
اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

1    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

15,8419,4917,9918,16 ناجــحالعادیــــة18,50 16,93 17,4216,5020,00مومن  عبد الرحمن 16,5020,0017,7730 1

16,0116,4315,5214,91 ناجحـــةالعادیــــة13,70 17,75 16,7311,5007,50كباھم  حلیمة 11,5007,5014,9230 2

10,3515,5114,3412,08 ناجحـــةالعادیــــة07,55 12,48 12,7805,0011,00جلود  الیامنة 05,0011,0011,7230 3

11,6714,1914,6512,37 ناجحـــةالعادیــــة07,81 12,09 12,6507,5006,00رحماني  مروة 07,5006,0011,5030 4

12,0011,6212,4911,28 ناجحـــةالعادیــــة08,87 11,68 11,7710,5010,00زروق  أمال 10,5010,0011,3630 5

11,6613,2612,2010,37 ناجحـــةالعادیــــة06,71 13,23 12,7209,0008,50صواش  عائشة 09,0008,5011,3630 6

08,3414,0009,3509,49 ناجحـــةالعادیــــة09,77 13,30 11,8811,0011,50شتیح  وسام 11,0011,5011,1130 7

11,5108,7914,0111,50 ناجحـــةالعادیــــة06,47 08,28 09,5308,5013,50دغة  نوریة 08,5013,5010,3330 8

10,1811,8509,5608,17 ناجحـــةالعادیــــة05,40 13,24 11,7612,5006,00جدي  سھام 12,5006,0010,3230 9

09,9909,7711,0009,47 -العادیــــة06,40 12,24 10,6707,0008,00بدة  إیمان 07,0008,0009,7723 10

12,1608,7812,0209,99 -العادیــــة05,93 09,35 10,1008,5008,00عطالوي  رھیفة 08,5008,0009,7323 11

11,4910,4309,2008,91 -العادیــــة08,32 09,55 10,4907,0010,00بن ویس  ھاجر 07,0010,0009,7019 12

06,7111,6511,2009,81 -العادیــــة07,04 14,60 10,9901,5008,00ناغل  نور الھدى 01,5008,0009,5323 13

10,0007,3811,5109,75 -العادیــــة06,23 10,51 09,3004,5014,00بوراس  نور اإلسالم 04,5014,0009,4118 14

07,8712,2112,5009,97 -العادیــــة04,91 09,83 09,9703,0009,50حدیبي  لندة 03,0009,5009,2911 15

11,0309,8812,3710,41 -العادیــــة06,49 08,89 09,9305,0005,50صالحي  أحمد اآلمین 05,0005,5009,2115 16

06,3810,7208,8908,70 -العادیــــة08,31 11,37 09,4907,5010,00جودي  سمیحة 07,5010,0009,1413 17

12,0009,6107,2207,94 -العادیــــة09,38 10,50 10,7007,0004,50زرد  یاسمین 07,0004,5009,0518 18

10,0010,3507,5407,16 -العادیــــة06,40 11,74 10,7005,0007,50لبقع  رندة 05,0007,5008,9318 19

09,9906,5507,5507,55 -العادیــــة07,55 10,01 08,8508,0014,00قرنة  محمد 08,0014,0008,897 20

10,1809,5207,2407,21 -العادیــــة07,15 06,79 08,8309,0013,00عجابي  أسماء 09,0013,0008,787 21

04,1706,2909,1807,79 -العادیــــة05,00 14,05 08,1710,0014,00شاكر  إبراھیم 10,0014,0008,769 22

08,5207,6310,0508,33 -العادیــــة04,89 11,49 09,2105,0008,50دیلمي  زھرة 05,0008,5008,5211 23

07,8610,4512,0210,81 -العادیــــة08,40 07,81 08,7104,0004,00عیش  بشرى 04,0004,0008,4315 24

08,8612,1908,8607,65 -العادیــــة05,23 07,36 09,4704,5008,50بن لشھب  فیروز 04,5008,5008,436 25

07,2009,1113,3310,41 -العادیــــة04,57 08,45 08,2506,0005,00بودراف  نبیلة 06,0005,0008,349 26

08,1805,8007,3706,99 -العادیــــة06,23 09,99 07,9903,0014,50معوش  بغدادي 03,0014,5007,861 27

04,2507,0509,9008,38 -العادیــــة05,34 08,21 06,5008,5013,00حمیدي  أمیرة 08,5013,0007,791 28

 الصفحة  17/1 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

1    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

05,1805,8007,8707,46 -العادیــــة06,65 13,55 08,1804,5007,50شیخ  یزید 04,5007,5007,596 29

06,8406,9708,6907,93 -العادیــــة06,40 09,51 07,7703,0007,00عجالن  محمد السعید 03,0007,0007,310 30

08,5103,6307,2107,87 -العادیــــة09,20 09,60 07,2504,5008,50بزاف  مصعب 04,5008,5007,280 31

08,4906,7104,0104,08 -العادیــــة04,23 10,48 08,5609,0005,00زبیري  أمیرة 09,0005,0007,056 32

05,3607,0504,3404,53 -العادیــــة04,91 09,43 07,2801,5009,00قوریش  یاسمین 01,5009,0006,160 33

03,3806,7904,0104,48 -العادیــــة05,41 06,45 05,5401,5006,50بكاي  كمال 01,5006,5004,970 34

 الصفحة  17/2 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

2    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

15,3411,7011,4813,07 ناجحـــةالعادیــــة16,26 13,36 13,4711,5012,00طاجین  نادیة 11,5012,0013,0530 1

11,8710,6713,7011,77 ناجحـــةالعادیــــة07,91 15,09 12,5411,5016,00كماني  ھاجر 11,5016,0012,5530 2

10,0413,0013,1612,73 ناجحـــةالعادیــــة11,87 11,28 11,4415,5011,50عثماني  صبرینة 15,5011,5012,1730 3

11,8712,6513,5312,34 ناجحـــةالعادیــــة09,96 12,01 12,1807,5011,00كمال  سھیلة 07,5011,0011,6930 4

14,4906,3610,1008,97 ناجــحالعادیــــة06,70 12,48 11,1108,5015,00شاللي  یوسف 08,5015,0010,6430 5

11,8510,3613,0410,91 ناجحـــةالعادیــــة06,65 09,36 10,5207,0010,00ثامر  مروة 07,0010,0010,2630 6

15,0007,3810,1108,88 ناجحـــةالعادیــــة06,41 09,38 10,5907,0015,00زھیر  ھاجر 07,0015,0010,2030 7

13,1905,8912,4410,68 ناجحـــةالعادیــــة07,15 10,45 09,8411,5009,00لكتیلة  حنان 11,5009,0010,1430 8

13,8307,3811,0209,18 ناجحـــةالعادیــــة05,50 10,69 10,6310,0010,00شرحبیل  أمیمة 10,0010,0010,1230 9

08,7410,7211,8711,76 ناجحـــةالعادیــــة11,54 09,04 09,5006,0013,00قلقول  إیمان 06,0013,0010,1230 10

12,1705,8910,6909,24 -العادیــــة06,33 13,60 10,5506,0010,00زعبار  أكرم 06,0010,0009,7324 11

11,5111,3511,9210,11 -العادیــــة06,50 09,76 10,8704,5007,00رواق  محمد 04,5007,0009,7327 12

10,5506,3810,1510,26 -العادیــــة10,48 08,70 08,5411,5012,00سعود  نورة 11,5012,0009,5918 13

15,8310,0507,0706,79 -العادیــــة06,23 12,92 12,9300,0007,00عمرون  أسعید 00,0007,0009,5418 14

09,3808,6911,0910,05 -العادیــــة07,98 09,60 09,2212,0006,50بقیرة  آسیا 12,0006,5009,4511 15

07,7406,3813,1111,19 -العادیــــة07,34 11,37 08,5004,5012,00یلس  إیھاب 04,5012,0009,1916 16

13,6608,0609,2308,51 -العادیــــة07,06 10,17 10,6304,0006,50دشوشة  أحالم 04,0006,5009,0718 17

11,0407,0508,5708,54 -العادیــــة08,49 09,21 09,1009,0010,00خالدي  زینب 09,0010,0009,027 18

10,2307,3807,9808,20 -العادیــــة08,65 09,48 09,0308,5010,00بن ثابت  محمد العربي 08,5010,0008,847 19

10,5308,0507,4707,67 -العادیــــة08,06 10,09 09,5610,0005,00بوطیبة  بلقیس 10,0005,0008,6714 20

08,7406,3808,1408,09 -العادیــــة07,98 10,10 08,4106,0014,50شعبي  أسیا 06,0014,5008,667 21

13,1506,0404,7604,56 -العادیــــة04,15 10,65 09,9514,5007,00علوش  إیمان 14,5007,0008,6314 22

07,8707,7011,2610,22 -العادیــــة08,14 07,62 07,7303,0010,00رباح  العمري 03,0010,0008,1910 23

09,0606,3810,3608,93 -العادیــــة06,08 09,44 08,2905,5007,00صیاد  عبد الرحمان 05,5007,0008,095 24

07,8706,3812,0910,72 -العادیــــة07,98 07,81 07,3505,0005,50قسوم  إسالم 05,0005,5007,899 25

12,4906,0510,0207,02 -العادیــــة01,02 06,53 08,3609,0005,00جعیجع  صالح الدین 09,0005,0007,7511 26

11,1706,6903,1503,56 -العادیــــة04,39 13,68 10,5104,0007,00رقیق برة  محمد القاسم 04,0007,0007,7018 27

10,7207,0606,6606,82 -العادیــــة07,15 08,88 08,8904,0006,50زھار  محمد 04,0006,5007,666 28

 الصفحة  17/3 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

2    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

09,0406,0505,7206,14 -العادیــــة06,98 09,11 08,0704,0012,00توامي  غسان 04,0012,0007,531 29

10,5106,0406,1506,61 -العادیــــة07,53 08,72 08,4203,5005,50قرید  أیمن 03,5005,5007,216 30

09,4006,3906,4206,50 -العادیــــة06,65 08,55 08,1103,0008,00براھیمي  أحمد یاسین 03,0008,0007,200 31

00,0011,2603,1503,57 -العادیــــة04,42 03,06 04,7700,0014,00صغیور  أسماء 00,0014,0004,857 32

06,0404,5304,7203,77 -العادیــــة01,87 03,30 04,6201,0010,00غضبان  إسالم 01,0010,0004,551 33

 الصفحة  17/4 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

3    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

14,6418,5016,1715,75 ناجحـــةالعادیــــة14,92 15,84 16,3313,5017,00بن عیسى  أسماء 13,5017,0015,9830 1

13,1710,3314,1613,61 ناجــحالعادیــــة12,50 12,24 11,9116,5010,50معموري  عبد الفتاح 16,5010,5012,6630 2

10,1714,7015,0314,36 ناجحـــةالعادیــــة13,01 08,47 11,1105,0016,00شاھي تالمة  اكرام 05,0016,0011,8930 3

11,5307,3814,6613,06 ناجــحالعادیــــة09,87 12,85 10,5911,0013,50ثامري  بالل 11,0013,5011,5730 4

10,8510,8612,4512,87 ناجحـــةالعادیــــة13,70 10,28 10,6610,0010,00شابي  أحالم 10,0010,0011,1430 5

11,3208,0408,3809,37 ناجحـــةالعادیــــة11,36 12,43 10,6008,0018,00حموش  سعیدة 08,0018,0010,7030 6

07,8715,8009,6408,59 ناجحـــةالعادیــــة06,49 09,62 11,1009,0015,00بن شعبان  أم السعد 09,0015,0010,5830 7

10,5109,1910,7010,50 ناجحـــةالعادیــــة10,11 13,81 11,1708,5007,50قرقب  رمیساء 08,5007,5010,4130 8

09,8513,8310,1409,58 ناجحـــةالعادیــــة08,46 08,62 10,7704,5012,50حشروف  عائشة 04,5012,5010,0330 9

14,7007,4008,8908,78 -العادیــــة08,57 08,79 10,3009,0010,00تیتي  رجاء 09,0010,0009,7419 10

12,4705,8008,4707,67 -العادیــــة06,06 10,43 09,5704,5016,00والي  السعید 04,5016,0009,1813 11

09,8108,8512,4310,80 -العادیــــة07,55 07,96 08,8703,5011,50مقاق  میادة 03,5011,5009,1510 12

10,1507,8807,0507,80 -العادیــــة09,30 08,87 08,9707,0015,00خزاري  سمیرة 07,0015,0009,027 13

05,9601,5310,2609,26 -العادیــــة07,25 11,66 06,3814,0016,00یعقوبي  موسى 14,0016,0008,7314 14

06,2106,5210,1209,74 -العادیــــة08,98 09,86 07,5305,0012,50سلیخ  سارة 05,0012,5008,356 15

08,4009,7409,6108,53 -العادیــــة06,38 09,02 09,0505,5006,00شرفاوي  عمر 05,5006,0008,310 16

12,3008,0007,2106,74 -العادیــــة05,81 09,68 09,9905,0005,00لقلیطي  إبتھال 05,0005,0008,206 17

07,8508,5407,0807,12 -العادیــــة07,20 10,01 08,8006,0010,00دغة  جمعة 06,0010,0008,207 18

07,8507,1410,0308,48 -العادیــــة05,38 08,94 07,9804,5011,00شرشاري  إبراھیم الجیاللي 04,5011,0008,076 19

08,8606,3505,4906,23 -العادیــــة07,72 10,83 08,6807,0011,00 خلفاوي   عبد القادر 07,0011,0008,077 20

10,1506,1305,3206,21 -العادیــــة07,98 07,81 08,0307,5011,00بوریو  سفیان 07,5011,0007,767 21

05,5506,5510,0408,43 -العادیــــة05,21 08,36 06,8203,5015,00امحمدي  یعقوب 03,5015,0007,706 22

07,1906,0406,3206,73 -العادیــــة07,55 09,36 07,5303,0016,00عطا�  إسالم 03,0016,0007,671 23

08,5006,2907,2107,10 -العادیــــة06,88 09,11 07,9702,0010,50شیخي  ضیاء الدین 02,0010,5007,421 24

07,5704,1708,2309,34 -العادیــــة11,55 08,02 06,5904,5006,50سعدي  العیاشي 04,5006,5007,144 25

08,4908,9505,8905,88 -العادیــــة05,87 07,96 08,4701,5007,50البار  أسامة 01,5007,5007,040 26

05,3605,2707,3807,21 -العادیــــة06,88 09,43 06,6903,5012,00حیقون  شروق 03,5012,0007,021 27

04,7007,8206,8906,56 -العادیــــة05,91 08,94 07,1503,5011,00مرنیز  زینب 03,5011,0007,011 28

 الصفحة  17/5 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

3    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

07,0207,5206,2206,27 -العادیــــة06,38 07,36 07,3005,0009,00نبار  سارة 05,0009,0006,960 29

08,0205,0405,8105,83 -العادیــــة05,87 08,95 07,3404,5007,50بكري  عبد العظیم 04,5007,5006,680 30

08,6608,6806,5705,56 -العادیــــة03,55 08,28 08,5401,5002,50لقریز  كمال 01,5002,5006,540 31

05,7005,7107,2106,77 -العادیــــة05,89 10,83 07,4102,0005,00عیسي  عماد 02,0005,0006,526 32

06,8507,1405,9005,68 -العادیــــة05,25 06,96 06,9802,0008,00بیطار  خلود 02,0008,0006,270 33

03,8506,4304,8105,23 -العادیــــة06,06 11,26 07,1805,0005,00وھابي  إلھام 05,0005,0006,256 34

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,00حیدوسي  ضیاء الدین 00,0000,0000,000 35

 الصفحة  17/6 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

4    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

17,0017,9815,1915,79 ناجحـــةالعادیــــة16,99 13,02 16,0015,5017,50بونیف  نجاة 15,5017,5016,0330 1

15,0118,6515,9415,55 ناجحـــةالعادیــــة14,76 15,09 16,2510,5013,00لعمید  إسمھان 10,5013,0015,2430 2

15,8215,6714,4112,52 ناجحـــةالعادیــــة08,74 11,36 14,2812,0017,00نویري  تھاني 12,0017,0013,8430 3

14,3516,4310,8911,99 ناجحـــةالعادیــــة14,18 14,36 15,0507,5013,00رمول  عائشة 07,5013,0013,3430 4

12,8613,4315,7414,51 ناجحـــةالعادیــــة12,04 13,32 13,2007,5009,00عطاوة  فتیحة 07,5009,0012,6630 5

12,1915,7614,3412,99 ناجحـــةالعادیــــة10,30 11,51 13,1510,5010,00محالبي  نوال 10,5010,0012,5830 6

10,5516,4814,6012,78 ناجــحالعادیــــة09,15 13,83 13,6208,5005,50بوشیبة  صالح الدین 08,5005,5012,1930 7

10,5211,7612,9312,80 ناجــحالعادیــــة12,54 09,21 10,5010,0014,00بلواھري  لؤي إیاد 10,0014,0011,4030 8

11,2015,3910,1009,67 ناجــحالعادیــــة08,80 10,19 12,2615,5005,00جیدل  محمد 15,5005,0011,1930 9

12,5208,9615,7413,71 ناجحـــةالعادیــــة09,64 10,68 10,7209,0007,00صحراوي  نبیلة 09,0007,0011,0430 10

12,1811,9509,0609,27 ناجحـــةالعادیــــة09,70 08,15 10,7610,5017,50غالب  شیماء 10,5017,5010,9430 11

08,5212,1013,9911,46 ناجحـــةالعادیــــة06,40 10,01 10,2107,0008,00دشوشة  أحالم 07,0008,0010,0630 12

09,5208,8810,9412,46 ناجحـــةالعادیــــة15,50 10,20 09,5308,5007,50دھیلیس  حوریة 08,5007,5010,0530 13

04,9311,2610,4308,97 -العادیــــة06,04 11,26 09,1509,0016,50زرو  مروة 09,0016,5009,7618 14

14,1807,9710,1709,41 -العادیــــة07,89 11,11 11,0905,0006,50سعودي  أیمن 05,0006,5009,6623 15

11,8407,2906,4506,87 -العادیــــة07,72 11,90 10,3406,5015,50تباني  خلیل زكریاء 06,5015,5009,5119 16

08,8809,8012,1710,58 -العادیــــة07,40 11,09 09,9206,0005,50دشوشة  یسرى 06,0005,5009,3415 17

09,8513,6808,8908,42 -العادیــــة07,48 08,70 10,7406,5001,50حمودي  غنیة 06,5001,5008,8818 18

12,5106,4808,3007,95 -العادیــــة07,24 07,87 08,9511,5007,50غفصي  شھرزاد 11,5007,5008,788 19

12,0107,5409,3508,42 -العادیــــة06,55 08,85 09,4705,0008,00شریفي  أم  الخیر 05,0008,0008,646 20

10,1812,7008,0607,59 -العادیــــة06,65 07,30 10,0604,5007,00جرار  حنان 04,5007,0008,6018 21

06,8708,7110,8509,84 -العادیــــة07,83 10,02 08,5306,0007,00مفتاح  سلیمان 06,0007,0008,5211 22

10,8606,3110,0208,56 -العادیــــة05,65 09,36 08,8405,0007,50علي عریوة  یوسف 05,0007,5008,2911 23

09,8607,1309,5108,52 -العادیــــة06,53 09,53 08,8405,5005,50بختي  أسامة 05,5005,5008,150 24

11,1607,3808,4607,44 -العادیــــة05,40 10,34 09,6305,0004,50دلھوم  الھوجاء 05,0004,5008,1512 25

10,8607,3807,9607,49 -العادیــــة06,55 09,19 09,1404,5004,00زمي  خلیل 04,5004,0007,806 26

11,0107,0507,2906,44 -العادیــــة04,74 09,02 09,0305,0006,00الوافي  بلقیس 05,0006,0007,686 27

09,5100,0007,1707,52 -العادیــــة08,21 10,02 06,5107,5013,50لوناس  أحمد لمین 07,5013,5007,517 28

 الصفحة  17/7 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

4    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

09,5106,5404,7205,25 -العادیــــة06,30 09,19 08,4103,0012,00زید  محمد 03,0012,0007,381 29

08,8508,0508,8908,20 -العادیــــة06,82 07,79 08,2301,5005,50حمودي  كریمة 01,5005,5007,360 30

09,5206,8906,8906,37 -العادیــــة05,32 08,70 08,3703,5005,00قبشي  عبد الواحد عبد العظیم 03,5005,0007,080 31

07,8605,7208,3007,30 -العادیــــة05,31 07,04 06,8702,5005,00خشاب  محمد 02,5005,0006,420 32

06,3706,0505,5706,15 -العادیــــة07,32 04,76 05,7302,0004,50بلقلیل  عبد النور 02,0004,5005,390 33

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,00وردي  یحي 00,0000,0000,000 34

 الصفحة  17/8 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

5    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

14,6415,0014,3613,46 ناجحـــةالعادیــــة11,66 16,28 15,3115,0014,00دھیمي  نور اإلسالم 15,0014,0014,6630 1

11,6709,7210,0609,59 ناجحـــةالعادیــــة08,64 13,17 11,5210,0008,50لبقع  جھیدة 10,0008,5010,5830 2

11,9911,7013,6912,00 ناجحـــةالعادیــــة08,62 08,05 10,5807,5004,00بن نایلي  نادیة 07,5004,0010,0930 3

08,8412,0406,5507,42 ناجحـــةالعادیــــة09,15 13,49 11,4613,0007,00بن جدي  مباركة 13,0007,0010,0930 4

11,8008,7509,8508,81 -العادیــــة06,72 09,06 09,8711,0005,50بوقرة  شھناز 11,0005,5009,298 5

09,8207,3911,0409,74 -العادیــــة07,15 11,36 09,5207,5008,00میمون  أسامة 07,5008,0009,2611 6

11,8008,7510,5308,82 -العادیــــة05,40 07,74 09,4310,0006,50لزامي  بشرى 10,0006,5009,0513 7

08,1814,0209,3608,68 -العادیــــة07,32 06,08 09,4305,0008,00ذوادي  فارس 05,0008,0008,696 8

10,4807,0507,0406,93 -العادیــــة06,72 11,67 09,7308,5007,00عبد الباقي  مأمون 08,5007,0008,6112 9

09,3611,3810,2009,40 -العادیــــة07,81 07,74 09,4908,0001,00بن شعبان  فریدة 08,0001,0008,5611 10

11,8110,3813,3310,07 -العادیــــة03,55 06,73 09,6405,0001,00بزیو  رحاب عبیر 05,0001,0008,5521 11

08,3411,6712,8410,18 -العادیــــة04,87 06,07 08,6906,5004,50بولنوار  أشواق بشرة 06,5004,5008,5215 12

07,5409,7510,6710,18 -العادیــــة09,21 07,07 08,1208,0003,50شطة  حسیبة 08,0003,5008,259 13

07,6911,3708,6908,72 -العادیــــة08,79 06,42 08,4910,0003,50شبابحة  ولید 10,0003,5008,248 14

07,0107,0408,6909,09 -العادیــــة09,89 10,34 08,1306,5007,50بن ربیعي  جمال 06,5007,5008,196 15

07,6908,7210,3509,17 -العادیــــة06,81 07,23 07,8812,0002,50جودي  مباركة 12,0002,5008,127 16

07,0208,0309,8409,13 -العادیــــة07,72 08,73 07,9310,0003,50بن عفو  موسى 10,0003,5008,042 17

09,1907,7109,0708,46 -العادیــــة07,25 08,06 08,3204,5008,00جعیجع  بسام نجم الدین 04,5008,0007,980 18

08,3409,0513,6811,42 -العادیــــة06,89 06,09 07,8303,0003,00بكیر  أمین 03,0003,0007,939 19

12,3007,4110,0408,19 -العادیــــة04,50 05,41 08,3709,0001,00شمي  الصدیق 09,0001,0007,7111 20

08,3409,0312,3310,57 -العادیــــة07,06 06,05 07,8102,5003,00بن بقرة  بالل 02,5003,0007,649 21

09,8207,7308,3907,42 -العادیــــة05,47 06,23 07,9307,0006,00یطو  فتحي 07,0006,0007,530 22

07,6707,0313,3210,93 -العادیــــة06,15 04,40 06,3707,5003,00دحماني  محمد  عبد الرحیم 07,5003,0007,419 23

09,1608,0306,0406,26 -العادیــــة06,70 11,70 09,6302,5002,00طرشي  ھشام 02,5002,0007,376 24

07,3410,3608,0807,49 -العادیــــة06,30 07,72 08,4704,5003,00بلواضح  نور اإلیمان 04,5003,0007,346 25

06,0311,7007,7007,32 -العادیــــة06,55 07,73 08,4904,0001,00محمدي  أیمن 04,0001,0007,086 26

09,0106,7308,5407,83 -العادیــــة06,40 05,08 06,9407,0003,50شیخي  سلسبیل 07,0003,5006,880 27

10,6906,7107,7107,15 -العادیــــة06,02 06,06 07,8204,0002,50میمون  أمیر عبد القادر 04,0002,5006,816 28

 الصفحة  17/9 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

5    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

07,3410,0006,2305,85 -العادیــــة05,08 05,57 07,6401,5010,00تونسي  إیمان 01,5010,0006,817 29

08,0108,3407,3706,30 -العادیــــة04,15 05,58 07,3103,0001,00بحاش  علي 03,0001,0006,070 30

02,8907,3609,1908,57 -العادیــــة07,32 07,54 05,9303,5001,00لسلت  عبد اللطیف 03,5001,0005,980 31

08,3206,9104,2405,39 -العادیــــة07,69 04,74 06,6607,5002,00حمودي  فاطمة الزھرة 07,5002,0005,970 32

07,3507,7205,5505,73 -العادیــــة06,08 05,42 06,8301,5003,00كریم  خدیجة 01,5003,0005,700 33

04,0406,2307,7007,79 -العادیــــة07,98 05,76 05,3402,0001,00میرة  أشواق 02,0001,0005,310 34

02,8906,2306,5505,87 -العادیــــة04,50 08,39 05,8403,5001,00بورویس  فاطمة الزھراء 03,5001,0005,200 35

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,00مشري  خدیجة 00,0000,0000,000 36

 الصفحة  17/10 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

6    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

13,3014,0314,0014,07 ناجحـــةالعادیــــة14,20 14,02 13,7809,0017,00شحامي  العمریة 09,0017,0013,7230 1

10,0013,5009,5410,76 ناجحـــةالعادیــــة13,21 15,82 13,1116,5011,50سراي  راویة 16,5011,5012,6330 2

10,3214,0214,5112,19 ناجحـــةالعادیــــة07,55 10,13 11,4905,0006,50حاجي  زوینة 05,0006,5010,6430 3

08,6911,7012,8311,35 ناجحـــةالعادیــــة08,40 09,05 09,8107,5014,50عالل  سماح 07,5014,5010,4530 4

09,5010,3812,5311,32 ناجــحالعادیــــة08,90 10,79 10,2208,5009,50مام  محمد علي 08,5009,5010,3030 5

10,0210,7209,7209,01 ناجحـــةالعادیــــة07,59 11,95 10,9009,0011,00بشیري  آسیة 09,0011,0010,2230 6

09,6710,1915,3413,36 ناجحـــةالعادیــــة09,40 10,21 10,0208,5003,50بلعباس  خولة 08,5003,5010,2030 7

10,7008,3910,2310,17 ناجحـــةالعادیــــة10,06 09,38 09,4905,5018,50دحدوح  سعیدة 05,5018,5010,1330 8

08,8508,5708,4007,74 -العادیــــة06,42 14,45 10,6208,5012,50بزیو  نسرین 08,5012,5009,8119 9

11,3110,0409,5207,76 -العادیــــة04,23 11,61 10,9906,0006,50تركي  نعیمة 06,0006,5009,2518 10

08,3508,3714,3312,19 -العادیــــة07,91 10,71 09,1406,5002,50مرزقالل  بوبكر 06,5002,5009,1315 11

09,1608,5512,1910,26 -العادیــــة06,41 09,04 08,9207,5003,50عدیلي  نسرین 07,5003,5008,669 12

11,4706,7309,8709,15 -العادیــــة07,72 05,05 07,7508,5010,50مجناح  عبیر 08,5010,5008,457 13

08,6506,2309,7108,10 -العادیــــة04,89 09,33 08,0709,0010,50فراحتیة  أحمد 09,0010,5008,381 14

09,6610,0209,7308,51 -العادیــــة06,08 07,39 09,0205,5006,50سویسي  عفاف 05,5006,5008,336 15

07,0210,7111,2109,16 -العادیــــة05,06 04,71 07,4812,0006,00عدوي  مریم 12,0006,0008,2113 16

08,0310,7110,3608,88 -العادیــــة05,91 06,93 08,5603,5008,50لزرق  بسمة 03,5008,5008,1811 17

09,9909,4010,2308,56 -العادیــــة05,23 07,29 08,8904,0004,50عوامري  سمیحة 04,0004,5007,965 18

12,4706,0307,3708,25 -العادیــــة10,01 06,45 08,3209,0003,00عبلي  البشیر 09,0003,0007,8810 19

05,0410,6807,3706,27 -العادیــــة04,07 04,74 06,8205,5014,00عدوي  شیماء 05,5014,0007,207 20

05,7008,0513,5210,71 -العادیــــة05,08 05,57 06,4403,5002,50منصور  مریم 03,5002,5006,989 21

07,0308,7413,2010,44 -العادیــــة04,93 04,65 06,8102,0001,00الباھي  ھدیل 02,0001,0006,839 22

08,3408,7006,7206,51 -العادیــــة06,09 05,59 07,5405,5004,50ضباب  أنیسة 05,5004,5006,800 23

07,3505,7010,8408,98 -العادیــــة05,26 07,00 06,6803,0004,00سعودي  جمال الدین 03,0004,0006,735 24

06,6906,3807,0306,60 -العادیــــة05,74 06,48 06,5204,5008,00بلخوص  رضا 04,5008,0006,490 25

09,1705,7106,3905,67 -العادیــــة04,23 09,01 07,9603,5002,00جعجاع  حسین 03,5002,0006,390 26

06,1805,7006,2205,61 -العادیــــة04,39 06,23 06,0407,0008,50طیبي  عامر 07,0008,5006,230 27

05,8707,0606,5506,39 -العادیــــة06,06 06,07 06,3308,0002,50عبد السالم  كریم 08,0002,5006,150 28

 الصفحة  17/11 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

6    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

02,3306,0406,7206,61 -العادیــــة06,40 07,18 05,1805,0010,50حدیبي  أسامة 05,0010,5006,041 29

05,0306,3806,0505,50 -العادیــــة04,40 04,37 05,2604,5008,00مقیرش  خضراء 04,5008,0005,510 30

06,6905,3704,0103,57 -العادیــــة02,70 05,90 05,9902,5010,00مختاري  أسامة 02,5010,0005,381 15 31

05,0306,3605,7105,16 -العادیــــة04,06 02,02 04,4701,5013,50بوبعایة  مروان 01,5013,5005,211 32

03,3612,0002,6802,52 -العادیــــة02,20 01,84 05,7304,0010,00بوراس  شیماء 04,0010,0005,097 33

05,9404,6900,3301,54 -العادیــــة03,96 00,66 03,7606,0001,00مرابط  علي 06,0001,0003,110 34

 الصفحة  17/12 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

7    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

16,5014,0114,1313,55 ناجحـــةالعادیــــة12,39 15,32 15,2818,0011,00لشھب  نسیمة 18,0011,0014,6730 1

12,5315,6812,7013,81 ناجحـــةالعادیــــة16,02 15,34 14,5217,0011,50كریم  وھیبة 17,0011,5014,2830 2

14,8011,6715,5113,03 ناجحـــةالعادیــــة08,06 13,17 13,2113,0009,50معمري  حیاة 13,0009,5012,8030 15 3

14,6113,9909,8710,37 ناجحـــةالعادیــــة11,38 10,02 12,8713,0007,50تواتي  نسرین 13,0007,5011,7130 4

10,8613,7013,0412,38 ناجــحالعادیــــة11,07 11,35 11,9714,5004,00برباش  بولنوار 14,5004,0011,5930 5

10,6709,3912,3011,34 ناجحـــةالعادیــــة09,41 12,85 10,9714,5008,50سراي  الحاجة 14,5008,5011,1730 6

12,3209,6612,4511,32 ناجحـــةالعادیــــة09,06 13,50 11,8307,5006,00بن لخنش  ماجدة 07,5006,0010,7730 7

05,5413,6813,6611,79 -العادیــــة08,06 08,04 09,0910,0005,50خرخاش  نادیة 10,0005,5009,5817 8

07,8510,6910,1009,76 -العادیــــة09,08 09,04 09,1908,5011,50محمودي  زینب 08,5011,5009,4912 9

09,5012,0411,7010,66 -العادیــــة08,58 08,54 10,0306,0005,50بلقمري  شافیة 06,0005,5009,4227 10

09,0007,0508,6208,43 -العادیــــة08,06 12,03 09,3608,5013,00قلمین  أیمن ودیع 08,5013,0009,367 11

08,8407,3809,7709,31 -العادیــــة08,39 12,51 09,5808,5007,00بونازو  السعید 08,5007,0009,176 12

09,5006,3711,0010,52 -العادیــــة09,55 08,69 08,1907,5010,50بن لمخربش  أحمد عبد الباسط 07,5010,5008,9710 13

08,6810,6609,9809,35 -العادیــــة08,08 08,89 09,4104,0006,00بن رجم  شریفة 04,0006,0008,596 14

03,5708,0312,0411,59 -العادیــــة10,70 08,38 06,6602,5016,50بن حلیمة  إیمان 02,5016,5008,5210 15

10,1707,4008,6508,30 -العادیــــة07,61 10,68 09,4206,5003,00زیان  شیماء 06,5003,0008,2712 16

06,8608,0411,1109,99 -العادیــــة07,76 05,39 06,7610,0007,50بومدوحة  منال 10,0007,5008,007 17

07,8406,0408,3607,49 -العادیــــة05,74 09,68 07,8508,0009,00عباسي  محمد ریاض 08,0009,0007,870 18

05,5308,3412,1110,54 -العادیــــة07,40 05,24 06,3707,0009,50بن مبروك  إلھام 07,0009,5007,859 19

05,7009,0608,8308,79 -العادیــــة08,72 07,88 07,5506,5008,00بن نویوة  فطوم 06,5008,0007,830 20

06,7406,5710,6910,32 -العادیــــة09,59 06,90 06,7405,5009,00فالي  خلیل 05,5009,0007,819 21

07,3605,7011,2609,75 -العادیــــة06,74 07,39 06,8203,0009,50میلودي  أكرم 03,0009,5007,525 22

07,6909,3907,9807,79 -العادیــــة07,42 08,08 08,3904,5004,00ساسي  رندة 04,5004,0007,470 23

06,0411,0307,6407,12 -العادیــــة06,08 07,05 08,0404,5006,50عباد  أسماء 04,5006,5007,336 24

07,8506,7209,9409,32 -العادیــــة08,08 04,57 06,3804,5009,00طاع هللا  ناصر الدین 04,5009,0007,250 25

05,3605,3710,2610,30 -العادیــــة10,38 05,42 05,3808,0005,50بلخضر  لبنى 08,0005,5006,979 26

06,8606,3907,8007,39 -العادیــــة06,57 05,74 06,3305,0006,00مشیش  ھشام 05,0006,0006,470 15 27

06,8505,7006,3805,72 -العادیــــة04,41 09,03 07,1904,5004,50نویبات  فتیحة 04,5004,5006,300 28

 الصفحة  17/13 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

7    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

02,7210,0809,0407,61 -العادیــــة04,74 06,07 06,2902,5005,50جاب هللا  أمیرة أنیسة 02,5005,5006,236 29

07,6806,7107,3006,28 -العادیــــة04,25 04,74 06,3801,0006,00بوشریف  أیمن 01,0006,0005,830 30

06,3603,4007,0608,27 -العادیــــة10,70 07,73 05,8303,5000,00بن حلیمة  خولة 03,5000,0005,754 31

03,8708,0110,6607,44 -العادیــــة00,99 04,74 05,5402,0001,00بودراف  الحسن 02,0001,0005,325 32

00,6800,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,2300,0000,00عبید  أسماء 00,0000,0000,130 33

 الصفحة  17/14 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

8    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

09,0014,6313,8112,55 ناجــحالعادیــــة10,03 10,85 11,4906,5009,00سماتي  علي 06,5009,0011,1030 1

09,5108,7410,8711,67 ناجحـــةالعادیــــة13,28 14,85 11,0311,5005,50ززقاد  رانیا 11,5005,5010,7430 2

08,3812,0512,3411,63 ناجحـــةالعادیــــة10,20 11,77 10,7313,0003,50خیدت  خولة 13,0003,5010,5230 3

09,1914,6913,0312,14 ناجحـــةالعادیــــة10,36 09,55 11,1406,5003,00خمیس  لمیاء 06,5003,0010,2530 4

08,0312,0215,0013,05 ناجحـــةالعادیــــة09,14 09,31 09,7911,0002,00بوعویرة  أمیمة 11,0002,0010,0830 5

09,6811,7211,3810,66 -العادیــــة09,21 10,57 10,6608,0001,00بشیري  صلیحة 08,0001,0009,5427 6

07,6910,7311,0611,38 -العادیــــة12,02 07,22 08,5508,5010,00عابد  ھجیرة 08,5010,0009,4516 7

08,2011,7208,7008,59 -العادیــــة08,38 11,85 10,5909,0001,00بن شھرة  شروق 09,0001,0009,0318 8

05,5311,7010,6810,03 -العادیــــة08,72 10,68 09,3007,0003,00لطرش  نورة 07,0003,0008,7221 9

10,3308,4207,9007,88 -العادیــــة07,83 10,02 09,5906,0008,50مروك   عبد الرزاق 06,0008,5008,7012 10

08,1711,3909,1908,49 -العادیــــة07,10 07,97 09,1808,0006,00ملكي  عبد الكریم 08,0006,0008,606 11

09,0109,0712,0010,75 -العادیــــة08,26 06,40 08,1606,0006,50بوطیبة  أبوبكر الصدیق 06,0006,5008,529 12

11,3206,3908,0208,42 -العادیــــة09,23 05,89 07,8711,0009,00بن حلیمة  بالل 11,0009,0008,418 13

07,1910,7109,0408,79 -العادیــــة08,30 09,31 09,0705,5001,00بودراي  أمیرة 05,5001,0007,946 14

08,3614,0209,5508,17 -العادیــــة05,41 05,81 09,4004,0001,00حاجي  كنزة 04,0001,0007,816 15

02,3809,4009,6909,42 -العادیــــة08,88 06,89 06,2211,0009,00رحماني   إبتسام 11,0009,0007,782 16

06,7210,6805,8306,46 -العادیــــة07,72 08,47 08,6208,5003,50العربي  زینب 08,5003,5007,556 17

06,3609,7407,8807,95 -العادیــــة08,08 07,57 07,8904,5007,00بضیاف  جھاد 04,5007,0007,520 18

04,8611,3507,5807,13 -العادیــــة06,23 10,04 08,7505,0001,00بن زیة  دنیا زاد 05,0001,0007,2612 19

07,0108,7410,8809,00 -العادیــــة05,25 07,22 07,6603,5003,00عابد  سمیر 03,5003,0007,225 20

06,7008,7407,8807,59 -العادیــــة07,01 05,73 07,0606,5007,50مصطفاوي  انور 06,5007,5007,190 21

06,8709,7310,0508,56 -العادیــــة05,57 06,89 07,8302,0002,00بوقرة  منیرة 02,0002,0006,975 22

07,0506,7103,7405,35 -العادیــــة08,57 09,02 07,5906,5005,00دري  بالل 06,5005,0006,640 23

05,8709,7307,4107,06 -العادیــــة06,35 05,48 07,0301,5007,50عاللي  بالل 01,5007,5006,580 24

06,0311,0006,4006,18 -العادیــــة05,74 06,22 07,7504,5002,50تومي  رشیدة 04,5002,5006,556 25

07,1807,0707,5306,63 -العادیــــة04,83 06,15 06,8004,0002,50دھمش  محمد 04,0002,5006,110 26

06,0408,0908,4207,51 -العادیــــة05,68 04,39 06,1701,0002,50میاح  ساعد 01,0002,5005,730 27

04,0105,3605,8806,44 -العادیــــة07,55 04,65 04,6704,0007,00سیلم  اشرف 04,0007,0005,300 15 28

 الصفحة  17/15 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

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

محضر المداوالت للسداسي الخامس
  للدورة العادیــــــة  

 إقتصاد بنكي
6 / ر2م

معدل
السداسي

8    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

 أسواق مالیةالرقم اآللـــي
6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

 تحلیل مالي
6 / ر2م

محاسبة البنوك

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر3م

 مالیة دولیة
4 / ر1م

قانون القرض
 والنقد

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد نقدي وبنكي

06,8305,3711,0010,01 -العادیــــة08,02 00,68 04,2902,0000,00بن یطو  شمس الدین 02,0000,0005,259 29

02,7008,3707,6606,63 -العادیــــة04,58 04,23 05,1002,5002,00شیخ  رقیة 02,5002,0005,000 30

05,9605,0207,3605,62 -العادیــــة02,15 03,55 04,8401,0001,00 مرزوقي   یوسف 01,0001,0004,350 31

03,3204,6900,0000,94 -العادیــــة02,81 01,34 03,1206,0011,50عكة  محمد األمین 06,0011,5003,551 32

01,3200,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,34 00,5502,0000,00بوسعدیة  حسیبة 02,0000,0000,480 15 33

 الصفحة  17/16 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2019/03/1019:40:34G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :




