
اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

1    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

15,2819,6620,0018,54 ناجحـــةالعادیــــة16,36 15,67 16,8720,0018,6618,6614,6818,0015,7917,4130صغیور  رقیة 1

11,4711,3616,8216,33 ناجحـــةالعادیــــة15,51 16,65 13,1617,0013,6613,6616,0015,0015,6714,6830غاشي   ناریمان 2

09,3814,6818,9915,51 ناجحـــةالعادیــــة13,54 13,36 12,4712,5006,2506,2514,0214,0014,0112,9330 دخان   دنیا 3

11,0213,3416,6015,06 ناجحـــةالعادیــــة11,56 11,36 11,9119,0006,0606,0614,1814,0014,1212,5830دھیمي  آمال 4

11,3611,0415,3314,18 ناجحـــةالعادیــــة12,86 13,36 11,9214,5008,3608,3611,0512,0011,3712,0830جمیات  صبرینة 5

12,2012,3416,3413,85 ناجحـــةالعادیــــة14,04 08,56 11,0308,5007,4207,4213,0313,0013,0211,8330ھبیرة  راویة 6

07,5512,3414,5012,47 ناجحـــةالعادیــــة06,92 06,18 08,6919,5015,3215,3213,5114,0013,6711,6330سعدي  أمیرة 7

09,3104,0607,5308,34 -العادیــــة06,06 07,72 07,0314,5012,0412,0414,0212,0013,3509,257بوزكري  أنیس إبراھیم 8

08,2304,0613,7712,63 -العادیــــة13,80 06,74 06,3408,0006,0806,0810,3910,0010,2609,0112صحراوي  الرمیصاء 9

11,1802,7003,3808,20 -العادیــــة12,12 07,06 06,9810,0012,7212,7211,8710,0011,2508,8816شبلي  خالد 15 10

09,0906,0203,7609,61 -العادیــــة12,77 05,49 06,8715,0005,3505,3515,3210,0013,5508,799شنیخر  جموعي 11

10,5304,0610,2911,14 -العادیــــة11,55 05,57 06,7212,0007,0707,0709,8910,0009,9308,7516داود  بایة 12

10,0004,7405,8807,26 -العادیــــة06,26 11,02 08,5912,0004,0704,0712,8610,0011,9108,2318فاید  نسرین رشا 13

09,8504,3012,1909,69 -العادیــــة09,53 04,06 06,0705,0006,0606,0608,7410,0009,1607,784بحاش  یوسف 14

10,3504,7208,0807,43 -العادیــــة05,25 07,86 07,6410,5006,4206,4207,7411,0008,8307,6510فلتان  سلسبیل 15

08,3204,0606,9809,33 -العادیــــة10,85 04,58 05,6511,0005,5905,5906,5813,0008,7207,377تروني  بثینة 16

06,3903,3806,6206,04 -العادیــــة04,74 04,91 04,8907,5009,2509,2510,7217,0012,8107,283بنیة  محمد المھدي 17

07,0204,0603,3605,74 -العادیــــة08,48 02,89 04,6605,0008,0308,0313,3612,0012,9106,973شیخ  عبد القادر 18

10,4405,0601,0205,90 -العادیــــة04,73 03,39 06,3018,0005,2305,2309,8813,0010,9206,9112بكراتر  شیماء أمیرة 19

06,7003,8704,1307,75 -العادیــــة10,24 03,40 04,6610,0004,7204,7211,0511,0011,0306,839عمرون  خلیل 20

06,4902,3601,1704,94 -العادیــــة05,44 01,69 03,5111,5000,0000,0008,7210,0009,1504,584حواش  بھاء الدین 21

03,4000,0003,4002,92 -العادیــــة03,91 01,70 01,7000,0003,7403,7404,7600,0003,1702,610دحماني  شیماء 22

00,0000,6602,3102,19 -العادیــــة01,16 04,82 01,8304,0000,3300,3301,6500,0001,1001,620حصبایة  أیمن 23

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000مسقم  ھدى 24

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000غسول  العمریة 25

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000لقدي  جلول 26

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بن لطرش  ناجي 27

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000سلیماني  عبد الكریم 28

 الصفحة  21/1 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:40G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

1    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000صغیور  رضا 29

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بن البار  نورالدین 30

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000محادي  امجدل 31

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000دامة  البشیر 32

 الصفحة  21/2 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:40G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

2    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

12,2115,6718,5216,69 ناجحـــةالعادیــــة13,34 11,20 13,0319,7516,3116,3115,0120,0016,6715,2730بن بوزید  مروة 1

11,0414,0111,4913,20 ناجحـــةالعادیــــة12,02 10,56 11,8719,0011,3611,3610,7214,0011,8112,2130أمینة  معایشیة 2

11,1907,7614,2812,64 ناجــحالعادیــــة13,06 14,03 10,9908,5004,7204,7213,1916,0014,1311,3130یعقوبي  محمد صالح الدین 3

09,3812,3315,0513,83 ناجحـــةالعادیــــة13,53 06,60 09,4412,0007,3907,3911,2111,0011,1410,8730تواتي   خولة 4

12,3405,7416,7513,78 ناجــحالعادیــــة14,96 11,06 09,7105,5003,7303,7313,1912,0012,7910,8130دحماني  الربیع 5

11,5312,3011,1212,22 ناجحـــةالعادیــــة13,67 07,90 10,5811,5005,7305,7313,1910,0012,1310,7830بن صالح  شیماء 6

11,8504,7514,7813,06 ناجــحالعادیــــة13,88 12,05 09,5508,0004,4204,4214,1811,0013,1210,6830بعلي  بھاء الدین 7

09,8610,3409,5411,62 ناجــحالعادیــــة14,52 10,87 10,3610,0005,7405,7411,6912,0011,7910,4430بوجالل  لقمان 8

10,5407,4014,5912,16 ناجــحالعادیــــة12,82 12,05 10,0006,0005,7805,7810,2211,0010,4810,2430بعلي  عبد المالك 9

10,2208,4015,1712,19 -العادیــــة08,31 04,93 07,8514,0005,7005,7011,7114,0012,4709,8018سالم  وردة 10

11,3611,0211,2811,92 -العادیــــة12,01 05,59 09,3213,0003,3803,3811,5410,0011,0309,7123رمضاني  خدیجة 11

08,7110,3807,8909,66 -العادیــــة11,02 08,73 09,2710,5005,5705,5713,5211,0012,6809,5714كتفي  خلیل 12

17,3405,7408,6909,60 -العادیــــة06,07 07,07 10,0518,5003,3903,3910,0415,0011,6909,3823شوتلة  نورالھدى 13

11,0407,0809,5411,09 -العادیــــة13,69 05,10 07,7409,0004,4004,4012,2013,0012,4709,2618لمیسي  سامي 14

11,3406,0815,1611,16 -العادیــــة06,25 04,93 07,4513,0006,3806,3809,7211,0010,1508,9818أحمد باي  یاسمین 15

10,3305,4013,2011,52 -العادیــــة11,36 05,93 07,2208,5004,9004,9009,2214,0010,8108,9518عبدالالوي  ھشام التواتي 16

11,3506,3408,0508,52 -العادیــــة11,51 10,55 09,4103,5003,7403,7411,5412,5011,8608,8818غالب  عبد هللا 15 17

07,0608,3810,0008,66 -العادیــــة08,64 10,05 08,5006,0005,4005,4011,3710,0010,9108,6112سعدي  أبوبكر الصدیق 18

09,7105,4010,0408,32 -العادیــــة06,75 05,26 06,7908,0007,5907,5909,2316,0011,4908,256زروقي  یوسف 19

11,3606,0409,0508,94 -العادیــــة09,06 06,58 07,9908,5005,4205,4208,0810,0008,7208,107بن العمري  ھاجر 20

07,7006,4010,0208,13 -العادیــــة07,56 08,06 07,3905,5005,4005,4009,3910,0009,5907,794بن الصادق  عبد الرحمان 21

10,0608,0104,1205,28 -العادیــــة05,07 07,73 08,6008,0004,0604,0611,7015,0012,8007,789عیساني  یوسف 22

09,7106,1604,4607,67 -العادیــــة10,96 06,26 07,3807,5003,9003,9010,3812,0010,9207,706سالمي  فؤاد 23

17,6602,7007,0310,65 -العادیــــة10,34 01,65 07,3418,5000,6600,6604,0812,0006,7207,4216بلواضح  رقیة 24

08,0107,3507,2907,53 -العادیــــة08,04 05,10 06,8207,0002,7202,7210,2112,0010,8107,283غربي  عماد الدین 25

06,7206,0204,1105,65 -العادیــــة10,02 10,73 07,8200,0003,7203,7212,3609,0011,2407,2712بن خینش  ثامر 26

07,9803,7203,8706,23 -العادیــــة09,21 07,08 06,2605,0003,3803,3810,3816,0012,2507,013شبیرة  محمد 27

08,3104,2005,0508,73 -العادیــــة11,52 05,09 05,8710,5002,3802,3803,9611,0006,3106,417بركة  بدر الدین 28

 الصفحة  21/3 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:40G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

2    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

06,8302,5304,7105,67 -العادیــــة06,97 04,93 04,7605,0003,7203,7208,5715,0010,7106,033قرین  ریاض 29

08,3005,3804,3705,96 -العادیــــة08,53 04,41 06,0304,0004,4104,4104,2912,0006,8605,961سویسي  علي 30

10,0602,7005,0605,84 -العادیــــة06,55 04,75 05,8406,0002,7002,7007,7410,0008,4905,947زرقاط  حمزة 31

06,3303,0403,7205,67 -العادیــــة06,21 00,33 03,2308,5002,0302,0300,0010,0003,3303,861میمون   خالد 32

02,9700,8503,7006,18 -العادیــــة08,51 01,32 01,7106,5000,0000,0000,0012,0004,0003,321ھاللي  وحید 33

02,0400,0002,5502,55 -العادیــــة03,83 04,25 02,1000,0000,0000,0000,0000,0000,0001,580سالمي  یوسف 34

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0001,7001,7000,0000,0000,0000,210سایحي  بولرباح 35

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000امحمدي  عمار 36

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بوطاھر  ھاجر 37

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000غزي  نضال 38

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000منصوري  مصطفى 39

 الصفحة  21/4 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:40G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

3    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

16,0915,3520,0019,15 ناجحـــةالعادیــــة18,01 16,00 15,8119,7514,9614,9614,6810,0013,1216,2430بن جودي  رزیقة 1

15,6815,0014,1014,75 ناجــحالعادیــــة13,03 12,85 14,5119,5010,0010,0015,3413,0014,5614,0330یاحي  نور الھدى 2

12,3814,0213,2213,30 ناجحـــةالعادیــــة12,53 13,19 13,2015,0012,4712,4713,8511,0012,9013,0830جلید  نوارة 3

13,2813,0415,9213,51 ناجــحالعادیــــة09,36 12,01 12,7817,0004,0404,0405,2718,0009,5111,3030زروتي  إسالم 4

09,6310,0515,4515,18 ناجــحالعادیــــة14,51 06,54 08,7416,0006,3706,3713,6812,0013,1211,2830عطا هللا  یاسین 5

12,5510,0512,6413,09 ناجــحالعادیــــة16,34 06,72 09,7707,5004,0604,0614,8411,0013,5610,8030شیخاوي  حسام الدین 6

11,6207,4014,8612,56 ناجحـــةالعادیــــة09,03 10,51 09,8415,0005,7405,7413,3608,0011,5710,5030دبش  ایمان 7

10,7010,7216,0012,28 ناجــحالعادیــــة11,69 07,40 09,6106,0005,7005,7012,7010,0011,8010,3730جعالب  رمزي 8

09,4013,6810,0411,96 ناجــحالعادیــــة13,87 06,73 09,9412,0004,7404,7413,0310,0012,0210,3130عشور  زھیر 9

09,8714,6607,7910,07 ناجحـــةالعادیــــة10,39 04,72 09,7514,0007,4007,4015,0010,0013,3310,2330جعید  خولة 10

09,3608,7111,6011,22 -العادیــــة12,19 08,38 08,8208,5006,3706,3713,3611,0012,5709,9712بوزید  ولید 11

08,8311,0207,6208,98 -العادیــــة05,57 04,06 07,9718,5008,8308,8314,0116,0014,6709,6511طیب باي  ابتسام 12

09,5508,3812,1811,50 -العادیــــة13,82 05,69 07,8705,5003,6803,6811,5318,0013,6909,5712فاید  عبد المالك 13

04,7610,6715,2613,71 -العادیــــة11,01 05,38 06,9416,0004,4004,4010,8811,0010,9209,4817بن شعبان  وردة 14

10,9008,0311,7709,97 -العادیــــة06,40 04,04 07,6613,5007,1907,1911,0418,0013,3609,3915بورنان  فاطمة الزھراء 15

11,2107,0408,5409,96 -العادیــــة06,87 04,23 07,4919,0006,5906,5913,3512,0012,9009,1612صالحي  إنتصار 16

09,2308,7210,0409,71 -العادیــــة10,49 04,72 07,5607,5004,0604,0614,1715,0014,4509,099لخذاري  نور اإلسالم 17

11,8708,3811,0409,90 -العادیــــة08,71 04,89 08,3810,0005,0505,0510,2214,0011,4809,0215رقیق  زكریاء 18

08,5205,7010,0211,54 -العادیــــة13,32 04,72 06,3111,0009,6609,6609,5510,0009,7009,0010بوراجي  سیف الدین 19

09,3704,7412,0910,46 -العادیــــة10,32 06,22 06,7807,5005,0805,0814,8410,0013,2308,9312بن شعبان  نادیة 20

09,2107,0410,3609,16 -العادیــــة04,54 04,23 06,8316,0006,7406,7412,5313,0012,6908,659لعجال  فاطیمة 21

07,2004,0610,1911,31 -العادیــــة14,33 04,21 05,1607,5003,8903,8911,7013,0012,1308,2312بدیار  ھارون الرشید 22

07,2304,0410,2210,79 -العادیــــة09,01 03,90 05,0615,5005,4205,4213,1910,0012,1308,2212بریش  إكرام 23

07,8904,7410,6107,80 -العادیــــة05,38 04,72 05,7807,0007,7007,7012,2016,0013,4708,096بتیش  اسامة 24

09,0504,7410,0408,70 -العادیــــة05,70 06,87 06,8912,0003,4003,4011,2113,0011,8107,949بن مسلي  محمد السعید 25

09,5306,0608,8407,40 -العادیــــة05,90 04,06 06,5507,5004,0604,0614,1811,0013,1207,743بعلي  الصدیق 26

06,9004,3707,7107,68 -العادیــــة04,23 04,72 05,3314,5006,0406,0409,5617,0012,0407,416نابي  شیماء 27

07,7406,0503,5305,86 -العادیــــة06,86 02,03 05,2708,5003,7303,7312,6920,0015,1307,113بحاش  إبراھیم 28

 الصفحة  21/5 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:40G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

3    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

07,5705,7404,4705,81 -العادیــــة06,05 04,91 06,0708,0005,7405,7410,5513,0011,3706,943قلقول  المداني 29

07,3305,7706,4007,25 -العادیــــة06,72 04,23 05,7810,0004,0604,0607,0805,0006,3906,143لفرید  نورالدین 30

06,0406,3808,5406,41 -العادیــــة04,23 04,04 05,4906,5004,7204,7202,3114,0006,2105,821الغربي  عالء الدین 31

08,0701,3407,3406,52 -العادیــــة03,22 04,06 04,4911,5004,0704,0707,5710,0008,3805,804امحمدي  امیرة 32

07,3807,3805,5704,92 -العادیــــة05,22 04,07 06,2803,0005,5505,5505,1008,0006,0705,720كرمیش  خلود 33

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بن لقریشي  مجدالدین 34

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000شیخ  سمیة 35

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000سعید حیمر  فارس 36

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000دري  نور االسالم 37

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بوشارب  خلیل 38

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000لعشاش  بوجمعة 39

 الصفحة  21/6 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:40G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

4    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

16,3415,0015,8416,28 ناجحـــةالعادیــــة15,86 13,49 14,9418,0017,9217,9215,6710,0013,7815,5130عزیزي  نجمة 1

10,3911,3417,8015,24 ناجحـــةالعادیــــة12,04 12,84 11,5216,5017,8117,8111,2114,0012,1413,5930سعدي  منى 2

13,0113,6618,2415,54 ناجــحالعادیــــة15,37 15,82 14,1610,5006,0806,0813,6910,0012,4613,2630میھوبي  المعتز أحمد 3

12,3611,6813,0912,80 ناجحـــةالعادیــــة11,65 11,50 11,8514,5014,4714,4715,0110,0013,3412,7530عزیزي  نسیمة 4

12,0008,3815,5412,96 ناجــحالعادیــــة13,85 13,68 11,3506,0008,2308,2313,0318,0014,6912,0930بحاش  بالل 5

10,7110,0216,7515,21 ناجحـــةالعادیــــة14,03 09,04 09,9214,5009,0409,0411,7113,0012,1411,8830زرقاوي  ھدى 6

11,0212,3813,7114,58 ناجــحالعادیــــة13,23 07,89 10,4319,0007,7007,7012,5313,0012,6911,8130 حدیبي  عبیر 7

11,8310,0113,9314,38 ناجحـــةالعادیــــة14,53 05,57 09,1415,0008,4008,4015,0110,0013,3411,4730بوعفار  كنزة 8

09,6710,3613,3412,28 ناجحـــةالعادیــــة11,36 13,49 11,1712,0004,3404,3413,1914,0013,4611,0930میساوي  حدة 9

11,0305,6814,6715,25 ناجحـــةالعادیــــة13,70 04,72 07,1419,5007,2707,2714,0215,0014,3511,0430بن حمیدة  لمیاء 10

12,3410,0108,8011,15 ناجحـــةالعادیــــة11,07 09,04 10,4616,0010,0410,0412,0413,0012,3610,9830خلوفي  مریم 11

08,6812,3414,3712,37 ناجحـــةالعادیــــة11,55 09,36 10,1310,0006,4006,4013,1910,0012,1310,7430بن الصدیق  الرمیصاء 12

12,3410,6812,7112,94 ناجحـــةالعادیــــة11,38 05,38 09,4716,5007,5507,5509,7310,0009,8210,3830سلیماني  سلسبیل 13

12,3604,4010,4610,87 ناجــحالعادیــــة12,21 10,20 08,9909,0007,2307,2313,1915,0013,7910,2630 حمادي   دنیا 14

10,0010,0210,0510,70 ناجــحالعادیــــة13,20 11,19 10,4007,0005,9305,9311,3713,0011,9110,2230زرواق  كاظم 15

11,1908,3615,9911,16 -العادیــــة06,90 07,04 08,8610,0008,9608,9610,3911,0010,5909,9218سي سریر  عبد العزیز 16

08,1812,0410,0610,64 -العادیــــة14,05 08,36 09,5305,0004,7404,7411,7110,0011,1409,5817مجناح  عیسى 17

12,3307,0609,5210,22 -العادیــــة14,03 08,37 09,2504,0005,0005,0011,3813,0011,9209,5218بورزق  یوسف 18

10,3507,0411,5810,44 -العادیــــة08,01 07,20 08,2013,0005,7205,7211,7112,0011,8109,2718بوقرة  إسمھان 19

07,0108,6810,2110,57 -العادیــــة08,47 05,38 07,0215,5009,2309,2309,7215,0011,4809,2412ذوادي  فلایر 20

12,2007,4010,0309,84 -العادیــــة11,06 10,53 10,0407,0007,7207,7205,4412,0007,6309,2424عالل  محمد 21

08,1610,0310,8209,14 -العادیــــة10,04 06,70 08,3004,0005,4305,4310,3911,0010,5908,6314جیدل  ھاني 22

08,8310,0308,6208,46 -العادیــــة11,04 08,03 08,9603,0005,3405,3409,3912,0010,2608,6011رحماني  الطاھر 23

09,5310,0109,1107,67 -العادیــــة08,06 07,06 08,8704,0006,3806,3811,5410,0011,0308,598قلقول  عمر 24

09,1908,3606,3709,00 -العادیــــة13,12 06,71 08,0906,0007,0607,0609,3910,0009,5908,534بن شھرة  قویدر 25

10,6807,0608,1308,58 -العادیــــة08,08 06,40 08,0510,5007,0807,0809,4012,0010,2708,5112سلماني  علي 26

11,4610,0111,0208,58 -العادیــــة07,18 04,72 08,7306,5004,4104,4112,2100,0008,1408,0316شاعة  إسالم 27

10,3304,4006,6306,49 -العادیــــة05,60 04,40 06,3808,0008,7008,7009,4012,0010,2707,439عبد الكبیر  یوسف 28

 الصفحة  21/7 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

4    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

05,9405,6807,0207,77 -العادیــــة05,91 02,70 04,7713,0004,3404,3411,0412,0011,3606,896وقاف  مفتاح أدھم 29

08,0305,7004,6105,79 -العادیــــة06,11 04,24 05,9907,5010,0010,0005,6012,0007,7306,762عقون  خولة 30

07,5407,0205,8007,00 -العادیــــة05,70 03,73 06,1012,0002,3602,3605,2710,0006,8506,054حریزي  محمد 31

06,9801,3205,9906,98 -العادیــــة06,20 04,55 04,2810,5002,0302,0304,9510,0006,6305,284قلمین  أحالم 32

00,0000,0002,8902,72 -العادیــــة03,91 00,00 00,0000,0004,7604,7600,0000,0000,0001,450حمودي  مایسة 33

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0001,7001,7000,0000,0000,0000,210لعجال  یوسف 34

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بن مداني  یسرى 35

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000سماعیلي  كریمة 36

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بن شریف  رابح 37

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000نایلي  فوزي 38

 الصفحة  21/8 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

5    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

14,0015,0019,2417,94 ناجحـــةالعادیــــة16,36 13,34 14,1118,5012,3012,3016,3318,0016,8915,6030شامي  ھند 1

14,6013,0215,2115,99 ناجحـــةالعادیــــة15,27 10,36 12,6619,0012,7012,7015,3417,0015,8914,3130عابي  صبرین 2

09,6608,0617,0315,43 ناجحـــةالعادیــــة12,04 12,03 09,9219,0011,9011,9012,3715,0013,2512,5130ارفیس  خضرة 3

07,6712,3818,2415,84 ناجحـــةالعادیــــة16,35 13,68 11,2410,0006,4006,4010,7212,0011,1512,0630ساسي  عایدة 4

10,4707,0813,6815,02 ناجحـــةالعادیــــة15,37 10,34 09,3017,0007,8907,8911,0515,0012,3711,4930عمروش  وصال 5

09,3912,0416,6913,96 ناجــحالعادیــــة15,95 11,68 11,0404,5003,8903,8912,0310,0011,3511,1230شویخي  اسامة 6

07,8911,0216,5313,55 ناجحـــةالعادیــــة12,35 11,34 10,0810,0008,8508,8509,3910,0009,5910,9230عمري  مریم لمیاء 7

09,9010,3814,0213,10 ناجــحالعادیــــة12,47 09,88 10,0512,5004,7504,7513,5212,0013,0110,9030قیرش  بن جدو 8

11,8710,0617,3513,86 ناجحـــةالعادیــــة12,29 09,02 10,3210,0004,7404,7410,3910,0010,2610,7230شولة  یاسمین 9

11,3110,0312,3510,51 ناجحـــةالعادیــــة04,93 13,81 11,7218,0005,9105,9111,8613,0012,2410,7130حجاب  أنفال 10

09,7106,7414,9312,82 ناجحـــةالعادیــــة11,38 07,54 08,0011,5007,3607,3612,7018,0014,4710,6430صدیقي  ریمة 11

08,0213,0218,2512,68 ناجحـــةالعادیــــة05,95 06,21 09,0815,0005,5505,5512,2015,0013,1310,5230سماعیلي  مریم 12

11,9704,0611,6110,58 -العادیــــة11,85 08,53 08,1906,0007,4007,4011,7112,0011,8109,5218صدوق  عبد الرؤوف 13

08,3210,0409,9909,30 -العادیــــة10,50 09,32 09,2305,5008,0208,0209,3810,0009,5909,179تقیو  أحمد النیسبوري 14

09,0406,0509,4010,12 -العادیــــة06,90 05,22 06,7718,0006,5306,5310,3910,0010,2608,4412مزعاش  اسمھان 15

07,1406,7013,7811,36 -العادیــــة10,87 04,08 05,9707,5004,7504,7510,2110,0010,1408,2812شیھب  ناصر 16

10,8605,0208,7808,86 -العادیــــة10,36 04,25 06,7106,0005,0605,0611,7011,0011,4708,0712زروقي   جمال 17

08,0605,0610,3209,61 -العادیــــة09,95 07,23 06,7807,5003,7403,7410,5411,0010,6908,026زروقي  عمر 18

10,3806,7409,6909,10 -العادیــــة10,07 04,25 07,1206,0004,2304,2310,7110,0010,4708,0112زروقي  سلیم 19

06,8704,4008,6110,29 -العادیــــة12,36 08,68 06,6509,5005,4005,4007,4110,0008,2707,9410بن اسعید  المختار 20

02,6904,0613,0311,37 -العادیــــة12,15 05,88 04,2106,5006,0806,0810,2112,0010,8107,9212بو عبد هللا  ھاشم 21

10,8505,4208,9609,90 -العادیــــة09,54 04,40 06,8912,5005,1005,1010,0605,0008,3707,8811حدیبي  رقیة أماني 22

03,6908,0406,5109,82 -العادیــــة10,03 09,03 06,9216,0006,0606,0605,1013,0007,7307,877حاجي  حسین 23

08,9905,4008,0207,34 -العادیــــة06,59 07,39 07,2607,5006,7306,7310,7010,0010,4707,823شادي  عادل 24

06,5002,6806,3706,04 -العادیــــة07,22 10,67 06,6203,0005,0305,0310,7210,0010,4806,969مجاھد  حماني 25

05,8502,7006,4306,64 -العادیــــة05,17 02,70 03,7510,0004,0804,0807,4010,0008,2705,544نور  معاذ 26

07,3401,0101,3405,16 -العادیــــة05,55 02,38 03,5812,0004,4104,4109,7111,0010,1405,416رحموني  نسرین 27

02,0400,6808,6506,36 -العادیــــة05,24 00,34 01,0204,0008,7508,7510,8808,0009,9205,322قلیة  ضیاء الدین 28

 الصفحة  21/9 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

5    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

02,2100,6604,5205,88 -العادیــــة07,68 00,17 01,0105,0001,7001,7004,2915,0007,8603,901مروش  مفدي 29

00,0000,6600,0002,02 -العادیــــة03,56 00,99 00,5503,0006,4206,4205,2813,0007,8503,111طیابي  عبد القادر 30

02,3100,0000,0001,10 -العادیــــة00,00 00,33 00,8805,5000,6600,6605,6110,0007,0702,081حفیظ  عیسى 31

00,0000,0000,0001,29 -العادیــــة03,23 00,00 00,0000,0003,4003,4000,0000,0000,0000,830سعد هللا  عماد 32

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0001,7001,7000,0000,0000,0000,210بن شنیت  محمد نور الدین 33

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بوشمبة  أحمد 34

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000لقلیب  الحاج 35

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000واعر  ھیفاء 36

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بن النوي  یوسف 37

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000یوسفي  اشرف 38

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000جندل  عبد الباسط 39

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000أباح  مبخوت 40

 الصفحة  21/10 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

6    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

14,3413,3516,4114,94 ناجحـــةالعادیــــة13,44 12,84 13,5115,0016,3616,3614,0115,0014,3414,4730بن عیسى  أمیرة یاسمین 1

11,0514,0213,7915,26 ناجحـــةالعادیــــة15,86 10,04 11,7017,0014,3414,3416,3313,0015,2213,8030عابي  أسیة 2

13,3516,3316,8514,48 ناجحـــةالعادیــــة10,86 10,85 13,5117,0009,7209,7217,5011,0015,3313,6830سعیدان  ھاجر 3

09,6810,0609,8810,78 ناجحـــةالعادیــــة10,07 10,87 10,2014,0012,0412,0415,3310,0013,5511,2430سي محمد  نورالھدى 4

10,8808,6807,6309,46 ناجــحالعادیــــة12,01 12,01 10,5208,0010,5910,5916,4908,0013,6610,7930راجعي  عبد القادر 5

13,0204,4010,1211,09 ناجــحالعادیــــة12,36 10,89 09,4410,5008,5708,5713,3513,0013,2310,5630طرشي  صالح الدین األیوبي 6

13,0310,0311,8509,79 ناجــحالعادیــــة08,88 04,07 09,0407,5009,0909,0915,6812,0014,4510,3030شلباب  أیمن 7

09,3710,0314,6610,98 ناجحـــةالعادیــــة06,03 03,91 07,7713,5009,8909,8912,8514,0013,2310,0630لعیاضي  شھرازاد 8

13,0008,0610,1209,84 ناجحـــةالعادیــــة08,22 04,88 08,6512,5009,0609,0614,3512,0013,5710,0030توامة  شھیناز 9

10,3810,4008,1409,29 -العادیــــة06,84 09,72 10,1716,5007,0807,0811,3614,0012,2409,9023دعي  وفاء 10

09,7005,4210,2108,95 -العادیــــة07,91 10,19 08,4408,5010,0810,0815,5010,0013,6709,7913عطا�  فاتح 11

10,3806,3812,3011,40 -العادیــــة11,21 06,23 07,6610,0008,5708,5711,7112,0011,8109,7218لطرش  ھاجر 12

10,7007,0408,8610,42 -العادیــــة12,18 04,06 07,2710,0007,7807,7813,2015,0013,8009,5418سعودي  شریف 13

11,0410,0412,4311,17 -العادیــــة10,50 04,57 08,5510,0006,5906,5909,3913,0010,5909,5123جرار  سناء 14

12,0405,7210,6810,21 -العادیــــة06,84 05,73 07,8316,0008,6108,6111,5513,5012,2009,4918شیكوش حمینة  یاسمین 15

14,6710,4107,3209,07 -العادیــــة09,10 03,73 09,6012,5006,4206,4210,3913,0011,2609,3517رداوي  بشرى 16

10,7105,7306,2109,73 -العادیــــة09,86 04,24 06,8916,5008,4408,4414,3512,0013,5709,2212مزعاش  الطیب 17

10,0407,0610,6810,38 -العادیــــة11,02 06,23 07,7808,5007,1007,1010,3910,0010,2608,9718شحالط  خلیل 18

12,6802,3807,1108,20 -العادیــــة09,38 09,40 08,1508,0006,4206,4211,7011,0011,4708,579غضبان  محمد 19

14,0004,0407,2008,12 -العادیــــة10,35 10,23 09,4205,5005,9305,9308,5007,0008,0008,3115عبد الحق  أكرم 20

06,6708,0205,6909,84 -العادیــــة11,41 06,08 06,9215,0005,1005,1010,8710,0010,5808,299سلیماني  ھبة هللا 21

11,0205,7406,3707,77 -العادیــــة06,81 04,56 07,1112,5006,5906,5911,7010,0011,1308,0112ناصري  ایمان 22

11,3301,5104,7208,56 -العادیــــة09,68 05,06 05,9714,0006,1006,1011,7010,0011,1307,7612زعیتر  مروة 23

10,3604,7305,5207,10 -العادیــــة06,74 03,57 06,2211,0006,4206,4210,8811,0010,9207,4012لعناني  الخنساء 24

08,0202,8708,5907,83 -العادیــــة04,24 03,38 04,7613,5008,5908,5911,6910,0011,1307,396قندوز  محمد أمین 25

08,0003,3701,9805,92 -العادیــــة07,57 03,57 04,9810,5005,7605,7611,7018,0013,8007,036جودي  خضرة 26

09,0102,3803,7207,18 -العادیــــة05,74 04,03 05,1417,0005,9305,9309,5412,0010,3606,866سلیماني  سھى فاطمة الزھراء 27

07,7004,0605,3805,52 -العادیــــة03,91 06,21 05,9909,0005,7605,7611,7111,0011,4706,843مغیش  محمد 28
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اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

6    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

07,0204,7405,7405,53 -العادیــــة05,58 05,55 05,7705,0005,6105,6105,4213,0007,9506,081بوراس  عبد الرحمان 29

12,0000,6600,9902,16 -العادیــــة04,42 00,00 04,2200,0005,9305,9313,0210,2512,1005,279زاوي  بشرى 30

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بن رزقة  محمد 31

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000عبد اللطیف  الھاشمي أحمد لمین 32

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بن التومي  عبد القادر 33

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000حمودي  نور الدین 34

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بن البار  خلیل 35

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000شودار  أنور 36

 الصفحة  21/12 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

7    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

17,6812,3614,7115,54 ناجحـــةالعادیــــة14,38 12,52 14,1919,5009,9309,9315,0311,0013,6913,9930بوعلي  رشاحنان 1

17,1708,5713,6811,75 ناجحـــةالعادیــــة10,69 06,05 10,6010,0012,0612,0612,0413,0012,3611,4730ناصري  بشرى 2

11,2110,8812,3612,68 ناجحـــةالعادیــــة12,85 08,70 10,2613,0008,7408,7412,0311,0011,6911,0930دغة  عبیر 3

16,0207,0713,5513,60 ناجحـــةالعادیــــة11,45 04,23 09,1118,0009,4009,4012,0410,0011,3610,9730لحویشي  سارة 4

10,3805,4419,0015,11 ناجحـــةالعادیــــة13,77 11,68 09,1710,0005,9305,9309,0612,0010,0410,7830مزوزي  حلیمة 5

10,3510,0414,6912,03 ناجــحالعادیــــة07,89 04,89 08,4315,0011,2511,2511,2110,0010,8110,3530بوقراب  حسن 6

08,2505,0417,3311,68 -العادیــــة06,86 09,71 07,6710,0010,4010,4007,9212,0009,2809,5711خزاري  ھارون 7

10,8710,0412,1706,80 -العادیــــة04,83 05,74 08,8800,0010,7010,7012,5011,0012,0009,0418بن خلیل  عبد الباسط 8

10,1710,0310,0309,75 -العادیــــة08,85 05,25 08,4811,0007,2907,2908,5813,0010,0509,0220قرقب   رمزي أمین 9

12,0407,3807,7107,31 -العادیــــة05,06 05,24 08,2211,0007,6207,6212,2115,0013,1408,7812بوخاري  عبد الصمد 10

13,1905,4012,5510,43 -العادیــــة07,53 03,73 07,4412,0007,6107,6107,7411,0008,8308,6616نوي  رمیسة 11

08,1905,0806,0210,32 -العادیــــة11,53 05,75 06,3416,5006,4206,4210,3812,0010,9208,4512جعیو  إسماعیل 12

08,0608,7207,1807,31 -العادیــــة05,85 06,69 07,8210,5013,2313,2307,2410,0008,1608,405محمودي  حسن عبد المولى 13

08,5306,0408,3711,01 -العادیــــة13,66 04,42 06,3311,0005,1005,1010,0610,0010,0408,3312بن التومي  مصطفى 14

10,3104,3807,5509,93 -العادیــــة08,02 04,05 06,2518,5005,6005,6010,0614,0011,3708,2812دیلمي  منیة هللا 15

07,7207,2408,3909,62 -العادیــــة08,67 04,05 06,3414,0006,4406,4408,0813,0009,7208,014سلطاني  صفاء 16

07,5203,4008,5708,91 -العادیــــة10,95 04,73 05,2205,5007,2907,2908,3910,0008,9307,334لبوازدة  محمد ضیاء الحق 17

07,4900,0004,7008,19 -العادیــــة09,03 08,20 05,2313,5007,0807,0809,7111,0010,1407,316شویرب  الطیب 18

07,0205,7008,2507,98 -العادیــــة08,21 04,74 05,8207,0007,2907,2908,2410,0008,8307,241عقون  أسامة 19

06,1005,3606,7008,49 -العادیــــة11,53 05,76 05,7406,0006,2806,2808,0610,0008,7107,224حرحوز  مروان 20

10,0305,9008,7207,84 -العادیــــة05,88 03,72 06,5510,0005,4305,4307,9010,0008,6007,2010سواعدیة  خلیدة 21

10,0107,3807,2106,90 -العادیــــة07,03 06,55 07,9806,0005,4305,4308,9000,0005,9306,946كریم  مروان 22

07,8403,0606,5507,22 -العادیــــة11,49 03,57 04,8200,0006,2706,2708,7214,0010,4806,816دواودي  منال 23

10,8600,6609,0107,63 -العادیــــة04,56 06,68 06,0711,0006,4206,4205,2711,0007,1806,8110قیرش  بن جدو اسالم 24

08,8803,4004,7005,90 -العادیــــة03,55 04,21 05,5013,0005,7805,7811,2210,0010,8106,666خربوش  شیماء 25

09,2904,0604,0405,80 -العادیــــة04,21 03,88 05,7412,5006,6106,6108,9112,0009,9406,664خربوش  أمیرة 26

06,5304,4008,0606,56 -العادیــــة04,58 04,40 05,1107,5006,4306,4308,9011,0009,6006,571صنادلة  عبد الواحد 27

08,5500,0006,0708,55 -العادیــــة09,81 04,22 04,2611,0005,7605,7607,5710,0008,3806,564بوھادف  سارة 28

 الصفحة  21/13 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

7    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

13,4102,7208,5705,72 -العادیــــة03,74 03,40 06,5104,0005,1005,1008,3910,0008,9306,547سلطاني  ایمن 29

10,3804,0803,7204,46 -العادیــــة04,92 03,04 05,8305,0005,6105,6107,0910,0008,0605,797عبدلي  محمد 30

10,2800,0007,8906,78 -العادیــــة03,56 02,55 04,2811,0005,7605,7604,7611,0006,8405,7310قرین  یوسف 31

07,3803,4006,7306,94 -العادیــــة06,87 03,23 04,6707,5006,4406,4407,7300,0005,1505,690مسقم  وافیة 32

08,3500,0004,6804,54 -العادیــــة00,68 00,00 02,7812,0005,1005,1001,3213,0005,2104,084بختي  بھجة 33

00,0005,2800,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 01,7600,0000,0000,0000,0000,0000,0000,660ضیف  ھشام 34

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000غرباوي  عبد العزیز 35

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بن رزقة  مراد 36

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بوعكة  خیر الدین 37

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بوصبع  أسامة 38

 الصفحة  21/14 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

8    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

16,8516,3420,0018,23 ناجــحالعادیــــة16,33 17,00 16,7318,5019,5019,5018,4915,0017,3317,6630جراد  صالح الدین 1

11,8713,0219,6718,07 ناجــحالعادیــــة18,51 13,70 12,8614,0014,5514,5516,3217,0016,5515,3930مكي  محمد 2

15,3216,3316,0315,76 ناجحـــةالعادیــــة15,37 10,72 14,1216,0016,5316,5315,1816,0015,4515,1830عبد الكریم  خیرة 3

15,0214,3617,0316,72 ناجحـــةالعادیــــة17,52 11,38 13,5914,5014,3414,3413,3515,0013,9014,7230العیدي  ھبة 4

14,8512,3814,3814,81 ناجحـــةالعادیــــة13,89 12,71 13,3117,5012,8812,8813,3614,0013,5713,7730صوشة  نور الھدى 5

12,6810,3814,2913,73 ناجــحالعادیــــة14,03 09,89 10,9812,0013,2313,2311,7012,0011,8012,2730رحمون  عبد الرؤوف 6

15,1910,0510,5610,23 ناجــحالعادیــــة10,02 06,60 10,6110,0009,0609,0615,0217,0015,6811,2530حریزي  العمري رضا 7

11,0010,0612,8711,03 ناجحـــةالعادیــــة08,95 09,06 10,0411,5007,9107,9115,6707,0012,7810,6030باضة  وھیبة 8

12,9906,7408,9808,80 ناجــحالعادیــــة10,77 13,17 10,9704,5011,8711,8710,5413,0011,3610,4830سویسي  محمد الطیب 9

10,0510,0512,8410,50 ناجــحالعادیــــة08,15 08,72 09,6110,5011,2211,2211,8710,0011,2510,4030عریبي  محمد 10

11,8607,4009,5310,33 -العادیــــة11,30 06,59 08,6210,0008,7508,7510,8810,0010,5909,5418العناق  رزیق 11

11,6710,0405,6708,18 -العادیــــة07,04 04,76 08,8215,5009,0709,0713,3414,0013,5609,5417دھیمي  شیماء 12

14,8503,4006,2109,43 -العادیــــة11,61 11,52 09,9211,5008,2508,2509,3910,0009,5909,5019حساني  جلول 13

07,7205,7406,9009,10 -العادیــــة10,85 05,61 06,3610,0008,9108,9112,8515,0013,5708,899زواوي  أمیرة 14

10,7906,7410,0010,54 -العادیــــة12,34 06,76 08,1008,0005,9405,9407,4214,0009,6108,8816بن خالد  أیمن 15

12,3606,0806,2308,20 -العادیــــة10,77 05,24 07,8907,0011,5811,5810,0610,0010,0408,8513سقاي  عبد هللا 16

13,3807,4008,2207,27 -العادیــــة06,21 06,60 09,1307,5006,7606,7610,3815,0011,9208,789ضامن  أسامة 17

08,7408,7206,2108,32 -العادیــــة10,85 06,75 08,0707,5006,2806,2809,2212,0010,1508,316سالم  إسالم 18

12,0205,2506,2107,70 -العادیــــة07,80 07,07 08,1110,5006,1106,1111,2010,0010,8008,2412فرحي  السعید 19

11,0307,0608,8508,30 -العادیــــة03,89 04,93 07,6716,0010,7210,7204,7612,0007,1708,1511دھیمات   نسرین 20

11,0008,0605,6906,33 -العادیــــة07,63 06,91 08,6605,0009,8909,8907,5710,0008,3808,037فریتیح  جلول 21

10,2106,2506,7009,19 -العادیــــة13,52 06,08 07,5105,5006,7706,7706,6010,0007,7307,9810بن كروش  صالح 22

11,3705,4207,3407,42 -العادیــــة07,70 05,10 07,3007,0009,4009,4006,7413,0008,8307,897لعالوي  بادیس جمال الدین 23

11,5106,0805,6506,06 -العادیــــة07,24 05,09 07,5604,5008,9108,9109,7108,0009,1407,566ضیف هللا  النذیر 24

10,0007,0608,3705,94 -العادیــــة04,74 04,93 07,3303,5008,0808,0807,4013,0009,2707,357دفاف  عمر الفاروق 25

10,5110,0305,7304,85 -العادیــــة03,90 05,10 08,5505,0007,0807,0807,9010,0008,6007,2212دقیش  محمد األمین 26

09,3405,2504,0006,08 -العادیــــة08,94 04,93 06,5104,5007,7407,7408,2312,0009,4907,091حمود  أحمد خیر الدین 27

08,2905,4105,4905,34 -العادیــــة05,37 07,73 07,1405,0008,0808,0808,8910,0009,2607,091معروف  أیمن 28

 الصفحة  21/15 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

8    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

08,6904,5909,3606,80 -العادیــــة03,89 05,10 06,1307,5007,1007,1008,3910,0008,9306,991سعداوي   أكرم 29

09,5105,2502,1905,18 -العادیــــة08,51 07,08 07,2804,5006,4206,4208,2311,0009,1506,871دشیشة  عبد الھادي 30

10,8505,4205,7105,77 -العادیــــة08,71 06,74 07,6700,0005,1005,1006,9210,0007,9506,817فضیل  محمد 31

11,3600,6606,0405,56 -العادیــــة07,87 02,64 04,8900,0008,5708,5709,3710,0009,5806,447دھیمي  عیسى 32

07,9705,4203,7205,83 -العادیــــة07,36 04,93 06,1107,0005,7605,7606,7510,0007,8306,301بن حلي  دنیا 33

10,5405,0805,2006,14 -العادیــــة07,90 06,08 07,2304,5006,5906,5904,7600,0003,1706,056زقوان  لخضر 34

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000ذیب  آیة 35

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 بوصبع   عبد الرحمن 36

 الصفحة  21/16 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

9    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

12,4803,9616,5215,68 ناجحـــةالعادیــــة12,67 07,72 08,0520,0013,0613,0613,6913,0013,4612,0830بن یونس  أصالة 1

09,5506,3718,3516,28 ناجحـــةالعادیــــة14,35 06,70 07,5416,0008,0808,0817,1710,0014,7811,7030نغبیل  أمال 2

08,3207,4114,6913,56 ناجحـــةالعادیــــة09,97 09,37 08,3718,5009,4209,4213,3510,0012,2310,8530بوسكرة  شھرة 3

10,0207,4010,3912,62 ناجحـــةالعادیــــة16,16 09,03 08,8210,0011,0611,0612,7010,0011,8010,8530مھدي  سندس 4

12,2108,0512,7012,53 ناجحـــةالعادیــــة09,63 07,38 09,2118,0006,7806,7815,0111,0013,6710,7830صغیور  مسعودة 5

12,1306,7012,2514,34 ناجحـــةالعادیــــة15,59 06,57 08,4716,0007,9307,9307,0812,0008,7210,2830بن خالد  فاطمة الزھرة 6

08,8608,0211,5112,29 -العادیــــة14,21 08,06 08,3110,0005,4305,4313,6910,0012,4609,9712بدیار  بسمة 7

11,2112,5309,1911,62 -العادیــــة13,12 06,21 09,9813,5005,4305,4309,3910,0009,5909,8521سویدة  صادق 8

11,3708,4009,9009,36 -العادیــــة07,74 06,73 08,8311,5009,2509,2513,8511,0012,9009,8112عطیت هللا  أمینة 9

12,0510,0709,3810,10 -العادیــــة08,38 06,72 09,6115,0010,8910,8906,7612,0008,5109,7222میھوبي  ریمة 10

07,7810,0412,1810,20 -العادیــــة11,06 09,04 08,9504,5006,7906,7910,8712,0011,2509,5017بوداود  زكریاء 11

08,5511,8507,6809,52 -العادیــــة10,12 09,53 09,9812,0005,7605,7610,7111,0010,8109,4614الشریف  حشایشي 12

09,5507,2318,0211,73 -العادیــــة06,06 05,38 07,3910,5006,4506,4511,7010,0011,1309,3312مقراني  نصر الدین 13

12,3608,7011,3509,53 -العادیــــة04,72 03,56 08,2115,5007,7607,7611,7113,0012,1409,3015طیایبة  رانیة 14

10,5510,0311,5110,32 -العادیــــة10,29 05,72 08,7708,0007,1207,1209,0610,0009,3709,1621بختي  فارس 15

10,8905,9110,8710,35 -العادیــــة08,00 04,24 07,0114,0006,7806,7813,3610,0012,2409,0118غربي  عبد اللطیف 16

11,4604,7410,6810,33 -العادیــــة07,65 04,06 06,7515,0007,9107,9112,0411,0011,6908,9418بریك  منار 17

08,8610,0410,0209,15 -العادیــــة07,86 06,38 08,4310,0005,7605,7611,2011,0011,1308,8314مختاري  محمد 18

10,5405,0806,5408,08 -العادیــــة09,66 07,21 07,6108,0005,9405,9413,6810,0012,4508,469فیجل  الحسین 19

10,0105,7404,2007,93 -العادیــــة10,13 03,89 06,5511,0006,7906,7911,2108,0010,1407,6815بن امھاني  محمد 20

11,7004,0605,6906,77 -العادیــــة05,73 05,08 06,9511,0006,2806,2807,4110,0008,2707,0610حیمد  طارق 21

11,4904,2306,7707,62 -العادیــــة07,53 03,40 06,3709,5006,2306,2303,9612,5006,8106,837بباح  ھدیل 22

07,1904,4007,3606,57 -العادیــــة03,57 07,55 06,3811,0006,1006,1004,9312,0007,2906,584تواتي  سامي 23

06,9703,3806,8608,00 -العادیــــة08,64 03,04 04,4609,0007,2507,2510,3800,0006,9206,382سلیماني  محمد األمین 24

06,4900,6606,0106,64 -العادیــــة04,08 03,22 03,4613,0006,0906,0907,7410,0008,4905,734بودیسة  سفیان 25

07,5004,0805,0705,46 -العادیــــة03,57 03,73 05,1010,0006,1206,1204,7610,0006,5105,604ھني  أحمد رضا 26

13,0200,6602,3103,65 -العادیــــة06,81 05,04 06,2400,0000,0000,0011,7000,0007,8004,948شترة  محمد 27

05,0103,7404,3804,54 -العادیــــة03,73 03,56 04,1006,5005,2705,2704,7600,0003,1704,210بن سراج  عبد الرحمان 28

 الصفحة  21/17 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

9    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

00,0002,3103,8903,98 -العادیــــة06,07 00,00 00,7700,0005,7805,7800,0000,0000,0002,260بلقاسمي  یزید 29

02,7203,7400,0001,63 -العادیــــة04,08 02,38 02,9500,0000,0000,0004,7600,0003,1702,210زردان  علي فتحي 30

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000حیمر  عماد 31

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000بن قادة  احمد 32

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000شایبي  فؤاد 33

 الصفحة  21/18 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

10    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

12,1713,8516,5315,12 ناجحـــةالعادیــــة13,77 11,53 12,5215,0015,7015,7013,5313,0013,3513,8930لعموري  سھیلة 1

10,8911,6816,2115,03 ناجحـــةالعادیــــة13,87 12,18 11,5815,0015,7015,7014,6813,0014,1213,6530عشوري  إیمان 2

12,3007,9014,5215,52 ناجحـــةالعادیــــة15,04 15,66 11,9518,5008,7608,7614,0313,0013,6912,9930نعمون  أمیرة 3

09,3311,5313,3913,44 ناجحـــةالعادیــــة14,70 10,04 10,3011,0009,1009,1017,1713,0015,7812,1630لعجال  ھدى 4

11,4608,7212,3813,74 ناجحـــةالعادیــــة14,21 09,23 09,8015,5008,4208,4216,6613,0015,4411,9230قداش  رفیدة 5

13,5312,7011,0711,52 ناجحـــةالعادیــــة11,23 10,03 12,0913,0008,1108,1114,6915,0014,7911,9230حاجي  بسمة 6

13,1108,7214,5514,08 ناجحـــةالعادیــــة13,39 07,40 09,7414,5007,7507,7514,8513,0014,2311,6930فرحاتي  منى 7

14,0406,7413,7211,56 ناجحـــةالعادیــــة09,93 09,39 10,0610,5010,2310,2315,5112,0014,3411,3530غربي   زھیة 8

13,2108,5713,7111,80 ناجحـــةالعادیــــة07,78 07,74 09,8416,0009,0609,0616,0113,0015,0111,3230لماني  سھام 9

10,4612,3712,1311,07 ناجحـــةالعادیــــة11,30 06,42 09,7508,5007,2507,2514,1815,0014,4510,7330زابي  شمس 10

10,2208,8712,3611,64 ناجــحالعادیــــة10,74 08,74 09,2812,0008,1208,1214,8511,0013,5710,6830دنبري  فارس 11

09,9606,0809,7111,60 ناجحـــةالعادیــــة15,54 09,37 08,4707,5009,0809,0813,2110,0012,1410,2130قسمیة  راضیة 12

07,8810,0510,0410,15 -العادیــــة10,33 11,70 09,8810,0008,9308,9308,2410,0008,8309,6521شیخي  أیمن 13

10,6906,3808,2209,94 -العادیــــة09,39 09,87 08,9814,5007,2707,2711,8712,0011,9109,6212بوبكریة  عائشة 14

08,7305,0608,0709,85 -العادیــــة13,06 09,55 07,7807,0007,2907,2910,4010,0010,2708,836خریفي  كریم 15

09,1804,7411,5310,01 -العادیــــة09,75 10,36 08,0907,5005,2705,2710,2110,0010,1408,7218بن التومي  عبد هللا 16

06,9707,0207,0209,52 -العادیــــة15,04 08,23 07,4103,5007,9107,9109,7110,0009,8108,584سلیماني  یاسین 17

10,0306,7411,3608,52 -العادیــــة07,68 05,91 07,5604,5007,6107,6109,5711,0010,0508,3312زروخي  أیمن 18

10,3406,7207,7107,36 -العادیــــة05,44 04,07 07,0410,5008,0708,0707,2513,0009,1707,6710رزوق  إبراھیم 19

13,5906,0404,2205,59 -العادیــــة05,51 03,73 07,7908,5005,6005,6012,3610,0011,5707,549وقاف  ھشام 20

07,2907,7006,0007,12 -العادیــــة09,81 04,75 06,5804,0006,4206,4205,5910,0007,0606,821وذان  الحسین 21

03,5705,7206,5406,48 -العادیــــة08,16 09,89 06,3903,0006,6206,6207,4010,0008,2706,801بن الذیب  أیمن عبد الرحمان 22

05,3204,6205,1806,90 -العادیــــة06,06 00,00 03,3112,0009,0609,0610,3612,5011,0706,616عبد المولى  یاسمین 23

08,6805,0802,8905,82 -العادیــــة08,17 04,75 06,1707,0006,7806,7808,5808,0008,3906,550صغیور  سفیان 24

03,4004,3807,0106,75 -العادیــــة05,61 03,56 03,7808,5007,6107,6105,5910,0007,0605,801بوزیان  عبد الجبار 25

10,0101,3203,1703,70 -العادیــــة04,08 00,33 03,8904,0006,4406,4409,5514,0011,0305,499قاني  عالء الدین 26

08,1900,6608,2506,48 -العادیــــة06,19 04,41 04,4203,5005,9305,9304,5900,0003,0605,000لقریز  حمزة 27

06,4600,6602,8604,14 -العادیــــة04,25 03,39 03,5006,5005,1005,1004,7610,0006,5104,461بن شیخ  جابر 28

 الصفحة  21/19 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم المالیة والمحاسبة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

محاسبة تحلیلیة

6 / ر2م

معدل
السداسي

10    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

تسییر
 المؤسسة

6 / ر2م

 أساسیة
17 / ر6م

إقتصاد كلي
01 

5 / ر2م

03إحصاء   
3 / ر2م

 منھجیة
9 / ر5م

 مالیة المؤسسة
3 / ر2م

منھجیة البحث
02 

3 / ر1م

02إعالم آلي   
1 / ر2م

 إستكشافیة
1 / ر2م

إقتصاد نقدي
وأسواق رأس

 المال
2 / ر2م

 إنجلیزیة
1 / ر1م

 أفقیة
3 / ر3م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم مالیة ومحاسبة

التخصص :  جذع مشترك علوم مالیة ومحاسبة

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000متاح  عمر 29

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000مسعودي  الھام 30

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000معموري  أمین 31

 الصفحة  21/20 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:34:41G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :




