
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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

1 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

11.00014.5012.750أفلیحاو  سمیرة منال143108687230101
07.00010.5008.750أیت سي أحمد  یوسف133106023930102
06.00011.5008.750بن حاج طاھر  أیوب153105744930103
08.50011.0009.750بن علي  محمد یزید133104616930104
10.50011.0010.750بن عیاد  أصیل153106828330105

12.50014.5013.500بن كولة  محمد بلقاسم15243930106
05.00013.0009.000بن منصور  فلایر153105861030107
12.50014.5013.500بوبریت  مریم153110231930108
05.50010.0007.750بوجالب  لینا153110049030109
03.00003.0003.000بوجمعة  عدالن مبروك143106925930129
10.00011.0010.500بودوشة  فطیمة الزھرة153106055630110
10.00009.0009.500بوفجي  بلقیس153109980530111
05.50011.5008.500بوكروشة  صالح الدین153105349730112
09.50015.0012.250جربوعة  كمال153104888130113
08.00015.0011.500جرومي  عبد اللطیف153106611430114
07.00011.0009.000جودي  عبد الرحیم143104523330115
05.50007.5006.500حمدي  أكرم153105766930116
09.00015.0012.000دحماني  طارق153110320730117
09.50013.5011.500زمیحي  امال خدوجة153107953130118
07.00012.5009.750صانع  بختة153110344730119
09.00016.0012.500عبدالدائم  عادل153110775530120
04.50013.0008.750عبد النور  سامي153105822930121
05.50015.0010.250عبدي  ولید سلیم153109025530122
08.00010.0009.000عبود  حواء153111286830123
09.00011.5010.250عبیب  مونیة153107010730124
04.00008.5006.250عشوبة  مھدي عادل153106064230125
09.00010.0009.500غدیري  مونیة153108823530126
14.50012.5013.500قارة دنجار  ایمان153108381530127
02.50012.5007.500قارة علي  یاسمین153110380730128
07.50012.0009.750قراط  منصف153110469730129
06.00008.5007.250قویدري  شیماء153107742430130
07.00011.0009.000قیصران  سمیة ھاجر153110764330137
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

1 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

17.50016.5017.000كروم  ایمان153106516130131
00.00000.0000.000محمدي  مھدي153108822530136
07.50011.5009.500مرباح  صبرینة133302188830132
12.50016.5014.500مقران  ولید153107452930133
10.00017.5013.750مناصر  محمد إبراھیم153107781730134
03.00010.5006.750ھناد  نوال143106696030135
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

2 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

00.00000.0000.000العشوري  سامي153108304830229
07.00012.0009.500بدرینة  ریان153107962130201
08.00014.0011.000بلعسل  زكریا عبد الرحیم153106427630202
05.00011.5008.250بن ربوح  منال153105273130203
10.50012.5011.500بن طیر  ھند153110473130204
10.00012.0011.000بن علي  شیماء153106047930205
00.00000.0000.000بن لطیف  سارة153106044430206
09.00010.5009.750بوتوستوس  مریم153110177730207
10.00010.5010.250بوزیر  عبدالرحمان153105015730208
03.50011.5007.500بولبداوي  طاھر153111493730209
06.50011.0008.750تركي  نزھة153110073930210
09.50011.0010.250تمورت  مریم153108505730211
00.00000.0000.000حجوج  محمد زكریا153105879830212
11.00010.0010.500حماش  لیدیا153110224230213
05.00012.5008.750حموش  محمد ناصر الدین153111302630214
08.00013.0010.500حیمر  مروة153110060630216
08.00013.0010.500داودي  فضیلة153110039130217
10.50012.5011.500ساطور  منال153111596630219
09.50012.5011.000شقة  زین الدین153108902630234
06.50012.0009.250شمالل  سعیدة153105197930220
10.50015.5013.000طواع  كنزة153111154530221
12.00014.0013.000عبو  محمد الحسین153105082030222
14.00016.0015.000عریج  یاسمین153106712430223
00.00000.0000.000علیالت  تمعزوزت دامیة153108386330224
11.50014.5013.000فتان  ھیثم153305112430225
04.50012.5008.500لعشاب  نورالھدى153110378530235
08.00015.5011.750لوعیل  ھدى153107043730236
12.50016.0014.250مروش  محمد أیمن153106156330226
07.50011.5009.500مطار  مھیرة إكرام153202406230227
06.00011.5008.750معامره  فارس153110034530228
07.00011.5009.250منصر  یمینة153105027730229
06.50011.5009.000منقار  عبد الرحمان12107766030230
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

2 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

09.00010.5009.750وعواع  صبرینة153108441530231
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

3 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

06.00010.0008.000إغیل  لیلیا153110175030301
00.00000.0000.000براھمیة  إبراھیم143402144130233
11.50014.5013.000بن التومي  محمد فرید153108498830302
07.50011.0009.250بن عیاش  نسرین153106172430303
00.00000.0000.000بن لعالم  مھدي153111508230328
13.50014.0013.750بن مھدي  فراح153106144430304
11.00015.5013.250بن یو سف  عمر153105854530305
11.00012.0011.500بوعیشة  محمد153109938930306
16.50016.0016.250بوكروم  ربیعة153106550330307
11.50015.5013.500حفناوي  محمد153110369430309
06.50014.0010.250خداش  خولة133104797330310
08.00013.5010.750خلفاوي  محمد ریاض153110691330311
08.00015.0011.500خلیفي  علي153110032430312
07.00012.0009.500خنفیر  اسیا153110446030313
09.00012.0010.500دلھوم  صارة153106127530333
11.00010.5010.750زاوي  نسیمة153203511630314
05.00012.0008.500زبدي  انصاف143108464530315
10.00013.0011.500زمور  الزھراء نسرین153107952730316
10.00012.0011.000عثماني  مریم153106667130317
06.00013.0009.500عزي  امینة153110447030318
12.50013.0012.750علواني  نسرین153104900430319
06.50013.5010.000عمورة  نسرین كمیلیة153106173730320
14.00015.0014.500فج  ایمان133106831630321
04.00011.0007.500قاسمي  طارق153108794330322
06.50007.5007.000قرین  رضوان153105052130323
03.50009.5006.500قرین  شیماء153104875930334
10.00016.5013.250كاجیت  فلایر153105860630324
07.00011.5009.250كلكولي  اسماء سھام153109968130325
12.00014.0013.000كیشو  إنصاف153108364430326
07.00012.0009.500لعلجي  سارة153108035430335
14.00012.5013.250لعموري  ربیحة153105235730327
06.50012.0009.250لونیس  لینة153110225830328
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

3 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

08.50012.5010.500معروف  أحمد صھیب153105525430329
05.00005.0005.000موسر  محند اورمضان153111386030330
09.50012.0010.750ناني  ھناء153105356730331
05.50012.0008.750نوي  صارة153106048330332
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

4 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

04.50013.5009.000أبوالعال  سفیان153106211230401
09.50012.5011.000أمزیاني  سلمى153112104630402
09.00014.0011.500احمد عامر  اسامة153110721430403
07.50011.0009.250بروري  رمضان153107719430404
09.75014.5012.130بن جمعة  فراح153110218730406
07.50012.5010.000بوزارة  فاطمة الزھراء فلایر153106143630408
03.00013.5008.250تریغت  راویة153107639630409
02.50008.5005.500تلخوخ  محمد ھشام153106660730410
17.00016.5016.750جامع  كریمة153107770030433
03.00008.0005.500جلي  عبد الكریم غالم هللا153111572330411
13.50012.5013.000جھیر  یسرى153104909930412
04.50008.0006.250حركات  أسامة153105187930413
10.50018.5014.500دھار  تینھینان153108387030414
05.50008.0006.750زروق  ھاني یونس153105281630415
04.00009.5006.750زینات  أسامة153104997430416
04.50012.0008.250شملول  ریاض153108780230417
06.50014.5010.500صامر  علجیة153110785030418
01.50009.0005.250صباحي  رانیة153111761630434
05.50014.0009.750عزوق  اسماعیل153111527830419
06.50010.5008.500عالء الدین  عبد  النور153108933730420
08.50011.0009.750عالم  زینب153110672830421
06.50009.0007.750عیدي  مریم امیرة153110178030422
10.50012.5011.500قالدم  شیماء153110211230423
06.00009.5007.750لعریبي  صھیب سھلي إسماعیل153108443030425
10.50013.0011.750مخالفیة  اسالم153105000830426
12.00016.0014.000مداني  زینب153108903630427
05.00010.0007.500مسعودي  وسام153105025830428
05.50010.0007.750مصباح  عبدالجلیل153108455230429
15.50013.0014.250مقراني  فاطمة153110107830430
07.50013.5010.500موفق  مریم153109104630431
00.00000.0000.000ھني  فاتح153106820930432
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

5 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

03.00000.5001.750العشاشي  سیدعلي12302778730426
04.50010.5007.500المرس  حیاة133104116730501
08.00013.0010.500بلوزداد  عائشة153108444930529
08.00010.0009.000بن میلود  فاطمة الزھراء153106626330533
02.50009.5006.000بن یحي  عبدالرحمان153105255830502
04.50012.0008.250بوزیدي  منال153110065230503
09.00012.0010.500بوطانة  الزھرة153105038530504
03.00011.5007.250بوعمرة  خیرالدین143106910830505
07.50015.5011.500بویحي  میساء153105274530506
04.00011.0007.500بویكني  عبدالھادي143108956630507
09.50011.0010.250تجروني  مھا153111365630508
15.00014.0014.500تركمان  ریمة153110202230532
03.50012.0007.750حاجي  نور الھدى153111372130531
04.00011.0007.500حسین  أنیس153106080430509
11.50011.5011.500حطاب  یوسف ولید153111817030510
14.50013.5014.000حمادوش  یاسمین153108114730511
08.50013.5011.000حمدیكان  احالم153110164730530
06.50010.5008.500حوض  رضوان153510848330512
08.50010.0009.250خوجة  أنیس153105771930513
00.00000.0000.000زقاد  صبرینة153111721630514
05.50015.5010.500ساسة  مریم153107008330515
04.50009.5007.000سعودي   محمد بوضیاف153510856130516
08.50011.0009.750شالقو  إیمان153108287930517
06.00011.0008.500شرفاوي  خدیجة153106980030518
13.00014.0013.500عراش  منال153111802530519
00.00000.0000.000عرقوب  مایا153109110030520
07.50014.5011.000قراش  كریمة153111727730521
03.50010.0006.750لعرابي  محمد رضا رمضان153107982630522
12.50010.5011.500مادي  إسالم153105502530523
04.50008.5006.500معداوي  سماح153110502130524
08.50013.5011.000معیزیة  لطفي153110367330525
07.00011.0009.000موجب  نریمان153108164630526
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

5 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

11.00014.5012.750موزاي  نبیلة153105091030527
05.75007.5006.630ھردة  ربیعة07103527330528
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

6 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

15.00017.5016.250بخوش  أیوب153111523730601
04.00009.5006.750بلحوة  بلقاسم لمین143104515830602
06.50013.5010.000بودمالة  حمزة143109216030603
05.50010.5008.000بودیسة  مریم153106162430604
07.00008.5007.750بوزید  وفاء153105283930605
00.50007.0003.750جباري  حمامة سارة153108390330606
11.00013.5012.250جناوي  یاسمین153108117130607
16.00016.5016.250حجیمي  فھیمة153108953430608
09.00010.5009.750حمدي  مریم153105886530609
02.00008.0005.000حمزاوي  أسامة رزقي153108842430610
08.00014.5011.250خدیم  نورة153104903130611
04.00011.0007.500رامو  عبدالنور153107759130612
12.50017.5015.000رحماني  حكیمة143204618730613
11.00011.0011.000رحیم غالیة  سمیة153104830930614
04.00008.0006.000سعید  كوثر  دوجة حفیظة153108475930615
02.00006.5004.250سالطنیة  سھام153104831130616
01.00011.0006.000سیلمي  فلایر153110219230617
06.00010.5008.250شربال  صلیحة153105252130618
13.50014.0013.750شریجي  سارة153108582530619
08.00014.5011.250صغید  سعدة153111150830620
14.00014.5014.250طرطاق  عبد الحكیم153105253330621
08.50014.5011.500عبد الباقي  شھرزاد153105833530622
12.50013.5013.000علي صوشة  خیرالدین143105739130623
10.50017.5014.000غربي  محمد153105204230624
02.00009.5005.750فضالة  زینب153108903030625
09.75014.5012.130قحام  إبتسام153111165330626
09.00010.0009.500قوریشي  نجیة153105022630627
06.50009.0007.750مصداع  عبد الكریم153108798230630
11.00012.5011.750نقرو  عائشة153105067430631
07.50010.5009.000ھومة  حنان153107636730628
04.00011.0007.500واشك  محمد امین153107782530629
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

7 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

00.00000.0000.000إبلعیدان  أحمد153108285030701
04.50010.0007.250بوراس  ایدیر153108291730702
10.00013.5011.750بوراق  محمد143407506730703
00.00000.0000.000بوشول  حمة153105747830704
07.50014.5011.000توارس  عبد الحكیم153403104030705
11.00014.0012.500توافق  مریم153107664130706
01.00011.5006.250جادل  سارة143108751730707
07.75013.5010.630حراد  شاھیناز153111292730735
06.00014.0010.000حریر  نوال153107851930708
03.50014.0008.750حسني  مروة153109943130709
06.75014.7510.750رحمون  رمیساء153107328830710
09.00012.0010.500رزاق زوازي  كریمة153106056730711
08.75012.0010.380رواق  رمزي153109995230712
07.00013.0010.000شوشة  خدیجة153109987130713
07.50015.5011.500شویة  ولید153110976730714
03.50009.5006.500طویل  منى153111507430715
08.00012.0010.000عبد الكبیر  ایمان153109977130716
06.50014.0010.250عرعریة  ھجیرة153111079030717
01.50011.0006.250عزیزي  عیدة153107974330718
02.25010.5006.380علیوة  صبرینة153109929230719

03.25013.0008.130عنتر  كمال922622630734
09.25013.5011.380قراش  نسرین153108338130720
01.00000.0000.500قفاف  بشرى153108768930721
14.00016.0015.000قنز  سارة153108420230722
14.50015.5015.000كحل الراس  سمیة153108427630723
08.75012.5010.630كیاس  سمیة153110957930736
00.00000.0000.000محمودي  بھجة ریم153107956030724
08.25013.0010.630مرنیز  أكرم ھشام153108756530725
05.25012.0008.630مزاري  سمیة153106121030726
08.50012.0010.250مسیعود  سارة153108784330727
12.50016.5014.500مشنت  رمیساء153111178230728
08.25014.0011.130معبد  منال153104897730729
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

7 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

06.00015.0010.500مقدم  رندة153111763530730
12.50016.0014.250میمون   امیرة153108355530731
10.00012.0011.000یادي  عبد الرؤوف153108054830732
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

8 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

09.75010.2510.000أكزیز  نبیل12104625730801
11.00015.5013.250بلعیدي  سامي153109925130802
06.50010.0008.250بلقاسم  حمزة143105906530803
08.25015.0011.630بن لوناس  عبد المالك153108454330804
07.25012.7510.000بوتلیس  مروان143109380930805
04.25011.0007.630بوخاري   وھیبة9698136430806

11.00013.5012.250بونجاوي  شھیناز153106591430834
02.50014.5008.500بوھارون  فتیحة153105074430807
04.75010.0007.380جداوي  جھینة153106527930808
06.50013.5010.000جلولي  یاسمین153107817930809
03.25011.0007.130جنیدي  عبد الرحمان153907667830810
11.00013.2512.130جوزي  لیلیا فاطمة الزھراء12107178430811
09.25013.2511.250حمالت  زكریا143108254830812
10.00015.0012.500حمودي  أحالم153105212430813
06.50011.0008.750داودي  أمال153105529030814
12.00014.5013.250دباغي  عبد السالم153108451630815
09.25011.0010.130دبزة  محمد امین153111729830816
12.50013.0012.750زبیش  خولة الشیماء153105802830817
04.75010.0007.380سبعرقود  أعمر153107626730818
08.00013.5010.750سنوسي  سعید153106575030819
07.00013.0010.000سي الطیب  رمیساء153108893530820
04.50010.5007.500شاعو  فارس143106927530821
06.00010.5008.250طالي  مفدي153105890630822
06.50013.5010.000علي  تنھینان153107956230823
02.00012.7507.380قنان  یاسمین153107991830824
06.00010.0008.000كیموش  یوسف133104890430831
15.50018.5017.000مبرك  فتیحة153111787230825
11.00014.2512.630مخلوف  یاسین153110845930826
06.25014.5010.380مرزوق  فطیمة إیمان153107767830827
10.00013.0011.500مرسي  عماد عبد النور153111384930828
14.50014.0014.250مقروس  خیرة153111714030829
13.00017.5015.250ملوكي  یاسمین153111219530832
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

8 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

03.75010.0006.880نافي  عبد الرحمان153106606330833
08.00010.0009.000یخلف شاوش  حیاة153111713030830
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

9 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

13.00013.0013.000القلعجي  وفاء153105026230901
00.25012.0006.130باقي  یوسف153105028430902
09.50012.5011.000باكلیوي  عتیقة153105594830932
08.00013.0010.500بن یونس  دیھیة153106423030903
09.25014.5011.880بوخروبة  خدیجة153105557430904
05.75010.5008.130بوصالحیح  خولة153106422530905
04.75011.5008.130بوقروة  أمیرة153108846330906
03.00015.0009.000بوھاویة  منال153106459730907
07.50011.0009.250جالل  لیندة153107979630908
02.50010.0006.250حمالوي  مروة153110265030909
07.00010.5008.750دحماني  لیلى153106450630910
01.00012.0006.500دریش  مریم153106062430911
03.75012.0007.880رشید  منال153106063230912
05.00011.5008.250زبیش  نسیم حسام الدین153105208830913
10.50011.5011.000زراوي  سمیة153106432830914
08.50015.5012.000زعاف  لیندة153105019530915
07.00013.0010.000سطوف  إیمان153108004830916
11.00013.5012.250سعیدي  ھاجر153106825230917
10.50016.0013.250سلیماني  امیرة ھاجر153104853730918
10.50015.0012.750شاوش  ایمان153110192730919
08.75012.5010.630شتوان  وحید153110241630920
04.00010.0007.000شریفي  بدرالدین یوسف143104778230934
03.75014.5009.130عبود  امینة143106905030933
04.00010.0007.000عریبي  سمیر فیصل143105082230921
04.00013.0008.500فراحي  منال153109944730922
08.25015.5011.880قاسمي  تنھینان153110194830923
07.00011.0009.000كباش  مصطفى شوقي153105021830924
04.00013.0008.500متوس  بالل153108769730925
07.50013.0010.250مصطفاوي  نجاة153105519430926
07.00007.2507.130مطاھري  وردة133107314130927
06.50013.5010.000معروف  حكیم153110196530928
08.50016.5012.500مقاللي  فلایر153105600430929
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

9 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

06.75013.5010.130ملوكیة  مریم  یسرى153111208930930
02.50013.5008.000موھوب  خدیجة153105557330931
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

10 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

04.25012.2508.250اوبادي  ھادیة153109015931002
04.50010.7507.630بارة  امال153104853031003
08.50011.2509.880بصاح  نوراالیمان153108105631004
07.25010.5008.880بغدادي  ھاجر153110378831033
08.25011.5009.880بقاق  فلایر153108568631006
00.00000.0000.000بلعواد  ھشام153208864931007
01.00009.5005.250بن بخمة  زھیة153106563331008
03.50008.2505.880بن توھامي  مھدیة153108094631009
01.00009.7505.380بن مساھل  ال میة153107977531010
04.75012.2508.500بوزدام  مروان153108163931011
03.75010.0006.880بویط  عبد الرحیم133107527131012
03.75010.0006.880تاوریت  خدیجة153108775031013
03.75008.5006.130جدو  شھرزاد133107671931014
04.25010.2507.250دیب  بوعالم143104899331015
04.75009.0006.880ساجي  وفاء  امینة153106890731016
03.00010.7506.880عمران  عبیر153111573931017
04.00014.2509.130عیشاوي  زكریاء153111289831018
07.25013.2510.250غراس  اكرام153107691231019
04.25011.2507.750غرزولي  نسیم153105023531020
05.00008.0006.500فلیسي  یاسمین153106962731021
07.00012.7509.880قرباص  سلمى153110008031022
09.50013.5011.500كاشة  تنھینان153111284931023
05.25010.5007.880كساي  رانیا153107639031024
03.25010.0006.630كموش  سفیان153105347931025
04.25011.2507.750معزیز  إیمان153107629431026
06.00012.0009.000مكارزیة  ریاض153208850331027
07.25012.2509.750موسوني  كنزة153106957931034
04.50007.7506.130میزاب  سوسن143205949931028
04.00010.2507.130نجاري  غزالن153107654031035
04.50010.5007.500وارت  لیندة153111053931029
07.50011.2509.380وارث  ھاجر153107670431030
02.75011.0006.880یموني  صبرینة153105838531032

2018/01/1715:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1723 /



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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

10 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

03.75009.5006.630یونسي  امین153108011031031

2018/01/1715:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1823 /



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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

11 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

04.00010.5007.250إبراھیم العدواني  زین الدین133104118331101
07.75013.5010.630العیفاوي  شریف153510880531129
07.50010.2508.880اولعربي  الیاس12105559131102
06.75012.5009.630بعیجي  فاروق عبد الحفیظ153111576431131
04.50013.7509.130بن العربي  سارة153106817231103
08.00016.7512.380بھلول  نعیمة153110829631104
04.75009.0006.880بو البكلیز  لینة153304468731105
06.50014.2510.380بوتفنوشات  أمال153110711031130
03.75008.5006.130بوطالبي  الھام153110662731106
05.00009.7507.380بوعریفي  صفاء153110771931107
04.25014.0009.130بو فتة  صابرین153105583431108
02.50008.5005.500جودي  عبد القادر143104523631109
04.25011.2507.750دبیلي  خالد153907764731110
04.50012.0008.250سرایش  سامیة153107643231111
08.25014.0011.130شاوش  ریمة153107723931112
03.75009.0006.380صغیري  محمد133500233831113
04.00009.7506.880طرشي  ایناس نور الھدى153106518031114
06.25010.5008.380طلحي  ابتسام153106084331115
05.50013.0009.250عكاك  ھشام153108830931116
04.00011.5007.750عماري  سماح153108306231117
08.00008.7508.380غالب  یاسمین153110703531118
03.75009.2506.500فضلي  مریم153108333331119
06.00009.7507.880فني  نور الدین153501129531120
03.75011.2507.500قارون  فردوس153104836131121
04.50008.2506.380قندوز  نور الدین153510895531122
06.00012.2509.130كنان  یاسمین153108344331123
00.00000.0000.000لعجل  جیھان153111171831124
04.75010.7507.750مدرق نارو  خولة133901621831125
02.00012.0007.000مشتي  ایمان153105365231126
03.25006.2504.750واعر  لوناس143105563631127
07.00010.0008.500یوسفي  مروى153108332231128
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

12 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

00.00000.0000.000أكنوش  صارة153104877531201
06.25010.2508.250اكشیش  لیلیا153111155231202
04.00010.0007.000بلعورة  ندى153105275731203
05.00010.7507.880بلوكاریف  سید أحمد10801990431204
12.50012.5012.500بن حلیمة  لیندة153110801831205
07.75009.7508.750بن عزوز  خدیجة153106421931206
03.00009.7506.380بن غزال  عبد الحق153106440931207
06.50011.5009.000بوطاغو  ھانیة143109003731208
01.50008.0004.750بوعكاز  یاسین153106468631209
04.75010.7507.750جناد  بالل153105344931210
04.00011.2507.630حجاج  حكیم07110776931211

00.00000.0000.000خالي  لیدیا مایة155555505331212
02.00007.5004.750دالعة  حمزة153106533231213
07.00011.0009.000زیان  مریم153109809831214
02.50011.2506.880شبوط  نسرین153108102631215
08.50011.0009.750شرید  ذكرى153105804131216
02.00008.7505.380صرفاق  الیاس143105540331217
00.50009.0004.750عمروني  سلمى143105551631234
00.00000.0000.000غویلة  سماح133107383731220
07.00012.5009.750قارة  یسرى153108551631221
06.25011.0008.630محرزي  أسامة133104593731222
03.00013.2508.130مختاري  وسام153108112431223
05.25010.7508.000مخلوف  أمینة153106968231224
03.50011.0007.250مصطفاي  بوثینة153107307231225
06.75012.5009.630مناني  عبد السالم153111295631226
02.75006.7504.750موساوي  تسعدیت153107307731227
12.50011.7512.130مولتي  أم سلمى153110710631232
05.00011.0008.000میزاب  وسیم153206637031228
02.25010.5006.380نواضریة  سید أحمد143106681231233
00.00000.0000.000ھوادي  بایة لیدیا153106094031229
00.00000.0000.000ولد عمري   احالم153103341631230
00.00000.0000.000یوكانة  یاسمین153500800531231
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

25 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

11.50011.5011.500الرامي  محمد المھدي12105445032548
04.00004.0004.000العبد الالوي  نور الھدى107170032501

00.00000.0000.000بداني  یاسمین12105792432502
00.00000.0000.000بصور   ابراھیم11204634532503

00.00000.0000.000بن خلیفة  عبد الغفور133108046532504
00.00000.0000.000بن عوة  رفیق11106438132505
00.00000.0000.000بوتي  محمد رمضان09104512032506
00.00000.0000.000بورحلة  یاسمین133106885432507
00.00000.0000.000بوسدر  فھیمة133104123232508
00.00000.0000.000بوطاف  محمد لمین133104465432509
12.50012.5012.500بوعبد هللا  عبد  هللا11105086932510

00.00000.0000.000بویحي  صفوان143108149532511
06.00006.0006.000تامرت  لیلى ھاجر143104786332512
00.00000.0000.000توامي  عقیلة133103427532513
10.00010.0010.000جانین  طارق12107125932514
00.00000.0000.000حطاب  زكریاء11105225532515
04.25004.2504.250حمیدات   أنیس حسام الدین10303443932516
00.00000.0000.000حیمد  حفیظة11100132532517
00.00000.0000.000روابحیة  محمد سلیم12107132532518
00.00000.0000.000زایدي   محرز9613569332519
10.00010.0010.000زویكري  عقبة11505695532520

00.00000.0000.000زیاني  حمدان133106575632548
00.00000.0000.000سالمي  حسام الدین133205654332522
06.00006.0006.000سیدي علي  فایزة133104691532523
10.00010.0010.000شبیخ  صارة133105376632524
00.00000.0000.000صام  نبیل09103770932525
00.00000.0000.000عدیمي  ریمة143109255732526
11.00011.0011.000عرافة  نادیة04103963532527
03.25003.2503.250عزیزي  العربي زكي11105553432528
00.00000.0000.000عمارة  عبد الحكیم12107765932529
00.00000.0000.000غبریوت  سلیم12105840132530
00.00000.0000.000قارش  عدالن فیصل143107255632531
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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 األعمال

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
االتصال و أنظمة المعلومات األستاذ :......................................................

25 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

00.00000.0000.000قوارف  طارق محمد لمین10500590232532
00.00000.0000.000كالي  ھشام10104149032547
05.50005.5005.500كبي  إلیاس12106042932533
10.50010.5010.500كحلولة  ریاض المأمون12507705232534
04.50004.5004.500لعمارة  یعقوب11103440032535

00.50000.5000.500لالحین  صارة143206380232536
00.00000.0000.000مانع  أمیر12105556632537
04.00004.0004.000محمودي   بشرى143204935432538
00.00000.0000.000مقداحي  لیاس133105437532539
00.00000.0000.000مني   جمال الدین143501834032540
00.00000.0000.000مھدي   عازم10107155332541
00.00000.0000.000مویلتي  فارس10103660232542
00.00000.0000.000میدني  عبد القادر06106176732543
00.00000.0000.000میري  فاطمة الزھرة104618732544

00.00000.0000.000ھباج  أنیس12107905532545
14.00014.0014.000یعالوي  محمد عبد الرؤوف133106012332546
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إحصائیات النتائج

عدد الطلبة الناجحین:

عدد الطلبة المؤجلین:

عدد الطلبة الغائبین:

171

279

0

0عدد الطلبة المقصیین:

العدد اإلجمالي للطلبة

450


