول  (قبل المعاينة )كشف النقاط 

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

2020/2019السنة الجامعية (ة)األستاذ

حوحو مصطفى. د:   األستاذمدخل لعلم االقتصاد  : المقياس 



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

1416العاٌب   اٌوب11935070881

1414العربً   ٌوسف عبد الغن21935075826ً

6//برٌكً   اسامة31735082883

//12بشٌري   سلمى41935077464

//بغدادي   إسالم ٌوسف51835085061

12,58,5بلقاسم   خٌرة61935073331

1711,5بن بكري   فاطنة71935074725

11,57,5بن طالب   عصام81835076132

////بن عٌسى   ٌاسٌن عبد الجلٌل91935075801

15,54,5بن قسمٌة   أسماء101935070811

1610,5بن ناصر   مبروك111935080272

109بودٌسة   سالم121835096048

12,58بوزٌدي   حٌدر131935072840

104تواتً   لخضر141735090019

14,518حاجً   رٌمة151935080240

////حجاب   رضوان161835076025

1619حفاٌفة   زهٌة171935074660

1214,5حمداوي   فاطمة الزهراء181835078136

////حمودي   اكرم191835075922

14,510حمٌدات   أٌمن201935088146

1212حوٌشً   ٌاسٌن211935074798

124خمٌسة   أٌمن221835075890

////زٌان   هاجر231735097974

////سعدهللا   نورة241735087872

////سوٌدة   محمد251835084910

////شمٌسة   عمران261735086499

////غوٌنً   حسن271835080315ً

1210قطوش   رحمة281935072739

159قطوش   زكرٌاء291935072741

16,516كرمٌش   راوٌة301935075176

////كمال   ابراهٌم311735102039

127,5لباللطة   عمار321835077011

1214,5لهاللً   ٌاسٌن331835081007

1817,5مسلم   هاجر341935073406

1417,5منال   وله351935071183ً

14,514هذلً   هٌثم361935072783

1312,5وٌفً   محمد ٌاسٌن371935071124

رئبس القسم

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

حوحو مصطفى. د:   األستاذمدخل لعلم االقتصاد  : المقياس 

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(06 )السنة األولى جذع مشترك علوم التسيير الفوج 

(الدورة العادية )المتحان  السداسي األول  (قبل المعاينة )كشف النقاط 

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

2020/2019السنة الجامعية (ة)األستاذ



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

16,515القالً   نعٌمة11735086802

117بدٌرة   خدٌجة21935070918

1110,5براخلٌة   عبد الرحمان31935072301

////بشٌري   فاطمة الزهراء41735089136

117,5بلواضح   عالء الدٌن51935074711

129بن الصٌلع   عبد المالك61935079273

////بن لمبارك   إٌمان71835082879

10,52بودٌسة   دلٌلة81835082718

106,5حمٌدي   كلثوم91835084404

112,5خرخاش   شٌماء101935070997

7,57خضراوي   أمٌرة111935074567

////خلفاوي   فاروق121835098607

1517,5خناش   أمال131935076299

1116,5دحمانً   خالد بن الولٌد141935077283

11//دغفل   أكرم151935070822

1515,5ربٌعً   ٌاسمٌن161935073411

////روباش   شهٌناز171835096247

10,58,5سالمً   نجاة181935076043

12,516شٌخاوي   عبٌر191835081162

//6,5عبد الكبٌر   أٌمن201835085394

62عبد الكبٌر   زكرٌاء211735092090

10,511,5عرسالن   سعد221935070964

1,54,5علٌلً   رمزي231735081025

//11عمرون   اكرام خدٌجة241935070860

12,512عٌساوة   وفاء251935091208

10,53,5فرحاتً   اٌمن261935080225

107فرٌح   عبد النور271935082341

////كرزي   زٌنب281835080460

11,52كرفالً   عبدالقادر291935074706

1311لطرق   أٌمن301935079213

////لغوٌنً   راضٌة311635093801

//10مبرك   بالل321735090352

82مقران   الٌاس331935076308

1013منً   جالل341935078143

1215هنً   آسٌا351835081276

4,517,5واعر   مصطفى361935082031

رئبس القسم

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

2020/2019السنة الجامعية  (ة)األستاذ

حوحو مصطفى. د:   األستاذمدخل لعلم االقتصاد  : المقياس 

(07 )السنة األولى جذع مشترك علوم التسيير الفوج 

(الدورة العادية )المتحان  السداسي األول  (قبل المعاينة )كشف النقاط 



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

1618بزاح   دنٌا11935070925

////بشٌري   محمد سٌف الدٌن21835097926

1312بلقٌبش   هاجر31935077366

1414,5بن السٌلت   خالد41935079368

1611,5بن خالد   سامٌة51935070962

////بن خلٌل   محمد صدٌق61835076206

105,5بن لقرٌشً   عبد المالك71935082340

1619بوجالل   هدٌل81935081685

////بوشاللق   عالء الدٌن91835085097

1418جراف   منال101935071148

1617حباسً   شٌماء111935070995

1311,5حراٌز   أمل121935071268

1415,5حشاٌشً   ٌعقوب131935072790

113حمادي   محمد إسالم141935074747

////خلٌفً   أٌمن مسعود151835077901

15رجم   عبد النور161935071045

1316رزٌق   إٌناس171935072729

زاوي   دنٌا181835076011

1413,5زرواق   مروان191935071128

1010زعبار   أسامة201735088178

127زوٌد   أسامة211935081984

1215زٌانً   فاتح نصر الدٌن221935074718

////سدٌري   نرجس231935075680

1617سعداوي   رٌم241935075209

////سهولً   أنس251735085858

1611ضنبري   مروة261935072031

1616عالل   خالد271935081724

1510علٌلً   حمٌد281935080572

1314,5فضٌلً   حلٌمة السعدٌة291735105175

////فضٌلً   إٌمان301835086862

1316,5قلقول   شٌماء311935071000

1210محمادي   خولة321935091873

1816,5مطبوع   عبد الغفور331935071035

////معوش   أٌمن341835076390

106ناجم   حنان351935074640

////هزٌل   كرٌم361935082022

رئبس القسم 2020/2019السنة الجامعية (ة)األستاذ

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(08 )السنة األولى جذع مشترك علوم التسيير الفوج 

(الدورة العادية )المتحان  السداسي األول  (قبل المعاينة )كشف النقاط 

حوحو مصطفى. د:   األستاذمدخل لعلم االقتصاد  : المقياس 

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة



عالمة اإلمتحانعالمة األعمال الموجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

7صدٌقً محمد األمٌن1

5 عكٌرٌمً ٌحى2

4صواش سمٌة3

2,5بن عبد الرزاق سلٌم4

4,5زحاف خولة5

رئبس القسم

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2020/2019السنة الجامعية (ة)األستاذ

السنة األولى جذع مشترك علوم التسيير طلبة الديون

(الدورة العادية )المتحان  السداسي األول  (قبل المعاينة )كشف النقاط 
حوحو مصطفى. د:   األستاذمدخل لعلم االقتصاد  : المقياس 


