
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 مالیة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
جبایة المؤسسة األستاذ :......................................................

1 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

04.00007.5005.750آیت أحمد  نسیم153203462630101
10.50014.5012.500أوطالب  نبیل143107272830102
14.00016.0015.000باسطة  نجمة الھدى153110872330103
08.50009.5009.000بریواش  محمد153107004730104
Exclu0ExcluExclu0بلحاج  فلة نریمان153106055830130
08.50015.5012.000بلخیر  میلیسة153106960330105
06.00012.5009.250بلعزوق  كاھنة153111580830106
08.00010.0009.000بن دایخة  عبد المالك133105589730107
16.50012.5014.500بن عیسى  عبد الرؤوف صدیق153111495330108
05.00006.5005.750بوتریة  اسحاق153107292730109
12.50015.0013.750بوخشة  محمد رضا153107783730110
06.50014.0010.250تابتي  حیاة153107637130111
08.00013.0010.500تاجر  ریمة143105291230112
04.00009.5006.750حریزي  صفاء153105405530113
12.50017.0014.750حمام  مریم153105271430114
14.50013.0013.750خمشان  امینة153108766330115
04.00010.0007.000رحاب  محمد أنیس143105811630116
08.00012.0010.000زیو  فیروز153108953630117
10.00014.5012.250سالم  انور153104854230118
10.50009.5010.000سایح  نوال153111371630119
08.50012.5010.500سعیدون  سلیم133107523830120
13.00013.5013.250شبشوب  سمیة143105832030121
11.00011.0011.000شنیتي  سارة153502236630131
03.50010.5007.000عبد القرفي  فیصل رمزي153108067230122
06.50006.5006.500عتبة   كریم133706949530123
06.00010.0008.000عماري  نوفل153110239630124
04.50016.5010.500قاسي  خولة153106541530125
06.00005.5005.750محالي  نسرین153105023130126
08.00013.5010.750مریخیفة  المیة153108808230127
13.00015.0014.000منان  مریم143500938830132
05.50011.0008.250ھاللي  محمدولید153110387830128
07.50008.5008.000واضح  نایلة153111367330129
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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 مالیة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
جبایة المؤسسة األستاذ :......................................................

2 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

04.50008.5006.500بعداش  بالل153105344530201
09.50011.5010.500بلقنبور  نصرالدین143105097330202
09.00014.5011.750بن ضیف هللا  سفیان عادل153111023530203
07.50005.0006.250بن معمر  عبد الرحیم143108818830204
07.00008.5007.750بورنان  أكرم زین الدین133105539930205
07.00004.0005.500بوزرورة  منال153108820530206
07.00013.0010.000جامد  مریم153107789030207
09.50011.0010.250جدیدي  ابتسام153107629530208
10.50015.0012.750حباش  زین الدین133107669830209
08.00012.5010.250حجار  سھیلة153111562030210
06.00005.0005.500حمدان  ھاني153105629630211
04.50013.5009.000حمیتي  سفیان12104814630212
Exclu0ExcluExclu0خرف هللا  سامي143305921630213
14.50008.5011.500دحامني  نسیم153109007830214
05.50007.5006.500زیدان  نصر الدین153111305230215
05.00005.0005.000سي محمد  نبیل153110823630216
05.00008.5006.750شرقي  ھاجر143106770730217
09.50008.0008.750شیاللي  عمر منیر153105854730218
05.50006.5006.000عبان  ولید143105099630219
10.50013.0011.750عیاش  أنیسة153110715630220
04.00004.5004.250فتاقة  عبد الغني143106463530221
15.00015.0015.000قرین  صبرینة153105586430222
07.50005.0006.250قزوت  أمال153111520730223
05.50015.0010.250قورمي  نجاة153105758930224
04.00009.0006.500محفوظ  ھاني سیف الدین153105096630225
12.50014.0013.250مزیان  میلیسة153107666930226
03.50006.0004.750وابح  أمین133107378930227
07.50011.0009.250یحیى عیسى  منال153105390230228
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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 مالیة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
جبایة المؤسسة األستاذ :......................................................

3 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

04.50008.0006.250بتیت  حسام الدین133105782830301
06.50006.0006.250بلقاسم  اسامة153111527130302
04.00006.0005.000بوجو  شكیب143104521330303
05.50010.0007.750بودخان  عبد الحفیظ153106440430304
05.00006.0005.500بوریب  سمیة143109220030305
02.50009.0005.750بوزرورة  سید أحمد143105652630306
02.00008.0005.000بوسیف  عائشة153105588330307
00.00005.0002.500بوقراص  مدینة143107268830308
05.00006.0005.500بیرش  عماد153110964030309
Exclu0ExcluExclu0توام  خلود153108775330330
04.50009.0006.750تومي  سعاد153105242830310
05.00007.0006.000جعفر  یاسمین153105210830311
06.50006.5006.500جنادو  ادم نبیل153111746130312
12.00014.5013.250حسین  رانیا153105806630313
05.00006.0005.500رزوق  محمد مراد153107662630314
01.00009.5005.250رمطاني  أسماء153110309830315
04.00006.0005.000زواني  سلیم153110169230316
11.50009.5010.500صابر  أمینة153106811230317
12.50016.0014.250عویر  قتیبة153110686630318

07.00004.5005.750فخار  ریمة15153206658230319
08.00007.0007.500قنوني  اسالم11504856430320

05.00004.0004.500لعریبي  أحمد امیر133107514530321
08.00010.0009.000لكحل  ریم143107320130322
08.50006.0007.250مجكون  امین153106208630323
00.50013.0006.750مختاري  لینة153103839730324
09.00011.5010.250مرابط  ریان153108780630325
05.00007.0006.000مزوز  إسالم153111743530326
08.00009.0008.500معبد  أیوب153110989330327
05.00011.5008.250نفاع  نذیر153107987530328
18.00015.0016.500ھندة  انیة153108766730329
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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 مالیة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
جبایة المؤسسة األستاذ :......................................................

4 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

Exclu0ExcluExclu0أوداي  فارس153105856530401
04.00012.0008.000الجعدي  زعیم133906386230402
03.00013.0008.000بلجود  خدیجة153108775130403
07.50009.0008.250بلعمري  عماد143106464430404
00.00014.0007.000بن نعجة  خدیجة153105549330405
12.00013.5012.750بولعجامة  یوسف153106826730406
03.50009.0006.250تیس  ھاجر153109948630407
07.00013.0010.000جنان  عبد السالم143106463330408
13.00013.0013.000حمور  عقبة143105087730428
09.00008.5008.750حمیدي  ھشام یوسف بدر الدین153106179930409
04.00008.0006.000حنیفي  كاھینة صبرینة143106536830410
14.00013.0013.500حیان  اسالم153106813130411
06.50009.0007.750دخیة  نور الھدى143108100330412
08.50012.5010.500دراوي  یعقوب153107673130413
14.50011.0012.750درید  عبد الرحیم153106607330414
09.00013.0011.000سعیداني  حسام153107957030415
10.00013.0011.500شاكور  أمیرة153107948930416
07.50010.0008.750طاجین  ابراھیم153110949530417
09.50010.5010.000على لحمر  عادل143106462330418
05.00009.0007.000فرحات  بوجمعة143107234530419
12.50014.0013.250قحقاح  زین الدین153106846730420
09.00012.0010.500قریقة  ریان153109082030430
05.50004.5005.000قلیل  أسماء153606043130429
09.50013.0011.250قویسمي  عبد الھادي143109069030422
Exclu0ExcluExclu0لونیس  یاسین سعید133106815030423
03.00007.0005.000لیماني  سمیة153105376530424
09.00011.0010.000مباركي  عزیزة153106139430425
17.00011.0014.000ھدیبل  عبد الرؤوف153106995930426
11.00011.0011.000یوسفي  فاطمة الزھرة153106861630427
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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 مالیة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
جبایة المؤسسة األستاذ :......................................................

5 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

08.00009.0008.500اشقبقب  إلیاس153106031130501
01.50007.0004.250بن الجوزي  ھاجر12107555730502
16.50013.0014.750بن طزقل  حفصة153111481330503
05.00004.0004.500بن غادة  نزیھة153105519630504
03.00005.0004.000بومخلة  شكیب143107247630505
09.00007.0008.000تبوكیوت  زینب143105549530506
14.50012.5013.500جالد  یاسمین153105957230507
02.00005.0003.500حنبلي  عبدالرحمان153205455730508
11.00015.0013.000حنوس  محمد العربي153108973730509
04.00009.0006.500خلفة  زكریاء عبد المالك153111716530510
17.00013.0015.000خنوف  أمینة10106484530511
05.50012.0008.750دحمان  محمد143105564930512
12.00014.0013.000دھیمي  كوثر153106821630513
16.00016.5016.250سماعیلي  عبد البر153106049630514
11.00010.0010.500طاھیر   شھیناز143109266230515
14.00010.0012.000عباسن  عبد الرحمان153107753830516
08.00005.5006.750عماري  لویزة153107003030517
07.00004.0005.500فاره  آسیا بشرى153106076230518
09.50009.0009.250فلیسي  ھاجر153106961630519
10.00006.0008.000قایدي  رمزي153106108930520
00.00003.5001.750كساسي  محمد أكلي153109743230521
07.50005.0006.250لولج  یونس عبدالحسیب12105793830522
13.00015.5014.250معقة  ولید153106466830523
01.00005.0003.000معندوش  ھالل153107267930524
11.50011.0011.250مقیدش  مونیر153106824230525
08.00017.0012.500مومني  فلایر153104836330526
13.50014.5014.000نمیري  نبیلة153106960530527
01.50005.0003.250ھاشمي  مالحة امال143107044730528
05.50009.0007.250ھطال  یسمین153105101830529
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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 مالیة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
جبایة المؤسسة األستاذ :......................................................

6 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

09.50010.5010.000العیداني  شیماء153110959830601
09.00011.0010.000براھیمي  عائشة10105571030602
08.50010.0009.250بلفاضل  خیرالدین153108021430603
10.00016.0013.000بلمسوس  صھیب153507822830604
04.50016.0010.250بن بوشریط  نھاد153107012930605
Exclu0ExcluExclu0بن علي  عبد المجید12804985930606
06.50009.5008.000بن یحي  إكرام153107286530607
10.50015.5013.000بوراوي  مروى153105353830608
05.50003.0004.250بوشنان  یسمین143105578030609
09.00013.0011.000بوقري  ریان153108780730610
07.00016.0011.500بوھنیش  إیمان153111525530611
05.50011.0008.250حاجیح  فارس153105856330612
09.50008.5009.000حمودة  لبنى0005565530613

03.00010.0006.500حیادحین  الكوثر143108616130614
07.00013.0010.000دنان  خدیجة153105006030615
08.50013.0010.750ساسان  نریمان143204704430616
10.00015.0012.500سلمان  جمیلة153110314030617
05.50015.0010.250سھال  حلیمة153111325630618
10.50009.5010.000صویلح  محمد12103736930619
07.50013.0010.250طبطوب  خالد153305167030620
15.00018.0016.500عالم  یوسف153105102230621
03.00005.0004.000عطشي  عبد الفتاح153104881130622
10.00010.0010.000قرامدي  أمال153105767330623
15.00016.5015.750مباركة  لیلیة153107042330624
07.50010.0008.750مرابط  اكرام143106448030625
10.00006.5008.250مقیطیف  شیماء153111491830626
12.00012.0012.000نواح  یوسف153111089430627
10.00015.5012.750یرمالي  نسرین153104900230628
12.50015.0013.750ینجح  نور الھدى153110832530629
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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 مالیة

السنة الثالثة   اللیسانس   السداسي الخامس
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
جبایة المؤسسة األستاذ :......................................................

7 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

01.50000.0000.750بن عادل  أسامة143104775930701
04.00000.0002.000بوسنان  رضوان143907784630702
03.50000.0001.750بوشاكر  منیرة133104713030703
00.00000.0000.000بومسحل  داود143104901330704
00.00000.0000.000خالفي  محمد امین12107575630710
00.00000.0000.000دروازین  اسامة143106447330705
00.00000.0000.000طبول  خولة143107757530706
05.00000.0002.500طیبي  سلیم143108859330707
04.00000.0002.000عبتوش  احمد خالد143109242930708
00.00000.0000.000عیسى   بشیر05103586230709
00.00000.0000.000فراح   محمد ولید10104243430711
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إحصائیات النتائج

عدد الطلبة الناجحین:

عدد الطلبة المؤجلین:

عدد الطلبة الغائبین:

80

108

1

6عدد الطلبة المقصیین:

العدد اإلجمالي للطلبة

195


