
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 المیزانیة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
إعالم آلي األستاذ :......................................................

1 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

15.00000.0015.000إقروفة  خولة153105006430102
16.00000.0016.000إقروفة  ماریا153105080130101
17.00000.0017.000براھمي  فطیمة153105260530103
15.00000.0015.000بلمداني  محمد رؤوف153107661330104
12.00000.0012.000بن شنیتي   حلیمة السعدیة153106952830105
10.00000.0010.000بن صالح  رحاب153205000930106
08.00000.0008.000بن كري  امینة153105002230107
16.00000.0016.000بوراس  سلمى153108603230108
10.00000.0010.000بوعالم  فلة133107387630109
08.00000.0008.000بیطاطة  رفیق كمال143108910930110
05.00000.0005.000تباني  رانیة153111817630111
11.00000.0011.000جــغــام  خدیجة إیمان133104797230112
15.00000.0015.000حبة  ضریفة153107970430113
06.00000.0006.000حمدي  سیف الدین153111490730114
04.00000.0004.000دادي عدون  عمر153909297330115
06.00000.0006.000درویش  إیمان133104895530116
10.00000.0010.000زایدي  ندى143108724030117
07.00000.0007.000زحزاح  عبد الرحمان153108448930118
16.00000.0016.000زغیمي  مروان153107844730119
08.00000.0008.000سماعیل  محمد الطاھر133105746730120
12.00000.0012.000شامي  صراح153108050230121
07.00000.0007.000شتیح  قویدر10103661330122
08.00000.0008.000قدور  فارس153111725630123
13.00000.0013.000قطوش  عبد الحمید133202652730124
07.00000.0007.000لعلوني  امیر143108841530125
10.00000.0010.000لوكال  ولید143106474930126
07.00000.0007.000محیوس  سھام153112021030127
11.00000.0011.000مرغوب  محمد أمین143109281330128
07.00000.0007.000یاحي  لخضر153509696030129
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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 المیزانیة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
إعالم آلي األستاذ :......................................................

2 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

10.00000.0010.000أوعیل  أیوب153509681730201
11.00000.0011.000إدیر  أونیسة153112054630202
15.00000.0015.000بلحاج  كنزة153108069630203
08.00000.0008.000بلطرش  سلمى143105292430204
10.00000.0010.000بندو  عبد المالك153104833930205
07.00000.0007.000بوغدو  محمد133107085130206
08.00000.0008.000توات  محمد153110689730207
09.00000.0009.000تیلیوة  عبد الرحمان153108314730208
11.00000.0011.000حریتي  عبدالرحمان153108800230209
10.00000.0010.000دحماني  ھیبة رومیساء153105097930210
10.00000.0010.000روان  عبد الحلیم153111152730211
10.00000.0010.000روقاب  شیماء153107742530212
10.00000.0010.000زیناي  عبد الحمید نورالدین12107800230213
08.00000.0008.000ستات  صارة133107792830214
10.00000.0010.000سلمان  سامیة153105347430215
06.00000.0006.000سلیماني  أحسن محمد133106943830216
12.00000.0012.000عبرون  رضوان153108299130217
05.00000.0005.000عقوني  سمیرة153110169530218
17.00000.0017.000عماروش  مریم143105300530219
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0فراجي  سیف الدین153108790530220
11.00000.0011.000لوناس  ھاجر153105096030221
08.00000.0008.000مداور  فتیحة153109723930222
11.00000.0011.000مسعود  ولید محمد رضا153110976830223
10.00000.0010.000مسلم  محمد لمین143105092930224
10.00000.0010.000مقداد  محمد11106650730225

10.00000.0010.000نقاش  یوسف153108838730226
15.00000.0015.000یوسفي  ھناء153110265730227
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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 المیزانیة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
إعالم آلي األستاذ :......................................................

3 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

17.00000.0017.000أدیب  صالح الدین153111568230301
17.00000.0017.000ایت زیان  فراح143205930930302
07.00000.0007.000بطوش  محمد اسالم اسكندر12105628930303
14.00000.0014.000بن خلیفة  حسان153108017730304
10.00000.0010.000بورحلة  فؤاد عبد الرفیق153107762330305
11.00000.0011.000بوعمار  حمزة153110952730306
10.00000.0010.000بوقروه  الیاس143109300630307
18.00000.0018.000بولجنات  محمد شاھین133104803230308
14.00000.0014.000بوناب  محمد عبد الوھاب153110810730309
08.00000.0008.000جباب  فراح153108949630310
17.00000.0017.000جرود  ھشام153111216730311
11.00000.0011.000حمیدي   یاسین153205330630312
08.00000.0008.000شالر  عائشة فلة143106462230313
16.00000.0016.000صادقي  كمال143107786630314
16.00000.0016.000طارب  فاطمة الزھراء153104062130315
12.00000.0012.000فج  ویداد153110102830316
12.00000.0012.000قریو  أمین11106611930317

Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0قھار  شوقي جمال الدین133507616830318
16.00000.0016.000كرماج  زكریا133106843730319
10.00000.0010.000كروش  منال153110695430320
06.00000.0006.000لعاج  مروان143105093430321
10.00000.0010.000لعواري  ایمان143109368030322
17.00000.0017.000لوني  بالل153111480030323
02.00000.0002.000مالك  جمال الدین133107069630324

17.00000.0017.000مختاري  محمد نزیم15268630325
06.00000.0006.000مصباح  زكریا153111764930326
10.00000.0010.000موسوني  امال143109213330327
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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 المیزانیة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
إعالم آلي األستاذ :......................................................

4 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

00.00000.0000.000أیت سعید  أمیرة10106797430401
00.00000.0000.000إیلولة  لندة نضرة11104863130402
00.00000.0000.000بلحمر  شھرزاد10106463030403
00.00000.0000.000بورحلة  ریمة11105280030404
00.00000.0000.000بوشعیر  محمد صالح مختار12106074830405
00.00000.0000.000بومدین  محمد امین133107087230406
00.00000.0000.000سرایش  سید علي11105309430407
00.00000.0000.000صحراوي  محمد امین11103912830408
00.00000.0000.000عمارة   محمد12507810830409
00.00000.0000.000كروش  مباركة11106374630410

00.00000.0000.000ھادي  محمد یونس133106874130411
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إحصائیات النتائج

عدد الطلبة الناجحین:

عدد الطلبة المؤجلین:

عدد الطلبة الغائبین:

54

40

2

0عدد الطلبة المقصیین:

العدد اإلجمالي للطلبة

96


