
اللقبرقم التسجيلالرقم

بارة   سفٌان199381537

بختً   سٌف الدٌن21635087778

بعزٌز   اٌمان31635095600

بلٌل   سلوى41635103656

بن الذٌب   منال51635087992

بن حمٌدوش   عمر61635087884

بن سعدٌة   لخضر702476327

بن ناصر   سلٌم81535108497

بوبكرٌة   الفال91635100287ً

بودي   رائد101635074335

بوناب   عبد الرحمن111635087838

جٌلط   شٌماء نور121635087805

حرزلً   أحمد عطٌة131635093347

دخان   النوي1401476239

دخوش   راوٌة151635087710

دشٌشة   زكرٌاء161635093107

دكو   عادل171535097434

ربٌع   فاطٌمة1899478868

شبٌح   خٌرة191635087703

صغٌري   هجٌرة201635095509

صفصاف   رضا21085054224

طٌب باي   نور الدٌن22085080628

عبد الحفٌظ   باٌة231635100289

عبد اللطٌف   انصاف241635093586

عرعار   زكرٌاء251535095423

عقون   مراد2699468582

غربً   شٌماء271635095471

غروي   نور الدٌن28054091120

غالب   ابتسام291535093417

كتاب   رحمة301635088674

مسٌلً   سارة311635112302

مشري    ٌاسمٌنة32075098726

مكً   محمد331635101406

نذٌر   عبد الحكٌم341535094341

والً   لطٌفة351635087927
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قسم علوم التسيير

(01 )الفوج - السنة األولى ماستر إدارة استراتيجية   

(الدورة العادية )كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي األول  
.قاسمي كمال:(ة) األستاذأساسيت االدارة االستراتيجية    :المقياس 

عالمة االمتحانعالمة االعمال الموجهة
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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

بعلً   فاطمة الزهراء11635100389

بلقبً   محمد األمٌن21635087951

بن الذٌب   آسٌة31635088066

بن جعفر   زٌنب41635089921

بن مسلً   تسعدٌت زهٌة51635087670

بونٌف   ٌح61635094695ً

تالً   اكرام71635087621

تعقٌلت   اسماء81635089892

جمال   عماد عبد الحكٌم91535067265

جٌاب   نور الدٌن101635088022

جٌلح   عفاف111635097358

حبٌل   احالم1200470428

بهلولً خالد13

لعٌاضً كرٌم14

فرج هللا سمرة15

دشوشة   سالم1607516104

سعودي   مسعودة171535093125

سلطانً   لٌلى181635087933

سواعدٌة   أسامة191635087553

شبابحة   سامً ابراهٌم الخلٌل201635087744

شرقً   الخنساء211635102584

صغٌور   فاطمة221635087896

 صوشً   خولة231635095639

ضٌف   صالح الدٌن241635101161

عكة   إناس251635087598

غزال   رانٌا261635093805

غناٌمً   صبرٌنة271635088949

لعراف   رٌاض28125077550

مرسٌس   فاتن291635095768

 مرهون    غنٌة301635103185

مرٌش   رشٌد311535108480

مزعاش   مسعودة321635087988

مسعودي   فاطمة الزهراء331635090263

مهرة   سارة341535108764

 نوٌبات   محمد3591303904

هلتالً   عبد الحلٌم3697490836

واضح   لهالل371635101184ً
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      كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

(02 )الفوج - السنة األولى ماستر إدارة استراتيجية   

(الدورة العادية )كشف النقاط قبل المعاينة المتحان السداسي األول  

الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة

وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي

المسيلة- جامعة محمد بوضياف 
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