
اللقبرقم التسجيلالرقم

العقون   غنٌة1034085344

براهٌمً   عل21735081157ً

بركات   عبد الحلٌم395363705

بركات    جمع498495695ً

بن أم هانً   زهرة51735094426

بن خلٌفة   بهاء الدٌن61735080962

بن عبد الرحمان   االمٌن797455460

بن قوٌدر   خدٌجة رانٌة81635091012

بن ٌونس   بالل شكٌب91735080958

بوبكرٌة   فاطمة الزهراء101735082271

بوطبٌق   لبنى111735081201

جعٌجع   فهٌمة121735082298

جنٌدي   وسٌلة131735091387

حاجً   ورد141735092441

حرزلً   الربٌع151735085495

حسانً   هجٌرة16054093341

حسانً   رقٌه171735094792

حمانً   عبد الباسط181635103177

حمٌدي   أمٌرة191735080859

حمٌش   ٌمٌنة201735081325

حواسً   سمٌر2197456130

حوٌشً   مروان221735081246

خمٌسة   شهرزاد23044085362

خنوس   فوزٌة2498464051

دغٌش   دنٌا251735088274

دمان   نصر الدٌن261635101442

رحالً   عماد الدٌن271735092101

 زٌان    بختة281635099222

سالم   نصٌرة2996375170

سلٌمانً   ٌونس301535107885

شٌخً   عبٌر311735090387

عشور   عماد321535101659

عشور   نادٌة331535094921

قسمٌة   زوٌنة341735085569

مزاري   سٌد عل351735086344ً

معزوز   طارق361533011976

مناع   رائد371735081014

نقبٌل   كمال3897458997

نوٌجم   محمد3998464309

نٌقرو   دعاء401635099243

ولهً   عبد الرحمان411735086427

ولهً   اسامة421635103143

(ة)األستاذ

16.5

14

10

1.5

9.5

2.5

2

3.5

9.25

9

3.5

7.5

9

8.5

6

10.5

7.5

5

3.5

5

4

55

3

6

3.5

3

9

2

8.5

2.5

رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية 

10.5

7

1.5

قسم علوم التسيير

(01 )الفوج - السنة الثالثة تسيير عمومي  

(الدورة العادية )كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الخامس 
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      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 



اللقبرقم التسجيلالرقم

الحامدي   اٌمن11735089710

العلوانً   الحاج21735085493

العٌاشً   رضا3033067204

باضة   هاجر41735085733

برابح   شهرزاد597455602

بلخضر   فاطنة61735086538

بلروي   فٌصل71535101075

بن خرباش   حمزة81735081750

بوجملٌن    عبد الغان900319662ً

بوشعالة   عبٌر101735088848

بوقطاٌة   محمد111735088885

بوهزلٌة   فوزي1202360823

تونسً   نواري131735084033

جعالب   منصور141735094977

حمادي   أسماء151735092384

حمانً   سلٌم161535096907

حمٌدي   خولة171635099239

دوشة   شٌماء181735081102

دٌلمً   فاطمة الزهراء191735082273

رقوب   غزالن201735085652

سوٌح   فارس211735101454

شنافً   برٌزة221735090351

شنة   صالح الدٌن231735011007

شٌخاوي   سلمى241735081067

ضٌف هللا   عبد الوهاب25034084319

طٌطٌلة   محمد261735088882

طٌوب   عبد الرحٌم271435088433

عبدو   مختار28044093798

عزٌزي   أحالم291735087525

علٌة   حلٌمة3097458680

فراحتٌة   فرٌد311735081181

قنان   سمٌر3200319688

قوادرٌة   بالل331635101752

لبصٌر   مرٌم341735088899

لونٌس   شفٌقة3597456279

مقران   سامً محمد االمٌن361635087745

مهدي   كرٌمة37085099340

مهٌة   نصر الدٌن بالل381735081282

ناجوي   فلاير391735085666

نواري   خدٌجة401735085543
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