
اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم علوم التسیر

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

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

إدارة مصادر
 التمویل

6 / ر2م

معدل
السداسي

1    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

أسواق رأسالرقم اآللـــي
 المال

6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

إدارة المحفظة
 المالیة

6 / ر2م

اإلتصال
والتحریر
 اإلداري

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر4م

حوكمة
 الشركات

4 / ر2م

قانون
الصفقات
 العمومیة

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   ماستـــر

الشعبــة :  علوم التسییر

التخصص :  اإلدارة المالیة

16,5320,0017,1716,59 ناجــحالعادیــــة16,01 18,35 18,2917,5005,00حمریط  عبد الناصر 17,5005,0016,5530 1

12,8516,7016,1714,68 ناجــحالعادیــــة13,19 19,34 16,3012,5007,00بلباي  خلیل 12,5007,0014,6730 15 2

10,4113,7913,5213,52 ناجــحالعادیــــة13,52 19,34 14,5115,5003,50بن میمونة  فارس 15,5003,5013,3530 3

11,6216,6009,0110,15 ناجــحالعادیــــة11,30 19,00 15,7415,5007,25بوحالة  امین 15,5007,2513,1530 4

10,1809,6713,8312,61 ناجحـــةالعادیــــة11,38 16,68 12,1816,0010,00جعیجع  زھرة 16,0010,0012,4630 15 5

09,8607,8112,1912,52 ناجــحالعادیــــة12,85 11,68 09,7812,5011,00سلیني  بوزید 12,5011,0011,0230 6

06,8912,0811,7012,70 ناجحـــةالعادیــــة13,69 13,38 10,7803,0010,00سعید  عزیزة 03,0010,0010,7130 15 7

09,6805,4910,3810,88 ناجــحالعادیــــة11,37 14,02 09,7313,0010,00رملي  إلیاس 13,0010,0010,4130 15 8

08,6308,5412,5311,37 -العادیــــة10,21 11,02 09,4010,0004,25بریك  خولة 10,0004,2509,6817 15 9

05,0008,9812,5112,02 -العادیــــة11,53 15,01 09,6603,0006,50بن یمینة  نعیمة 03,0006,5009,6315 15 10

05,7406,1413,5313,20 -العادیــــة12,87 07,38 06,4215,0006,50بریكي  سلیمة 15,0006,5009,4011 11

04,4011,3610,0410,87 -العادیــــة11,69 11,36 09,0410,0003,50بریكي  منال 10,0003,5009,2723 15 12

03,7407,7411,5312,20 -العادیــــة12,87 12,02 07,8308,5006,75قواسمیة  سمیرة 08,5006,7509,2515 15 13

05,7003,8711,3311,60 -العادیــــة11,86 09,36 06,3111,0015,25الباھي  السعید 11,0015,2509,2112 15 14

05,4009,3012,5312,29 -العادیــــة12,04 09,70 08,1307,0005,50عشوش  سمیحة 07,0005,5009,209 15 15

03,3905,2311,3612,12 -العادیــــة12,87 09,70 06,1110,0012,75زغبة  یاسمین 10,0012,7508,9912 14 16

05,4007,3210,3813,19 -العادیــــة16,00 06,08 06,2712,0003,50الھادي  أیوب 12,0003,5008,8211 15 17

05,4008,7310,3810,31 -العادیــــة10,23 11,36 08,5007,0004,00لوبازید  لیلى 07,0004,0008,6015 15 18

04,7408,5607,5709,23 -العادیــــة10,89 10,04 07,7812,0006,50ذبیحي  شیماء 12,0006,5008,5112 15 19

06,2306,0011,5211,11 -العادیــــة10,70 05,74 05,9912,0008,50حاجي  رمزي 12,0008,5008,4111 15 20

07,8408,2808,7210,14 -العادیــــة11,55 07,38 07,8307,5004,00حمالوي  عالء الدین 07,5004,0008,259 21

03,0608,0008,2309,80 -العادیــــة11,36 09,70 06,9211,0001,50بكوش  فطیمة 11,0001,5007,776 15 22

03,7206,5510,3811,21 -العادیــــة12,04 09,70 06,6606,0001,00فقریش  عفاف 06,0001,0007,659 15 23

01,4910,9800,0005,84 -العادیــــة11,68 13,34 08,6005,0011,25كحالي  خالد 05,0011,2507,6017 24

04,3202,0411,0212,36 -العادیــــة13,69 06,38 04,2512,5001,00جغام  أمحمد 12,5001,0007,3711 25

03,0406,4608,7209,04 -العادیــــة09,35 12,68 07,3902,0002,00تومیات  خلود 02,0002,0007,046 15 26

00,0002,2608,7210,70 -العادیــــة12,68 04,06 02,1109,0005,75حاج مھدي  یوسف 09,0005,7505,859 27

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,00معطاوي  عبد الرزاق 00,0000,0000,000 28
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2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

محضر المداوالت للسداسي الثالث
  للدورة العادیــــــة  

إدارة مصادر
 التمویل

6 / ر2م

معدل
السداسي

1    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

أسواق رأسالرقم اآللـــي
 المال

6 / ر2م

 أساسیة
18 / ر6م

إدارة المحفظة
 المالیة

6 / ر2م

اإلتصال
والتحریر
 اإلداري

5 / ر2م

 منھجیة
9 / ر4م

حوكمة
 الشركات

4 / ر2م

قانون
الصفقات
 العمومیة

2 / ر1م

 لغة أجنبیة
1 / ر1م

 إستكشافیة
2 / ر1م

 أفقیة
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة الثانیة   -   ماستـــر

الشعبــة :  علوم التسییر

التخصص :  اإلدارة المالیة

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,00بن قبي  فاطمة الزھراء 00,0000,0000,000 29

00,0000,0000,0000,00 -العادیــــة00,00 00,00 00,0000,0000,00نایت محمد  أسامة 00,0000,0000,000 30
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