
اللقبرقم التسجيلالرقم

بدرة   ياسمين11735094472

بلباي   يوسف21735081327

بلمهدي   عماد الدين31735085645

بليل   الحسين41735094405

بليل   المسعود51735094407

بن صالح   وريدة61735082647

بوراس   آدم71735092067

بوسعدية   أمير81735080857

بوعبان   وفاء91635113797

حفيظ   عمار101735086982

زكراوي   عبد الرزاق111735090992

زيان   أيمن121735080876

سعودي   ابراهيم131735094965

صالح   اسامة141635090983

ضيف   مروة151735081248

طجين   محمد161735084004

طرافي   إسماعيل171735083906

طرشي   توفيق181635100643

طيار    عائشة191635093161

طيب باي   وليد201735094982

عالب   رزيقة211733064617

عالوي   علي221635100841

عيدي   عمر الفاروق231635094224

غضبان   سندس241735081074

قادري   خالد251735092404

قديري   ربيحة بثينة261735085557

قديري   إيناس الزهراء271735085902

لفريد   جميلة281735088999

مكاوي   الشيماء291735092392

موسي   خالد301735080992

ناغل   لمين311635087931

(ة)األستاذ

بن البار موسى: ة ) األستاذانجليزية   :المقياس 
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رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية 
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عالمة االمتحانعالمة االعمال الموجهة

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(01 )الفوج - السنة الثالثة إدارة مالية 

(الدورة العادية )كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الخامس 

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 
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اللقبرقم التسجيلالرقم

باي   حسام11735101099

بتة   ابو عامر21635098601

بلموفق   ايمان31535093572

بلهوماري   إسماعيل41733061728

بلواضح   أيمن51735085471

بن قاسمي   شريف61535100128

بن قبي   كلثوم71735081193

بن ناصر   حمزة81735085536

بوزيد   ياسمين91735086901

بوشارب   حمزة101735085538

بوعويرة   زكرياء111635100661

توامة   عبدالرزاق121635094169

تيطوم   صهيب131735092098

جقدالي   دالل141735086178

حنة   هشام151735101662

حيجولي   محمد161735093101

خلوفي   فطيمة الزهرة171735087222

دريس   ايمن عبد الرحمان181735101037

دية   خليل191735089031

زرواق   شيماء201735091776

سايب   ضياء الدين211635101577

سماعيني   عز الدين221635096247

شريد   مولود231735081272

شميسة   نور الهدى241735085727

طهراوي   رندة251735090287

عبد القرفي   عبد الجبار261735093082

عدالن   زكرياء271735085566

عكيريمي   يحي281735084045

غزال   هاجر291535101680

قليل   سعيدة301735084589

لطرش   شهناز311735085600

مخلوف   سناء321735090290

مخلوف   سارة331735090288

هويرات   نور الهدى341735083338

(ة)األستاذ

4

4.5

رئيس القسم2020/2019السنة الجامعية 

6

6

3

12

7

8

10

7

1.5

12

3

4

2.5

8

4.5

4

5.5

11.5

18

5

6.5

7

3

5

4.5

11

7

عالمة االمتحانعالمة االعمال الموجهة

بن البار موسى : (ة) األستاذانجليزية     :المقياس 

(02 )الفوج - السنة الثالثة إدارة مالية   

(الدورة العادية )كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي الخامس 
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الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 

      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير


