
3جامعة الجزائر
الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر

القســم : علوم التسییر
المیـدان :  علوم إقتصادیة و التسییر و علوم تجاریة

الشعبــة :  علوم التسییر
التخصص :  إدارة الموارد البشریة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
لغة أجنبیة األستاذ :......................................................

1 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجیل إمتحان نظري
محاضــــرة

معدل الدورة 
1

10.00000.0010.000اوقاسي  سھام143109577630101
02.00000.0002.000بطاطنة  زكریا153110671330102
13.00000.0013.000بوشندوقة  حفصة153105046030104
07.00000.0007.000بوعریفي  كمیلیة لیلیة153111500930105
03.50000.0003.500بوغلیط  عزالدین153104883030106
02.00000.0002.000بومزیبرة  نور الھدى153105024230107
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0بومعراف  اسماء اكرام153109914730228
10.00000.0010.000تبان  شمس الھدى153110015530108
10.00000.0010.000تكفي  سمیر143106917530109
07.50000.0007.500حموش  سلینة153110674130110
12.00000.0012.000حمیدة  ھاجر مریم153105096530111
01.00000.0001.000حیمر  سمیر153107644930112
06.00000.0006.000خلفاوي  عبد الرحمان143106923130113
01.00000.0001.000دبیب  لیاس محفوظ153108478730114
02.00000.0002.000رایسي  رمیساء153107640330115
06.00000.0006.000رحال  اكرام3110747430116 15
06.00000.0006.000زادي  فیصل153110686430117
05.00000.0005.000زغادنة  محمد حسام الدین153109592230118
15.00000.0015.000زیتون تركي  مھدیة امال133107586830119
10.00000.0010.000شابیة  حسام الدین11104236230120

07.50000.0007.500شویعل  صفیة153105511830121
01.00000.0001.000طبوش  ولید143108102030122
01.00000.0001.000طوایبیة  عبد اإلاله11103904830123

Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0عادل  حلیمة143509438930124
03.00000.0003.000مازري  كاتیة153108067930125
03.00000.0003.000مناد  بشیر153107955230128
04.00000.0004.000ھامل  عبد الحمید133105377830126
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3جامعة الجزائر
الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر

القســم : علوم التسییر
المیـدان :  علوم إقتصادیة و التسییر و علوم تجاریة

الشعبــة :  علوم التسییر
التخصص :  إدارة الموارد البشریة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
لغة أجنبیة األستاذ :......................................................

2 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجیل إمتحان نظري
محاضــــرة

معدل الدورة 
1

10.00000.0010.000أوراھم  زكریاء153110000030201
10.00000.0010.000بواللبن  نبیلة153104915030202
10.00000.0010.000بوزرورة  یونس153109036930203
10.00000.0010.000بوشارب  خالد153106537830204
12.00000.0012.000ترخاش  ایمان153108381630205
01.00000.0001.000جوابي  عمار153105754230207
01.00000.0001.000رحال  بدر الدین153111479230208
15.00000.0015.000رزقي  لیلیا153104837430209
13.50000.0013.500سباعي  شھیناز153105248230210
01.00000.0001.000سخوان  صبرینة153111493030211
12.00000.0012.000سكساوي  براھیم فاروق12105817830212
14.00000.0014.000شالبي  نھال زھرة133105753530213
13.00000.0013.000صحاري  فلایر153111045330214
01.00000.0001.000عاصف  عماد الدین133202654430215
06.00000.0006.000عبد الحمید  عثمان153107759630216
05.00000.0005.000عبد العزیز  الفاروق153110725130217
06.50000.0006.500عبد العزیز  ھیند153107812630218
10.00000.0010.000علون  یمینة153105358130219
07.00000.0007.000فوسي  منال153110065330220
04.00000.0004.000قیعموش  مھدي143107271730221
02.00000.0002.000لعزیزي  اسالم153106412730222
05.00000.0005.000مطام  محمد153109589430223
03.00000.0003.000مقیدش  سید أحمد153106585430224
10.00000.0010.000منصور  مصطفى االمین133105749930225
05.00000.0005.000نعمار  حنان153105193930226
10.00000.0010.000واري  مھدي143106693230227
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3جامعة الجزائر
الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر

القســم : علوم التسییر
المیـدان :  علوم إقتصادیة و التسییر و علوم تجاریة

الشعبــة :  علوم التسییر
التخصص :  إدارة الموارد البشریة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
لغة أجنبیة األستاذ :......................................................

3 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجیل إمتحان نظري
محاضــــرة

معدل الدورة 
1

05.00000.0005.000أعراب  بالل محمد153105402530301
01.00000.0001.000بن النیة  ریمة153108781530302
01.00000.0001.000بن فارس  حسام الدین133104294830303
07.00000.0007.000بوشالغم   زكریاء143206405030304
03.00000.0003.000بوشنافة  نورھان153105024530305
06.00000.0006.000جیالني  أسامة153105029730306
10.00000.0010.000حمداش  كوسیلة133105743730307
10.00000.0010.000حوتي  محمد143106931830308
05.00000.0005.000خدیجي  عبد القادر153111496530309
05.00000.0005.000خلفاوي  عبد المعز133104121930310
02.00000.0002.000دباب  ھاجر153108829730311
02.00000.0002.000رباحي  سلیة153107345530312
10.00000.0010.000زروقي  مصطفى امین153105354230313
02.00000.0002.000سماعیل  سلمى153108425530314
03.50000.0003.500سواكري  عبد الرحمان133202652830315
14.00000.0014.000شاقر  جازیة153107635130316
04.00000.0004.000صایبي  مراد153108502030317
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0صمیدة  كاتیا153106636130318
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0فراغ  دلیلة153108776130319
07.00000.0007.000قداش  رانیة153106983530320
02.00000.0002.000لكحل  حسین10104443930322
02.00000.0002.000مخفوظ  صبرینة153105199530323
01.00000.0001.000مسوس  سارة153106044230324
10.00000.0010.000مواسي  علي12104907630325
15.50000.0015.500مومو  عبد الكریم143109270930326
06.00000.0006.000ناشف  محمد لمین153110691730327
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3جامعة الجزائر
الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر

القســم : علوم التسییر
المیـدان :  علوم إقتصادیة و التسییر و علوم تجاریة

الشعبــة :  علوم التسییر
التخصص :  إدارة الموارد البشریة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
لغة أجنبیة األستاذ :......................................................

4 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجیل إمتحان نظري
محاضــــرة

معدل الدورة 
1

10.00000.0010.000بساعود  نھاد153106692930401
10.00000.0010.000بلعباس  ایمان133106040830402
10.00000.0010.000بلعید  یسرى153106188230403
04.00000.0004.000بلمنور  المیة153106449630404
12.00000.0012.000بندو  حمزة143109215930405
10.00000.0010.000بن سالم  نھاد153106175230406
02.00000.0002.000بن یربح  امینة12103896830407
06.50000.0006.500بورزق  حنان153106761430408

17.00000.0017.000دین  محمد أكرم اسماعیل15239930409
12.00000.0012.000سایس  خالد153109080730410
01.00000.0001.000شحات  سید أحمد153105348630411
01.00000.0001.000شلبي  مریم153108505630412
06.50000.0006.500شیخي  منال153108821130413
10.00000.0010.000طایبي  زین العابدین143106456930414
10.00000.0010.000طكوك  ھشام12105893630415
03.00000.0003.000طورشي  أشرف153408622330416
10.00000.0010.000عبادو  یاسمین143109127230417
15.00000.0015.000كتو  عبد المنعم153111296230418
10.00000.0010.000لعجیمي  سرین153106200230427
01.00000.0001.000ماحي  حمزة153105297030419
06.00000.0006.000مباركي  إیھاب133104881530420
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0مجدل  ضیاء الدین133104418530421
01.00000.0001.000مداح  رابح أمین153111760430422
02.00000.0002.000مریداد  محمد المختار12107292630423
05.00000.0005.000موالي  وردة143108481430424
07.00000.0007.000نسال  رومیساء153108895130425
05.00000.0005.000وكالي  شیماء143108471330426
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3جامعة الجزائر
الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر

القســم : علوم التسییر
المیـدان :  علوم إقتصادیة و التسییر و علوم تجاریة

الشعبــة :  علوم التسییر
التخصص :  إدارة الموارد البشریة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
لغة أجنبیة األستاذ :......................................................

5 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجیل إمتحان نظري
محاضــــرة

معدل الدورة 
1

02.00000.0002.000أیت محمد  صبرینة153107969630501
04.50000.0004.500بزیو  زكریاء143206253730502
02.00000.0002.000بن زغیوة  نور الھدى153105906730503
03.00000.0003.000بن سالم  لیندة153108810730504
04.00000.0004.000بن عمارة  اكلي عماد الدین153109915530505
07.00000.0007.000بوسعیدي  زكریاء153111549730506
03.00000.0003.000بوقرة  یاسمین153111514530507
07.50000.0007.500بیداري  أسماء153107948030508
01.00000.0001.000خماري  ایمن شعیب153112213630509
10.00000.0010.000سلطان  یاسمینة153106186730510
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0سلماني  محمد أمین143206262630511
10.00000.0010.000سوامس  منال153106167430512
07.50000.0007.500شحوط  حمزة153105004730513
07.00000.0007.000شرقي  نجاة153106216630514
07.00000.0007.000طحطاح  شیماء153110959930515
03.00000.0003.000طویع  زكریاء153110671630516
06.00000.0006.000عماري  صفاء153108311730517
04.00000.0004.000فطار  عبد الرشید143106527230518
02.00000.0002.000قارة  عبد الوھاب153106137930520
10.00000.0010.000قارة  لیندة143104786630519
01.00000.0001.000كباش  أحالم153111516830521
06.00000.0006.000كریم  شمس الدین153106211930522
02.00000.0002.000لحرش  سعید153106045130523
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0موصاب  فریدة153105017930524
10.00000.0010.000نواوریة  بالل143105905730525
01.00000.0001.000ولد بوزیدي  حلیمة سعدیة153111481730526
06.00000.0006.000یحي شریف  سید علي153110012730527
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3جامعة الجزائر
الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر

القســم : علوم التسییر
المیـدان :  علوم إقتصادیة و التسییر و علوم تجاریة

الشعبــة :  علوم التسییر
التخصص :  إدارة الموارد البشریة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
لغة أجنبیة األستاذ :......................................................

6 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجیل إمتحان نظري
محاضــــرة

معدل الدورة 
1

10.00000.0010.000أكلیل  سارة153107729530601
10.00000.0010.000بلخیر  ھاجر153107444630602
11.00000.0011.000بن سعد  ندیر153108336430603
03.00000.0003.000بن كراوش  فاطمة الزھراء153111726230604
07.00000.0007.000بو سبحة  أنیس153106409130605
10.00000.0010.000بیوض  كنزة153105604130606
03.00000.0003.000جنادبیة  أمیر نسیم153109618730607
06.00000.0006.000حسناوي  محمد سعید143108478530608
07.00000.0007.000خربوش  ھاجر153108829130609
10.00000.0010.000دحماني  فطیمة153107656430610
05.00000.0005.000درویش  اسماعیل143104541330611
06.00000.0006.000دقدق  ریان153107722330612
06.50000.0006.500رماس  سارة153105818830613
07.00000.0007.000زانون  سمیرة153107737730614
03.00000.0003.000سالمي  كنزة153108786330615
02.00000.0002.000صاردي  حمزة133202645430616
05.00000.0005.000طورش  بشرى153111479730617
02.00000.0002.000عبد الالوي  فاتح153106054030618
01.00000.0001.000عریب  خالد153108296330619
10.00000.0010.000عمروش  ابتسام153106084530620
11.00000.0011.000قرین  شیماء153110017030621
01.00000.0001.000قند  سلمى153106849830622
05.00000.0005.000قوشن  فاضیلة12300721730623
10.00000.0010.000لزرق  نسرین153104900330624
10.50000.0010.500مرابط  سمیة153111560330625
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0مشیش  عبد الفتاح133107079330626
01.00000.0001.000معرف  صالح الدین153110677930627
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إحصائیات النتائج

عدد الطلبة الناجحین:

عدد الطلبة المؤجلین:

عدد الطلبة الغائبین:

51

110

8

0عدد الطلبة المقصیین:

العدد اإلجمالي للطلبة

169


