
  األستاذ  األستاذ  األستاذ  األستاذ((((ةةةة)))): : : : أأأأ....د عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومة

امتحانامتحانامتحانامتحانأعمال موجهةأعمال موجهةأعمال موجهةأعمال موجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

                4.00            12.00بداي   اسماعيل11935080861

                6.50            14.00بلعباس   شيماء21935071757

                2.00              9.50بن التومي   آسامة31933050201

              18.00            13.00بن براھيمي   مسعودة41935077628

                4.50            13.00بن حميدوش   آية51935072535

              10.50            13.50بن رزقة   بن علية61935079229

                4.00            13.00بن عادل   يوسف71935080620

                6.50            14.00بوقرة   وليد81935078526

                1.00              9.50بوم!ل   عبد الرحيم91935078043

                8.00            10.50جغام   جمال الدين101935079636

              10.50            16.00دريس   وسام111935073666

-دشوشة   عصام121835081568                 -                  

                1.00            12.00رزيق   رابح131933050223

-زبير   الطاھر141835098604                 -                  

                1.00            13.00سالمي   نور ا)س!م151935080613

                7.00            14.50سرايش   محسن البدوي161935080603

-سعودي   ثامر171835080283                 -                  

                1.00            12.00شايب الذقن   حسان181933050221

                4.00            13.00شح!ط   محمد191935079466

                1.00              9.00صالحي   يوسف201935076372

                1.00              9.50ضيف -   محمد ا)مين211935073616

                8.50            12.50عدوي   سامية221935076329

                7.00            12.50عمرون   فلة231935071923

              20.00            15.00عوامر   سعيدة241935076428

-عيمر   محمد زكرياء251735081238                 

                1.00            13.00فيجل   ج!ل261935079232

                1.00            14.00لحرش   أيمن عبد النور271835075897

                1.00            14.00لعجيني   عصام الدين281935080591

                7.00            14.00لعمارة   كريمة291935071091

                4.00            11.00مداقين   ص!ح الدين301935071005

                1.00            12.00مشري   زينب311935072743

                4.00            12.50موفق   وليد321935080616

                5.00            13.00نش   بدرالدين331935080569

رئبس القسمرئبس القسمرئبس القسمرئبس القسم

السنة األوىل جذع مشترك علوم التسيري الفوج ( 01)

كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط ((((    قبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينة))))    المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

2020/20192020/20192020/20192020/2019 السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية  األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيري

املقياس املقياس املقياس املقياس : : : : اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي 01010101        



عالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

                7.00            11.00الحمص   اكرم11835078626

                4.00            10.00العقوني   عماد الدين21935080268

                8.50            11.00بشار   سمير31935077314

              19.00            19.00بلقاضي   أماني41935091317

                6.00            10.00بن أجقيدل   أحمد51835093946

                7.00            13.00بن النوي   ليندة61935075537

              10.00            10.00بن صوشة   ندى71835082187

                6.00            10.00بوج!ل   نھال81935081681

                8.00            17.00بوشيبة   حنان91935079239

غائبمقصىبوماجن   نوح101935074781

غائب            10.00جدي   وفاء111935091202

                6.00            10.00جعيجع   أسماء121935081445

                6.00            11.00جعيجع   أسامة131835086937

              13.50            18.00جنيدي   مريم141835085591

غائبمقصىحتحات   يوسف151935071202

                6.00            10.00حمودي   الخنساء161835077907

                5.00            12.00خطاف المنديل   أيمن171935070834

                6.00            13.00خليفي   سندس181935078504

                6.00            10.00راجي   خولة191935080236

                6.00            11.00رحلي   ميساء201935081463

                5.00            10.00سحنون   محمد ا<مين211935071116

                1.00            10.00سحنون   أشرف221935070815

              15.75            18.00سويح   خليصة231935089789

              18.00            18.00شبلي   فطيمة241935079657

                6.00            10.00شبيكة   سماح251835085082

                5.00            10.00شيكوش   محمد261735081219

                5.00            10.00ضيف   سامية271935076328

                4.00            10.00عبد الس!م   حسام الدين281935070908

                7.00            10.00عبد الكبير   ذھبية291935081454

غائبمقصىعزري   صبرينة301935082600

                7.00            10.00عزوز   منال311935073401

              10.00            12.00فرجان   اية321835080236

                4.00            10.00فرجاوي   وليد331935075785

                1.00            10.00فرحات   أسامة341935070809

                8.00            10.00كفسي   ليليا351935071103

غائبمقصىلعجال   وداد361935072223

37
                6.00            12.00مخفي   معتصم1935071139

38
                9.00            10.00معروف   نجاة1735090403

39
غائبمقصىمقيرش   محمد سعيد1835079937

40
                5.00            10.00ھمال   عبد -1935073366

كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط ((((    قبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينة))))    المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

  األستاذ  األستاذ  األستاذ  األستاذ((((ةةةة)))): : : : أأأأ....د عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةاملقياس املقياس املقياس املقياس : : : : اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي 01010101        

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة

جامعة حممد بوضياف - املسيلة

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيري

السنة األوىل جذع مشترك علوم التسيري الفوج ( 02)



رئبس القسمرئبس القسمرئبس القسمرئبس القسم 2020/20192020/20192020/20192020/2019األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية 



عالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

1
-العمراوي   ياسين1835081001                 -                  

2
                8.00            15.00باي راقد   صفاء1935071004

3
                7.50            12.00بريقل   خالد ابن الوليد1735089024

4
              10.00            17.00بلطرش   أح!م1935070796

5
              19.00            17.50بلعباس   وھيبة1935076494

6
                9.00            16.50بن صالح   مريم1935071132

7
-بن عبد الرحمان   مريا1935079476                 -                  

8
-بوخروبة   ايمان1835076537                 -                  

9
                4.00            11.00بورقبة   ھشام1935076046

10
              15.00            12.50تومي   جميلة1931000794

11
-              2.00ج!لي   صالح1935088568                  

12
                2.00            13.50جياب   آية1935070794

13
                1.00              4.00خ!في   السعدي1935070866

14
-              3.00خلفاوي   بسمة1935075044                  

15
-خلوفي   اسامة1935072730                 4.00                

16
                1.00              3.50دالي   محمد عبد الباسط1835079939

17
                4.00            11.50درفلو   نور الدين1935075714

18
                1.00              2.00سنينة   سيف الدين1935072748

19
                5.00            12.50شتوح   خولة1835079817

20
                4.00            11.50شميمت   و)ء1935074794

21
                4.00            12.00شنن   طارق1935080249

22
                1.00            11.50شوقي   عبد الحميد1935074696

23
                5.00            11.00شويحة   زياد مھدي1935075225

24
                1.00              8.50شيكوش   جعفر1935070899

25
                1.00              6.50عجابي   مصطفى1935071137

26
                1.00            11.00قطوش   عماد1935072764

27
                8.00            11.50قندوز   أسامة1935082580

28
                1.00            11.00لجرب   ياسمين1935074797

29
                6.00              9.00ميلودي   بوبكر1935079347

30
                1.00              7.00ناجم   المختار1935074603

31
                1.00              1.50نويوة   محمد1735092787

رئبس القسمرئبس القسمرئبس القسمرئبس القسم

  األستاذ  األستاذ  األستاذ  األستاذ((((ةةةة)))): : : : أأأأ....د عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةاملقياس املقياس املقياس املقياس : : : : اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي 01010101        

2020/20192020/20192020/20192020/2019األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية 

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيري

السنة األوىل جذع مشترك علوم التسيري الفوج ( 03)

كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط ((((    قبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينة))))    المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))



عالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

-أمساعد   المسعود11835098127                 -                  

                  5.00                7.00اعومار   محمد21835085576
-بكير   أيمن31735081452                 -                  

                  1.00                7.00بلواضح   محمد العيد تاج الدين41935074750
                  4.00              12.50بن خير الدين   عيسى51935071065
                  4.00                6.00بن عبدالرزاق   نصيرة61935078312
-بن عبد الوھاب   حسين71835078466                 -                  

-بوخلط   لينة81835076180                 -                  

                10.00              13.50تومي   وردة91935071178
-جب!حي   أمل101935070827                 -                  

-جقبوب   عماد الدين111935077519                 -                  

                10.00              13.50دشوشة   ھبة121935071169
                  4.00                3.00دوفي   علي131835079894
                17.00              17.50رحالي   نصر الدين141935075694
                  7.00              13.50زريق   أيمن151935080034
                10.00              15.00زھير   س!ف161935072747
                10.00              17.00سالمي   سارة171935070957
                  4.00                4.00شبيلي   علي181935074712
                11.00              16.00شعباني   سندس191935071697
                11.00              12.50عاشوري   مروان201935074757
                  6.00              10.00عكسة   بشرى211935075048
                10.50              14.00عمران   مروى كلثوم221935078871
-قرزو   آية231835084752                 -                  

-قروني   سمير241935077685                 -                  

0.00              10.00قيمر   ص!ح251935091898
                  5.00                8.00لحميدي   جعفر261935074624
                  6.00              13.00لعجال   عزيزة271935071051
                  7.00              15.50لعجال   زينة281935076325
                  3.00                3.50لعديلي   مايسة291935078275
                  5.00              11.50مجاھد   منى301935071151
                19.50              19.50مسھل   س!فة311935090058
                18.00              16.00ملياني   شيماء321935090181
                  6.00              10.50منصوري   خولة331935072736
                18.50              16.50نايلي   عقيلة34075118650
-                7.50نويبات   سھام351935075289                  

                  5.00                9.50وقاف   حدة361935070905
-يحياوي   أم حبيبة371935074867                 -                  

-يحياوي   اسيا381835079775                 -                  

                  8.00              13.00يوسفي   ھديل391935081684

رئبس القسمرئبس القسمرئبس القسمرئبس القسم

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيري

  األستاذ  األستاذ  األستاذ  األستاذ((((ةةةة)))): : : : أأأأ....د عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةاملقياس املقياس املقياس املقياس : : : : اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي 01010101        

جامعة حممد بوضياف - املسيلة

السنة األوىل جذع مشترك علوم التسيري الفوج ( 04)

كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط ((((    قبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينة))))    المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

2020/20192020/20192020/20192020/2019األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية 



عالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم
                  1.00            12.00بتقة   سمير11935070972
                  4.00              9.50بختي   فتحي21935071083
                  4.00            13.00بركاتي   الضاوية31935078488
                  4.00            12.50بريكي   دنيا41935070924
                  1.00            12.00بعيطي   عبد الرحمن51935071024
                  1.00              9.00ب!ل   عبد الرؤوف61835076103
                  4.00            11.00بن اعمارة   نبيل71935074773
-              8.50بن شويخ   مصطفى81935090907                  

                  8.00            12.00بن ناصر   لخضر91935080900
                  9.00            13.50بورويس   وئام101935071174
                  5.00            12.00بوشيبة   عبد الصمد111935079268
                  8.00            13.50تواتي   فاطمة121935071075
-حاجي   ھشام131835077334                 -                  

-حميش   دنيا141635088638                 -                  

                14.00            13.00حيرش   نبيلة151835097258
                  4.00            11.00دري   شعبان161835078031
                  6.00            14.00دھيليس   ھاجر171935071167
                  4.00            13.00ديلمي   زھرة181935074659
                  4.00            10.50رجم   رافع191835076017
                  4.00            10.00رحمون   فتحي201835081991
                11.00            18.50رقيق   سارة211935077303
                  1.00            12.50روبي   سناء221935070973
-سليماني   أحمد231835079742                 1.00                  
                10.00            16.50سويح   مروة241935072032
                  8.00            12.50شيكوش حمينة   شعيب251935070983
                  1.00              9.00طالب   وائل261935072786
                12.50            15.00طويري   شيماء271935071001
                  4.00            15.00طيبي   مسعودة281935075634
                  1.00              4.00عامر   حسام الدين291935088343
                  4.00            10.00عبد الصمد   اسماعيل301935070856
                  1.00            13.50عراب   سفيان رياض311935081267
                  1.00              8.50لعجال   عصام321935071052
                11.00            15.50مزيان   اسامة ص!ح الدين331935078111
                  4.00            12.50مليك   لقمان الحكيم341935071098
                  1.00            14.50ميرة   عائشة351935071015
                  4.50            12.50نويبات   عمر361935071062
                  5.00            12.50واضح   نور الھدى371935088960

-يع!وي   ريمة381835076742                 -                  

السنة األوىل جذع مشترك علوم التسيري الفوج ( 05)

كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط ((((    قبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينة))))    المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

جامعة حممد بوضياف - املسيلة

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيري

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

  األستاذ  األستاذ  األستاذ  األستاذ((((ةةةة)))): : : : أأأأ....د عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةاملقياس املقياس املقياس املقياس : : : : اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي 01010101        



رئبس القسمرئبس القسمرئبس القسمرئبس القسم

عالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

                  5.00            13.00العايب   ايوب11935070881

-            11.50العربي   يوسف عبد الغني21935075826                  

-بشيري   سلمى31935077464                 -                  

-بغدادي   إس!م يوسف41835085061                 -                  

                  1.00            11.00بلقاسم   خيرة51935073331

                12.00            18.00بن بكري   فاطنة61935074725

                  1.00            11.00بن طالب   عصام71835076132

-بن عيسى   ياسين عبد الجليل81935075801                 -                  

                  4.00            12.00بن قسمية   أسماء91935070811

                  4.00            13.50بن ناصر   مبروك101935080272

                  1.00              8.50بوزيدي   حيدر111935072840

                11.00            15.50حاجي   ريمة121935080240

                  6.00            12.50حجاب   رضوان131835076025

                10.00            14.00حفايفة   زھية141935074660

-حمودي   اكرم151835075922                 -                  

                  4.00            13.50حميدات   أيمن161935088146

                  1.00              9.00حويشي   ياسين171935074798

                  4.00            11.50خميسة   أيمن181835075890

-زيان   ھاجر191735097974                 -                  

                  4.00            13.00سعد-   نورة201735087872

-غويني   حسني211835080315                 -                  

                  1.00            11.50قطوش   رحمة221935072739

                  1.00            11.00قطوش   زكرياء231935072741

                  4.00            12.50كرميش   راوية241935075176

-كمال   ابراھيم251735102039                 -                  

                15.00            18.00مسلم   ھاجر261935073406

                13.00            16.00منال   ولھي271935071183

                  4.00            10.50ھذلي   ھيثم281935072783

                  6.00            12.50ويفي   محمد ياسين291935071124

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيري

السنة األوىل جذع مشترك علوم التسيري الفوج ( 06)

كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط ((((    قبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينة))))    المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية
  األستاذ  األستاذ  األستاذ  األستاذ((((ةةةة)))): : : : أأأأ....د عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةاملقياس املقياس املقياس املقياس : : : : اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي 01010101        

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة

2020/20192020/20192020/20192020/2019األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية 

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة



رئبس القسمرئبس القسمرئبس القسمرئبس القسم

عالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

                  6.00            12.50بديرة   خديجة11935070918

                11.00            15.00براخلية   عبد الرحمان21935072301

                  6.00            11.50بلواضح   ع!ء الدين31935074711

                  6.00            13.50بن الصيلع   عبد المالك41935079273

-بن لمبارك   إيمان51835082879                 -                  

                  4.00            14.00خرخاش   شيماء61935070997

                  5.00            12.50خضراوي   أميرة71935074567

-خلفاوي   فاروق81835098607                 -                  

                12.00            17.00خناش   أمال91935076299

                  5.00            12.00دحماني   خالد بن الوليد101935077283

                  4.00            11.50دغفل   أكرم111935070822

-            15.00ربيعي   ياسمين121935073411                  

                  5.00              9.00سالمي   نجاة131935076043

                  4.00            11.50عبد الكبير   أيمن141835085394

-              8.00عبد الكبير   زكرياء151735092090                  

                  6.00            12.00عرس!ن   سعد161935070964

                  6.00              9.00عليلي   رمزي171735081025

-              9.50عمرون   اكرام خديجة181935070860                  

                  6.00              9.50عيساوة   وفاء191935091208

                  4.00            12.50فرحاتي   ايمن201935080225

                  6.00            14.00فريح   عبد النور211935082341

-كرزي   زينب221835080460                 -                  

                10.00            12.50كرفالي   عبدالقادر231935074706

                  9.00            14.50لطرق   أيمن241935079213

                  1.00            13.00مقران   الياس251935076308

                  7.00            10.00مني   ج!ل261935078143

                  4.00            12.50واعر   مصطفى271935082031

  األستاذ  األستاذ  األستاذ  األستاذ((((ةةةة)))): : : : أأأأ....د عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةاملقياس املقياس املقياس املقياس : : : : اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي 01010101        

السنة األوىل جذع مشترك علوم التسيري الفوج ( 07)

كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط ((((    قبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينة))))    المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية

2020/20192020/20192020/20192020/2019األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية 

جامعة حممد بوضياف - املسيلة

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيري

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي



رئبس القسمرئبس القسمرئبس القسمرئبس القسم

عالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة اإلمتحانعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةعالمة األعمال املوجهةاالسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

                  8.00            13.50بزاح   دنيا11935070925
                  9.00            13.00بلقيبش   ھاجر21935077366
                  5.00            14.00بن السيلت   خالد31935079368
                  6.00            13.00بن خالد   سامية41935070962
-بن خليل   محمد صديق51835076206                 -                  

                  6.00            12.50بن لقريشي   عبد المالك61935082340
                19.00            16.50بوج!ل   ھديل71935081685
-              7.00بوش!لق   ع!ء الدين81835085097                  

                  7.00            15.50جراف   منال91935071148
                  6.00            15.50حباسي   شيماء101935070995
                  7.00            13.00حرايز   أمل111935071268
                  4.00              9.50حشايشي   يعقوب121935072790
                  5.00            12.50حمادي   محمد إس!م131935074747
-خليفي   أيمن مسعود141835077901                 -                  

                  4.00            13.50رجم   عبد النور151935071045
                11.00            17.50رزيق   إيناس161935072729
-زاوي   دنيا171835076011                 -                  

                  9.00            14.50زرواق   مروان181935071128
                  6.00              9.50زعبار   أسامة191735088178
                  4.00            10.00زويد   أسامة201935081984
                11.00              9.50زياني   فاتح نصر الدين211935074718
-سديري   نرجس221935075680                 -                  

                  5.00            10.50سعداوي   ريم231935075209
-سھولي   أنس241735085858                 -                  

                  5.00            15.00ضنبري   مروة251935072031
                  6.00              9.50ع!ل   خالد261935081724
                  4.00            13.50عليلي   حميد271935080572
-فضيلي   إيمان281835086862                 12.00                
                  4.00              9.50قلقول   شيماء291935071000
                12.00            12.00محمادي   خولة301935091873
                16.00            17.00مطبوع   عبد الغفور311935071035

-معوش   أيمن321835076390                 -                  

                  7.00            12.50ناجم   حنان331935074640
رئبس القسمرئبس القسمرئبس القسمرئبس القسم

2020/20192020/20192020/20192020/2019 السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية 

2020/20192020/20192020/20192020/2019األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية السنة اجلامعية 

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيري

السنة األوىل جذع مشترك علوم التسيري الفوج ( 08)

كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط كشف النقاط ((((    قبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينةقبل املعاينة))))    المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول المتحان  السداسي األول ((((    الدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العاديةالدورة العادية))))

  األستاذ  األستاذ  األستاذ  األستاذ((((ةةةة)))): : : : أأأأ....د عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةد عبد احلميد برحومةاملقياس املقياس املقياس املقياس : : : : اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي اقتصاد جزئي 01010101        

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة

األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ




