
االسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم

أوذٌنة   هدى11835076261

العاٌب   خلٌل21735092476

بركة   ٌسرى31835082013

بكاري   الزٌتون41735094997ً

بلبقرة   آٌة51733064600

بلجودي   لبنى61635087925

 بن صالح    أٌة71735081431

بن ناصر   عامر81835085764

بوروٌس   نبٌل91835076243

بوروٌس   امنة101835075938

بوشارب   عبد الرزاق111735092594

بوشندوقة   عبد الفتاح121633030033

بوضٌاف   سمر131835085417

حطاب   فطٌمة141835082591

خمٌسة   سعدٌة151735081059

دلهوم   سارة161835084368

 دهٌم    عٌسى171635091084

دٌلمً   نصر الدٌن181835077276

زكراوي   العٌش191735083918ً

زٌان   المدان201735089281ً

سعٌدي   فاروق211735092427

سلمونً   محسن221835078538

شوقارة   حبٌب231735085528

صغٌر بٌرم   رمٌساء241835076031

عبد ربو   مٌسون251835083394

عثمانً   فارس261635110878

عجٌنً   فاطمة271835076154

عزوز   هاجر281835081300

عقباش   ٌوسف291733060825

عٌجولً   سهٌل301835081153

عٌش   عبدالنور311835088079

 فرج    اٌوب321635090996

قرٌشً   ام الخٌر331835078451

لبشٌري   خلٌف341835084699

لعاٌب   ناٌل احمد نضال351735081276

لعطوي   احالم361835083439

لعٌاط   محمد371835083609

مرزوقً   حمزة381635111908

مزوزي   رندة391835087587

مقران   أٌمن401835076396

مقران   ولٌد411835079993

نصري   فهٌمة421835077057

نقاش   مصعب431735094069

(ة)األستاذ

غائبة0

70,25

124,5

10,750,75

14,510,25

غائب0

155,75

3

2020/2019السنة الجامعية 

3,75

10

3

غائب

4

0,5

10

1,25

5,25

غائبة

0,75

5

8,25

13,5

1,5

7,5

0,5

7,25

10

1,75

15

8

13,25

14,5

11,75

4,75

رئيس القسم

8,25

10,75

2,75

7,25

عالمة االمتحان

12

10,25

15

12,75

1,25

5

12,754,75

9,51

0

0,75

6,25

0

6,25

13

0

11,5

8,5

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

8

16,75

10

13,5

.................................مهني بوريش:...........(ة) األستاذ.....................................    محاسبة تحليلية:..............المقياس 

4

غائب

12,75

10

11,75

9,5

1

9,5

3,75 14,5

10

10,25

16

11

16,25

7,25

4,5

0

(01 )الفوج - السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيير  

(الدورة العادية )--- كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الثالث

عالمة االعمال الموجهة



اللقبرقم التسجيلالرقم

1
العٌفاوي   عبدالحكٌم1835088029

2
بدحماوي   عبد اللطٌف1837005676

3
بقٌرة   امال1635097635

4
بقٌرة   خولة1835082714

5
بكري   الحسٌن1835081956

6
بكري   جابر احمد1835075976

7
بكري   ٌونس1735088227

8
بلخذرٌه   سلمى1835076060

9
بلواضح   إسالم1835080121

10
بلٌزاك   عبد الرؤوف1835077929

11
بن امهانً   محمد الفاتح1635113331

12
بن كٌحول   حدة1835082553

13
بوخاري   فلاير1735083994

14
بوساق   أحمد1735080836

15
حماموش   عٌاد1835088083

16
درٌسً   سلمى1835083820

17
دغٌش   رٌان1735081876

18
دقمان   إبراهٌم1835080111

19
زاٌدي   محمد األمٌن1835084287

20
زرٌق   رابح1835094268

21
سلمانً   بلقاسم1835087472

22
شرحرح   عبد الرؤوف1835082089

23
طباخ   ضٌاء الدٌن1735083972

24
طوٌرات   هاجر1835082004

25
عالء عبد الحمٌد فضل   مقبل12127814

26
عماري   عبد المؤمن1835077935

27
فرٌح   ٌوسف1735089220

28
لخضر حمٌنة   محمد السعٌد1735081234

29
لعٌشً   سماح1835083369

30
لقرادة   صباح1835098169

31
لقمة   ٌعقوب1835082014

32
محدب   بسمة1835076573

33
مسلم   محمد1735081212

34
ونانً   عل1835078135ً

35
ٌعٌش   شٌماء1835088024

(ة)األستاذ

18,5016,00

رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية 

/ABS

                                             8,00

ABS

10,50

16,504,00

8,500,50

7,000,50

12,002,50

15,505,50

5,000,50

18,508,00

9,500,50

/1,00

5,002,25

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(02 )الفوج - السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيير  

(الدورة العادية )--- كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الثالث

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

11,005,50

14,0010,50

/0,50

17,506,00

7,50

7,505,00

15,004,50

8,500,50

13,004,00

10,000,50

16,008,00

/

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

.................................مهني بوريش:...........(ة) األستاذ.....................................    محاسبة تحليلية:..............المقياس 

عالمة االمتحانعالمة االعمال الموجهة

10,502,50

15,502,50

/0,50

14,009,50

12,503,00

/ABS

13,006,00

15,502,50

13,504,50

/ABS



اللقبرقم التسجيلالرقم

الزاوي   هٌبة11835080977

بدرة   لحمٌدي21835076174

براهم   درصاف نادٌن31835076662

بزاف   حسناء41835082047

بوزٌدي   رٌمة51835087503

بوسعد   رام61835076018ً

بوعدي   عطٌة71835082584

بوقرة   سهام81635102873

بولنوار   هاجر91835083653

جعٌجع   بهاء الدٌن101735093834

جعٌجع   حلٌمة111835086945

جمعً   شهرة121835087506

حراٌز   ابتسام131835081522

خنوس   اٌمان141835087491

درٌدي   هارون151735092436

دهٌلٌس   عقٌلة161735086472

رحمانً   إناس171835078127

رحٌمً   عبد المجٌد181835084870

رغٌوي   منال191735084024

زرٌق   مٌساء201835076237

ساٌب   شٌماء211835088025

سباع   عبد النور221835078512

سعدي   عل231735104963ً

سلطانً   بالل241735094039

شرٌخ   بوبكر251535105598

شوٌرب   البوسعادي261835086319

شٌن   خدٌجة271835085834

عباسً   فتٌحة281835083025

عبد الكبٌر   هناء291835086954

عثمانً   إٌمان301835079769

عرٌبً   أكرم311733056949

عشور   ٌونس321735092444

كفسً   اكرم331735080915

لعلى   هدٌل341835087528

لعلى   حٌزٌة351835087498

محادي   سامٌة361835081546

مرزوقً   أمال371835081513

مرٌخٌفة   اٌمن381835083452

نصلً   عبد القادر391835094507

والً   حسام401835075986

والً   أسماء411835075872

(ة)األستاذ

15,59,75

15,513,25

93

1616,25

90,75

15,755,75

107,5

11,253

رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية 

10,259

129

6,50

1311,5

14,54

16,755,75

20

غائبة0

6,25

15,756,25

11,55,75

غائب0

8,57

8,52,5

15,5

11,57,75

غائبة0

11,256,5

13,255

11,255,25

112,5

13,511,5

10,55,5

128

121,5

غائب0

14,258,75

117,25

15,7510

13,2513,5

13,756,75

70

10,53

8,251,25

عالمة االمتحانعالمة االعمال الموجهة

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(03 )الفوج - السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيير  

(الدورة العادية )--- كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الثالث

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

.................................مهني بوريش:...........(ة) األستاذ.....................................    محاسبة تحليلية:..............المقياس 



اللقبرقم التسجيلالرقم

العاٌب   حسام11835085745

بكري   أمٌمة21835081949

بن الطاهر   سندس31835076814

بن حلٌمة   آٌة41835081512

بن حوة   جمٌلة51835081961

بن سباع   أنٌس61735066514

بن شطو   رابح71835084252

بن عبد الرحمن   عبد الرحمان81835084718

بن كروش   وداد91835080985

بن ٌطو   اٌناس101835075951

بوترعة   أٌمن111735092461

بوضرٌسة   نسٌم121835076248

بوطالب   عبد الرحمان131735081126

بوقرة   احالم141435082091

بونٌف   المأمون151835079785

تاهمً   خدٌجة161635103271

حفٌظً   أكرم عزوز171735085462

حموش   شهٌناز181835087248

حمٌش   صالح الدٌن191835076874

حوض   نعٌم201735095076

درٌكش   عالء الدٌن211733068104

رزقً   محمد لمٌن221735092604

رزٌق   دنٌا231835077916

روابحً   مٌمونة241835076238

زواوي   عبد القادر251835078509

زٌار   اكرم261733056964

زٌوش   أسامة271835088134

ساٌب   شهٌناز281835085860

سرقٌن   فاطمة الزهراء291635094268

شرٌفً   الحاج موسى301835085399

شنفاوي   زكرٌاء311835084832

صالح   حفٌظة321735101107

صالحً   أمان331835075881ً

طوٌرات   أمٌرة341835075884

عبد الكرٌم   عل351835080659ً

عطابً   شمس الدٌن361835077923

عطاهلل   فؤاد371735082250

عالم   عبد الرزاق381835094493

غربً   نورالدٌن391835085109

قادري   عبدالوهاب401535108531

قرٌشً   خولة411735095017

قطاف   حمزة421835097760

قفً   كمال431735081196

لخضاري   هند441735084039

لعزٌري   بالل451735080956

11,003,50

8,505,00
15,008,00

/ABS

12,50

/ABS

9,000,50
11,009,50
15,5010,00

10,505,00
11,003,50
11,004,50

8,001,50
11,003,50
18,5014,50

ABS

13,509,00
13,508,25

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

9,50

/ABS

8,500,50

8,507,75

11,002,50

8,005,25

11,502,50

14,509,50

5,000,50

/ABS

9,501,00

5,501,00

12,003,00

8,000,75

16,008,75

8,500,50

عالمة االمتحانعالمة االعمال الموجهة

13,004,00
14,0011,00

/

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(04 )الفوج - السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيير  

(الدورة العادية )--- كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الثالث

ABS

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

6,003,50
16,0010,00

14,505,00

/ABS

8,501,00

15,5011,00
11,503,50

/ABS

13,004,50
/

.................................مهني بوريش:...........(ة) األستاذ.....................................    محاسبة تحليلية:..............المقياس 



مالك   إسراء461835076410

مباركً   فلاير471835080724

محشوش   خولة481835081966

معاش   ثامر491835075974

مقران   الحسن501735080917

رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية (ة)األستاذ

10,003,25

7,000,50

17,008,25

11,003,50

18,0018,50



اللقبرقم التسجيلالرقم

بدار   فاطمة الزهراء11835076158

براهٌمً   رانٌة21835076020

برة   مروة31835076213

بركات   رٌان41835076034

برٌكً   شهرزاد51835076076

بكري   صبرٌنة61835076083

بلعسل   سلمى71835096115

بن عادل   ٌوسف81835076283

بن عبد الرزاق   بوعالم91835083462

بن عبد الرزاق    سلٌم101635098413

بن لرنب   صالح الدٌن111735094725

بوخلط   هناء121835076263

بوزعرورة   مروة131835082001

بوصبع   سعود141635091038

بوكراع   خدٌجة151835080359

تركً   قدور161835082592

جعفر   إلهام171735085478

جعالب   محمد181835088035

حاج مهدي   أبوبكر191735080829

خٌاط   عبد النور201835080627

دٌلمً   محمد صهٌب211535111468

رزٌق   ٌاسمٌن221835077961

زبٌري   اٌمن231735080948

زغوغ   راوٌة241835076021

زواوي   سهى251733055716

زٌوش   معتصم باهلل261835088157

سعودي   صهٌب271835087171

سلمً   عل281735090121ً

شٌكر   هناء291835083913

عبد الرزاق   فاروق301735085654

عدٌلة   ٌاسٌن311733057142

عشوش   الرزق321835085821ً

عطابً   شٌماء331835077925

عماري   إٌمان341835077905

عمرون   اشراق351735081557

لغراب   نجٌبة361835078834

مبروكً   نور الدٌن371735086822

(ة)األستاذ

12,501,25

رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية 

5,000,50

1,501,50

7,502,00

13,0013,00

17,504,50

5,75

5,503,00

11,009,50

15,007,50

10,502,50

\ABS

\ABS

16,507,25

6,001,50

4,000,50

5,00

16,003,75

12,503,00

9,000,50

11,003,00

13,503,00

15,004,50

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(05 )الفوج - السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيير  

(الدورة العادية )--- كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الثالث

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

11,506,00

2,50

\ABS

9,000,50

\ABS

17,506,50

14,00ABS

عالمة االمتحانعالمة االعمال الموجهة

15,0014,00

11,503,00

13,5012,00

14,505,00

11,50

5,000,50

/ABS

//

10,008,75

.................................مهني بوريش:...........(ة) األستاذ.....................................    محاسبة تحليلية:..............المقياس 



اللقبرقم التسجيلالرقم

ابراهٌمً   محمد االمٌن1115070518

الباي   وئام مسعودة21835097501

العٌدي   بدر الدٌن31733057377

برباش   موسى41835077953

بلعباس   سندس51835081657

بلعمري   عالء الدٌن61835085777

بن بوذٌنة   خدٌجة71735102591

بن علٌة   شعٌب أكرم81735086346

بن عمود   إبراهٌم91835078443

بن مسروق   سٌد عل101835078496ً

بوزٌنة   محمد111735084008

بوكاري   إشراق121835080124

بٌبً   صالح الدٌن131835085761

ترونً   إٌمان141835075906

تومً   فرٌد151735088865

جالل    أسامة161735087640

 حاجً    حمزة171735085537

حدٌبً   عزٌز رمزي181735086465

حدٌدي   عل191835077940ً

حمرٌط   أمٌنة201835081950

دحمانً   خولة211835076009

دمان   عالء الدٌن221835085778

رابشً   سعٌد231635091042

سالمة   الزهرة241835085400

شرٌف   منٌر251835085787

شالبً   سعد261835081549

شموري   عصام271835085774

شنٌتً   خدٌجة281733057430

شٌخ   إبراهٌم291835085396

صحراوي   صباح301835077650

صغٌري   سارة311735085576

ضٌف   دنٌا321735090278

عثامنٌة   أحالم331835081943

فرادي   عبد الوهاب341835083377

كشرود   خولة351735083407

مرٌش   حسان361835085746

مشٌكً   اٌمن سٌف االسالم371735080949

معوش   ٌاسٌن381735092108

مقرانً   ثامر391735101081

منادي   سلٌمة401735089929

مهنً   دنٌا411735081820

موساوي   الصغٌر421835085401

13,006,75
14,506,25
7,000,50

0,50
\ABS

13,509,25

13,005,25
12,003,25

10,501,50
5,004,00
9,003,75

18,50

13,5010,00
11,004,50
10,502,50
15,50

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(06 )الفوج - السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيير  

(الدورة العادية )--- كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الثالث

5,506,25
17,0012,00

عالمة االمتحانعالمة االعمال الموجهة

\ABS

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

12,504,50

13,,54,50

4,000,50

17,005,75

\ABS

15,500,50

11,003,75

10,002,50

9,002,50

8,50

11,504,50

16,5014,50

12,004,00

14,505,00

10,002,00

9,006,00

9,000,50

8,006,75

11,002,50

16,503,50

\ABS

12,502,50

13,502,75

15,505,00

12,004,00

.................................مهني بوريش:...........(ة) األستاذ.....................................    محاسبة تحليلية:..............المقياس 



موساوي   فاطمة الزهراء431835085428

نٌقرو   هاجر441835084300

هجرسً   الزهرة451835080200

واضح   زكرٌاء461835085754

(ة)األستاذ

14,503,25

12,002,50

8,502,50

رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية 

6,004,50



اللقبرقم التسجيلالرقم

الغربً   عبدالباسط11735089739

بركاتً   نور الهدى21835083833

بن حمٌدوش   سارة31735081048

بن عفو   سارة41835079840

بن هداد   عبد الرحمان51735092507

بوختالة   هدى61835083658

بوشٌبة   نور اإلٌمان71735092195

بوشٌبة   جمٌلة81735102415

توٌمر   أمٌنة91835078439

حاج  عروسً   هارون101635088031

خلفة   نهاد111733057934

روباش   حسام الدٌن121735094041

زٌان   أمال131835083808

زٌان   شرٌف141835084481

سالم   وداد151835087567

سراي   عائشة161835087474

سعادة   كرٌمة171835076170

سلمً    نهلة181735086807

شاهً تالمة   وسام191535095101

شخمة   حنان201835080339

شرٌفً   هناء211835085790

شعنبً   أسماء221835077972

طوالة   صباح231735085608

طوطو   سلٌم241733057569

عابد    عبد هللا251735087792

علً شٌكوش   جابر261735080966

عمرون   آٌة271835075861

عوٌدات   ثلجة281835077619

غربً   قدور291535097839

غربً   نورالدٌن301835087526

قادري   مرٌم311735095065

قدٌري   اٌمن321835084788

قندوز   نور الهدى331835088097

كرزي   رٌم341835079829

لمانً   سارة351835081544

مزعاش   وائل محمد السعٌد361735081304

مصطفاوي   زكرٌاء371835085753

مقدر   بالل381835077912

مكاري   ٌاسٌن391835085794

منجحً   رٌاض401835076728

مهدي   محمد الصدٌق411635087963

مٌساوي   ناصر421735094461

نوي   مختارٌة الزهرة431835081104

وحشً   هدٌل441835083835

(ة)األستاذ

0

133,75

13,52

16

111

0

132

145

145

15,56

9,52

146

6

عالمة االمتحانعالمة االعمال الموجهة

.................................مهني بوريش:...........(ة) األستاذ.....................................    محاسبة تحليلية:..............المقياس 

رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية 

11,53,5

121,5

11,54

17,56,5

91,5

75,25

9,50,5

14,57,75

7,54

152,5

1914

91

156

198

14,55

0

100,5

169

15,57,25

103

18

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

0

95,5

16,55,25

13,54

135

1612

61,5

10

153

14,56

187

(07 )الفوج - السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيير  

(الدورة العادية )--- كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الثالث

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

5,5



اللقبرقم التسجيلالرقم

امحمدي   موسى11735089769

بزٌو   أنور21735089316

بلبقرة   هالة31833053443

بلبقرة   آٌة41833053113

بلعاٌبة   انور51835075941

بلعرشاوي   مرٌم61735084364

بن حمودة   شٌماء71835076853

بن عزوز   إسحاق81835075901

بن غراب   نور الهدى91535097673

بنٌة   فارس عصام101735081175

بوزٌد   ٌوسف111835094926

حاجً   الساس121835085738ً

حاجً   نور131835082003

حراٌز   ٌسرى141735087889

حرٌزي   زكرٌاء151835076043

حماش   هشام161735090416

خنفر   اٌمن171835080247

خٌطاس   ٌاسمٌن181733058002

دحمانً   بسمة191835086058

رقٌوة   منى201735086749

صدٌقً   محمد أمٌن211635091105

ضنبري   حمود221735081752

طباخ   نسٌمة231835078562

عبد الرزاق   نبٌلة241735090058

عبد الرزاق   عائشة251835083565

عبد الكبٌر   عبد المالك261835085424

عبد الكرٌم   مبخوتة271835079925

عرٌبً   عمر281835076143

عوٌنة   سلٌمة291735103008

فراحتٌة   صدام301735092774

فراحتٌة   عمر311735092780

قاقً   هٌثم المأمون321835076266

قنٌفً   أسامة331835085729

مجاهد   دراج341735081007ً

مجناح   اٌمن351735080946

مرزوق   محمد361835076186

مسعودان   عبد الرؤوف371733057663

مشقق   سمٌرة381835081976

مشقق   هناء391835082008

معاش   عائشة401835086072

مالك   هاجر411735090412

نش   شٌماء421735092771

نصري   راوٌة431835078483

وحشً   سام441835096053ً

ٌوسفً   سٌدعل451835094389ً

(ة)األستاذ

7,001,00
\ABS

\ABS
11,504,50
5,503,00

10,00

\ABS

18,509,50

9,501,50

9,00

18,506,00

5,00

13,50

9,500,50

5,000,50

15,004,50

5,500,50
3,00 8,50

\ABS

15,503,00

5,001,50

18,0015,00

18,006,00

4,00

9,000,50

رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية 

1,50

13,503,00

5,000,75

8,501,00

11,503,50

18,0012,00

\ABS
12,009,00
9,000,50

10,004,00

11,002,75

13,504,50

(الدورة العادية )--- كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الثالث

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

.................................مهني بوريش:...........(ة) األستاذ.....................................    محاسبة تحليلية:..............المقياس 

10,503,50

14,008,00

5,001,50

عالمة االمتحانعالمة االعمال الموجهة

18,505,75

\ABS

8,500,50

5,000,50

12,004,50

5,00

10,002,25

11,00

0,50

13,50

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(08 )الفوج - السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيير  



اللقبرقم التسجيلالرقم

احمد مٌلً   نور الهدى11835076255

بلهادي   ضٌاء الدٌن21735090819

بلواضح   مروة31735086694

بن حلٌمة   خالد41735081767

بن عبد هللا   هدى51835097456

بن ٌطو   سلٌمان61735081068

بوضٌاف   سهٌلة71835096200

بٌصار   وئام81735092888

جبالحً   صالح الدٌن91835076085

خضار   عزٌز101835098189

خٌري   بثٌنة111835085826

دحمانً   امنة121835085402

دحمانً   اٌمن نصر هللا131835075949

دراج   زهٌة141735086249

دمان   عفاف151735092515

راٌس   أٌوب161835081623

رقٌق   ٌوسف171835081591

روباش   إبتسام181835087148

زٌن العابدٌن   نور الهدى191835080934

سالمً   محمد ٌعقوب201835076209

سعدي   خالد211535101619

سعٌد جعط   عائشة221733066822

شاكر   فوزي231735081187

شرٌف   لٌلى241735092429

صحراوي   ولٌد251635099328

طالح   أسامة261735085922

عرسالن   وردة271835077359

عزوز   هاجر281835077956

عفافسة   حنان291735081753

عقون   مولود301835097227

فضٌلً   عبٌر311835086759

قوٌسً   حبٌبة321835085744

لقلٌب   خٌرة331535106934

محمدي   محمد341835083387

مراح   مٌلود351733057896

مهٌوبً   امٌرة361835084240

موساوي   أٌمن371835075894

موسعً   مروان381835081701

نقبٌل   صالح الدٌن391735090818

هبوب   مرٌم401835077948

(ة)األستاذ

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

\ABS

\ABS

18,507,00

\8,00

13,503,00

2,501,50

11,507,50

16,004,50

عالمة االمتحانعالمة االعمال الموجهة

16,008,50

4,000,50

8,500,50

7,004,50

11,505,50

15,009,50

15,504,00

13,508,25

13,506,00

11,505,00

6,502,50

رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية 

13,008,50

\ABS

18,506,50

12,504,50

18,5014,00

\ABS

12,509,25

12,009,00

8,003,50

9,500,50

قسم علوم التسيير

(09 )الفوج - السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيير  

(الدورة العادية )--- كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الثالث

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

.................................مهني بوريش:...........(ة) األستاذ.....................................    محاسبة تحليلية:..............المقياس 

15,5012,50

5,000,50

\ABS

\1,00

10,505,00

14,006,00

15,005,00

4,502,50

15,504,00

10,002,50

8,000,50



اللقبرقم التسجيلالرقم

اخروف   الطاهر رٌان11735081588

بختً   هناء21535107882

برابري   حنان31835087160

بشٌري   نبٌلة41835078559

بشٌش   عالء الدٌن51835085780

بلباي   عائشة61835094446

بن شعبان   اٌوب71735082735

بن عفو   صهٌب81735085614

بوضٌاف   محمد91635100690

بوقرة   طارق101735093802

بوقفالة   شٌماء111835079856

جباري   رٌمة121835076746

جٌدل   منصف عبد الحق131835076229

حمو   أمان141835084319ً

حمٌدة   إكرام151835083433

حٌمر   عبد هللا161835076121

خشاب   أمٌرة171835093982

داودي   امحمد181735081614

ذبٌح   أٌمن191735092389

ذوٌب   صابر201835083825

ربحاوي   زٌن العابدٌن211735090957

رجم   عبد الباسط221735081120

زاٌري   محمد231835082608

زبٌري   فتح241735093616ً

زروخً   سعدالدٌن251835083818

زروقً   أمال261735087646

زغالش   لوٌزة مالك271835077089

زٌانً   نورالهدى281835079975

سالم   ربٌعة291735081018

سعودي   نسرٌن301835082113

شعبً   بالل311835075960

شالبً   أٌة321835076383

شوٌدرة   محمد عبد الهادي331635102665

طوٌل   هشام341835083836

عالوة   إبتسام351733062386

علً عرٌوة   ٌسرى361835077407

علً عرٌوة   رمزي371835076029

عمرانً   سهام381835083538

غالب   احمد391835080156

فخاري   فؤاد ابوبكر401735082252

قٌروانً   ناج411733059127ً

لعواس   فهد421735083998

مخلوف   عالء الدٌن431835083827

مرزوق   جمٌلة441835087158

مزاري   نجٌب محفوظ451835097285

مزوز   أحمد إسالم461735085457

مقرانً   إٌناس471835079770

ملٌانً   أحمد إدرٌس481835075864

ناجم   فاطمة الزهراء491835098199

نجاعً   عبدالرؤوف501835087178

ونوغً   سفٌان511835076058

(ة)األستاذ

1,5

10,51,5

131

122,25

1910

17,512

4,5 13

عالمة االمتحانعالمة االعمال الموجهة

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(10 )الفوج - السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيير  

(الدورة العادية )--- كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الثالث

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

.................................مهني بوريش:...........(ة) األستاذ.....................................    محاسبة تحليلية:..............المقياس 

0

14,51

17,51,5

112

124,5

11,53

153

15

48,75

198,5

114

91,5

195,5

0

رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية 

156

173

13,53,75

104

17,57,75

75,25

8,53,25

140,5

17,59,5

141,5

14,58

0

15,55,5

5,5

0

13,51

91,5

0

1912,5

50,5

19

10,52

16,53

13,51,5

15,511

18,58

14,53

0

0

5,5

1811

164,75

15

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي



اللقبرقم التسجيلالرقم

جنٌدي وسٌلة1

مقران سامً محمد األمٌن2

مجٌدي موسى3

جنٌدي وسٌلة4

حمانً عبد الباسط5

بن صوشة سٌد عل6ً

عكٌرمً ٌح7ً

بن ناصر حمزة8

شنافً برٌزة9

بلحوت ٌمٌنة10

شٌحنً عبٌر11

عزري أمٌنة12

حرزلً الربٌع13

خلفة رمٌساء14

عطوي هارون15

بتقة مهدي16

براهٌمً عل17ً

بوزٌد ٌاسمٌن18

مشٌكً لخضر19

عالوي عل20ً

شمٌسة نور الهدى21

فراحتٌة فرٌد22

لفرٌد  جمٌلة23

قاضً هٌثم24

لعمري محمد األمٌن25

بلعشً هدى26

حجاب صالح الدٌن27

بوطبق لبنى28

دمان نصر الدٌن29

نٌقرو دعاء30

حمٌش  ٌمٌنة 31

مزاري سٌد عل32ً

سعدي ثابت33

النمس مازن34

دغٌش دنٌا35

شوٌحً موسى36

مازٌت آسٌا37

عبد الحفٌظ إٌمان م38ً

كدي حبٌب39

برابري خٌرالدٌن40

بلٌل المسعود41

موساوي أسامة42

 بوقطاٌة محمد43

طٌطٌلة محمد44

بلواضح أٌمن45

سلٌم وردة46

بن خرباش حمزة47

علً شٌكوش دنٌا48

بلموفق إٌمان49

طوالً اسماعٌل50

بوشلٌق وافٌة51

بكوش بدر الدٌن52

بختاوي عمر53

طرشً توفٌق54

بوسدرة روان55

عمٌش عبد الرحٌم56

دهٌمً شمس الدٌن57

درٌس أٌمن عبد الرحمن58

شوادر كرٌمة59

(ة)األستاذ

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

ديون- السنة الثانية جذع مشترك علوم التسيير  

(الدورة العادية )--- كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الثالث
:............................................(ة) األستاذ:...................................................    المقياس 

عالمة االعمال الموجهة

5,5

4,25

3

2

0,5

عالمة االمتحان

2,5

3,5

2

1,5

0,5

1

1

0,5

0,5

2,5

0,5

1

2,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

3

1

4

0,5

0,5

رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية 

1

0,5

3,5

3

1

0,5

1

6


























