
االسم و  اللقبرقم التسجيلالرقم
ارفيس   عبد القادر11635103958

العايب   سفيان21635101147

براھيمي   ھشام31635090279

بكوش   د�ل41635098613

بلباي   الھاشمي51635087638

بلة   شيماء61636001563

بن الذيب   محمد ايمن71635087967

بن الصادق   جھاد81635110471

بن كيحول   عيشة91635093194

بن ھنية   حمزة101535106315

بوخالفة   أسامة111635111230

بوشارب   سعد121535110452

بوشليق   أنور131635101105

بوضياف   اسماء141535092767

بوعافية   ع-ء الدين151635101172

تباني   أسامة161635103139

تومي   صفاء171635110715

ثابتي   لخميسي181635101182

حجاب   بشرى191635088463

حساني   زھرة201635102592

حواص   أيمن211635103622

دليوة   مريم221535094811

ديلمي   بشرى231635088461

زيوش   ص-ح الدين241635101606

سالمي   كمال251635094839

سالمي   مروة261635097420

سايب   بدر الدين271635101119

س-مة   رضا281635090243

شرعة    نجود291635098654

صحراوي   حذيفة301635088513

صغيور   شھرزاد311635087793

ضيف 4   شامة321635087784

ضيف 4   ھبة الرحمن331635099321

طويل    سمير3401374614

طيباوي   سندس الزھراء351635093137

عبد ال-وي   محمد36095060870

عشور   ب-ل371535110440

عليان   سلوى38125048822

عمران   عبد الحليم391635091068

غضبان   نور الھدى401635103211

فكروني   جمال الدين411635111810

فلتان   نورالھدى421635103212

قرطوفة   ساعد431635103654

قندوز   محمد الصديق441635101610

كرميش   طاھة ياسين مخلوف451635087816

لوانشي   سمية46111041929

مجناح   سھيلة471635112476

محادي   مرزاقة481635087977

مرزاقة    مروان4999380202

وقاف   إيمان501635087599

ياحي   عنتر511635090262

ااااألألألألسسسستتتتااااذذذذ((((ةةةة))))
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اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة
وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

جامعة حممد بوضياف - املسيلة
      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري
السنة األوىل ماستر إدارة مالية  السنة األوىل ماستر إدارة مالية  السنة األوىل ماستر إدارة مالية  السنة األوىل ماستر إدارة مالية  ----الفوج الفوج الفوج الفوج ((((    01010101))))

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

عالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهة

6

5

5

6

2

غ

14

ررررئئئئييييسسسس    ااااللللققققسسسسمممم

7

غ

6



اللقبرقم التسجيلالرقم
إبن ناصر   رابح100479982

العابدي   أحمد21637006338

العايب   رمزي31636001450

ايديري   عبد المالك41635087853

باي   مناد51535109041

ببون   رفبق6085087868

براردي   عامر71635091834

بكاري   عبدالعزيز81635101167

بلباي   سمير91535092947

بن النوي   أبو بكر101535108427

بن جازية   محمد أمين11075099713

بن ھدفة   عمار ايمن121535062703

بورزق   زكرياء131635087729

بورزق   أحمد141635087546

بوزيان   كلثوم151635087916

بوقرة   معمر161535110470

توميات   جمال الدين171535110839

جع-ب   ھارون181535108968

حاجي   عبد الجواد191535108517

حاجي   حمزة201535108465

حديبي   شيماء211535100143

حمادي   عقبة221635009970

خليفي   سفيان231635098626

خليفي   عبد الوھاب2402491632

خويل   مصطفي251635093251

داود   عدنان261635096246

دري   أسامة271635103138

دلوم   يوسف281635088056

ذوادي   حسان291635096226

رنجي   سيف الدين301635087782

زروقي   محمد ا=مين311535099308

ساسي   محي الدين321335073431

س-مي   وفاء331635088041

شعراوي   سمرة341635098627

ضيف   خيضر35064088571

عامر   ناجح3699473347

عايب   منير371635101197

فايد   سميحة38075106091

قويدري   زكرياء39105065877

لخضاري   عبد الغاني4098359257

لعويجي   بدر الدين41144083056

لكحل   نادية421535096981

مرير   سيف ا�س-م431635088883

مزوزي   حليمة441635103639

 معوش    آسيا451635100624

نقاز   محمد عبد الس-م امين461535093101

ياحي   جمال47064088616

ااااألألألألسسسستتتتااااذذذذ((((ةةةة))))
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عالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االمتحانعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهةعالمة االعمال املوجهة

جامعة حممد بوضياف - املسيلة
      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

قسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيريقسم علوم التسيري
السنة األوىل ماستر إدارة مالية  السنة األوىل ماستر إدارة مالية  السنة األوىل ماستر إدارة مالية  السنة األوىل ماستر إدارة مالية  ----الفوج الفوج الفوج الفوج ((((    02020202))))

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

اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية  الشعبيــة
وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي
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