
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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

06.00011.0008.500العیدودي  عبد النور153110460120101
11.00013.5012.250بلعیدي  صبرینة16163106917620102
10.00013.0011.500بلقاسمي  انیس163107804220104
20.00018.5019.250بن أقلوش  أمیرة153108354420105
11.00013.5012.250بن رایس  مدینة163109571420106
10.00015.0012.500بن عبد هللا  كوثر163110363620107
19.00017.0018.000بن علیة  خالد163109701120108
15.00016.5015.750بوزازة  نسرین163105967320109
00.00000.0000.000بوشناق  رانیة163106853920110
07.00014.0010.500بوطالب  أسیا163104922920111
04.00012.0008.000بولخراص  ریمة163110844320112
18.00015.2516.630بوھادف  محمد نزیم153106061820113
12.00013.0012.500بیاض  بومدین163110348220114
02.00009.5005.750تومي  دالیة163110785820115
14.00012.5013.250جدید  مباركة153106822220116
00.00000.0000.000حاكم  غادة153112132420117
10.00012.5011.250حامة  عبیر163105408720118
02.50010.0006.250حمایزي  عبد الرحیم نسیم163108231820119
14.25014.0014.130خنوف  عیاشي أنیس163105537320120
12.50013.0012.750خواص  كریم163110429120121
04.00010.0007.000دعاس  عبدالرحمان أوسامة143105558720122

10.00012.0011.000رحیم  سعاد16163708467220123
06.50013.5010.000سعودي  أسماء163111319520124
07.50012.5010.000شعبان  أحمد163110374420125
12.00013.0012.500شنوفي  ولید خالد153111819220126
13.00012.7512.880صالیك  ھند163108267720127
10.00011.0010.500صایبي  سلیم163110975220128
02.00010.0006.000عباس  سیف الدین163106077520129
02.00008.0005.000عفان  عبد الرزاق163105865620130

10.00010.0010.000عمیرات  منصف16163204893620131
12.00011.5011.750قاصد  خیر الدین133106897620132
02.00008.0005.000قدورة  ولید163111380020133
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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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

04.00008.0006.000قوجیل  سارة163107584620134
15.00016.5015.750كوحیل  محمد163109563120135
08.50013.0010.750كیمري  بدر الدین163111431520136
00.00000.0000.000مجحوم  اسماء153111318320137
12.00015.0013.500مكرطاري  محمد شھین163109861920138
14.00014.0014.000مناجلیة  لبنى163106298820139
04.00008.5006.250میرمار  عادل سعید163107926620140
16.00015.5015.750ناقة  ریمة فلایر163109521220141
08.00008.5008.250نقاز  زینب163106282620142
13.00011.0012.000نقودي  نریمان163109584520143
15.00017.5016.250ھاشمي  نایلة163107387120144
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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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

15.00013.0014.000أوروة  محمد163110517520201
05.00008.0006.500افلیس  محمد163106393720202
13.00014.5013.750براھیمي  نھال163104828220203
18.00015.5016.750بریبر  فلایر163104813420204
15.00016.0015.500بكي  محند أرزقي163107545120205
10.00012.0011.000بلور  رمیساء163105360120206

19.00017.5018.250بن سخر  یاسین16163508524120207
10.50012.2511.380بن فضیل  علجیة فریدة163110799920208
16.00015.5015.750بوسدي  ریمة163108216920209
06.00008.0007.000بوشریط  خدیجة163109442720210
03.00008.0005.500بوشماط  محمد163107279020211
14.25012.0013.130بوطالب  محمد نوفل163106746120212
10.50011.2510.880بوعبیدة  عماد شرف الدین163105193720213
18.00016.7517.380بوغراري  مصطفى163106166020214
12.00013.2512.630بومقورة  فاتح محمد حبیب163108357120215
10.00011.0010.500تعمورت  خالد153108019620216
10.00011.0010.500حاج سعید  فضیل163105870820217
04.00010.5007.250حامل  أسیة163107796720218
05.00010.0007.500حماني  عبد العلي الحكیم163106931420219

09.00011.0010.000حمدوش  محمد علي16163902026520220
15.00014.7514.880حمودة  سارة163110846220221
00.00000.0000.000حموري  توفیق163109698520222
06.50013.5010.000دروش  خدیجة163105641520223
10.00010.0010.000ذیب  عقیدة153106444720224
12.00010.5011.250رزیق  صونیة سمیة163109538220225

10.00010.0010.000رقیقة  ریم16163202527620226
11.00011.5011.250زكراوي  سھام163105646520227
00.00000.0000.000سایح  رابح163111335820228
11.00010.0010.500سعدي  زینب163105644620229
10.00010.0010.000صاردي  حواء163106276820230
00.00000.0000.000طویل  محمد شكیب163108380520231
11.00011.0011.000عاقر  حیزیة153106979820232
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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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

05.00008.0006.500عسوسود  رزاق163107259920233
10.00010.0010.000عقون  سلیمان143104391720234
15.00014.7514.880فكار  سارة خدیجة163104933920235
06.00011.5008.750قاره  زینب163110191720236
15.00014.0014.500قوریشي  محمد األمین153110520520237
10.00011.0010.500كشاط  أیوب163110618620238
06.00010.0008.000مداوي  لیلیة07104589220239
18.00016.0017.000موفق  صفاء منال163110416520240
15.50014.7515.130یوسف خوجة  یاسین163107552820241

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 424 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

09.00011.0010.000اسفیران  شیراز163105527720301
13.00010.0011.500برابح  أمال163106378120302
16.00016.5016.250بركاني  مریم163110443320303
13.00013.5013.250بلقاسم  سیلیا163110627720344
03.00012.5007.750بن رایس  یونس محمد163109481320304
13.00014.7513.880بوبكر  إیمان163108290620305
10.00012.2511.130بوخالفة  صورایة163107597920306
10.00010.0010.000بورسام  خیرالدین153105233320307
08.50006.5007.500بوقروة  عیسى163108238820308
12.00012.7512.380جوادي  عبد الحفیظ163106291120310
00.00000.0000.000جوادي  نسرین163111603520309
13.00015.2514.130حداد  مھدي153106753420311
03.00010.0006.500حفصي  محمد عبد الكبیر153700412520312
04.00012.0008.000حموش  سلیمة163104800920313
08.00008.0008.000حمیدوش  محمد نزیم163110518720314
15.00014.0014.500خالفي  الزھرة163204999720315

14.25012.0013.130دغبار  نسرین16163206705620316
00.00000.0000.000دكدوك  محمد زكریا153105516920317
11.00012.5011.750دھیلس  فتیحة163110863420318
09.00011.0010.000زیتوني  رضا133603449320319
08.50011.5010.000شرفي  محمد فوزي163106745520321
11.00013.2512.130شمام  سمیة163110197520322
08.50014.0011.250طباخ  رجاء153105007820323
09.00012.0010.500طلحاوي  ھند163110458020324
02.00010.0006.000عدول  رسیم163106074020325
10.00010.0010.000عزالدین  فؤاد163109462220326

18.50017.0017.750عموش  صباح16163203243420327
12.50013.2512.880عمیرات  عبد اللطیف16163204889820328

11.00012.0011.500فورار  فاطیمة الزھرة153111044220329
10.00010.0010.000قاسي عبد هللا  مي163107631920330
16.00014.5015.250قریدي  منال163104946420331
09.00011.0010.000قشي  أمیر143106445720332
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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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

06.00008.5007.250قطاي  ھشام163110370120333
08.00013.0010.500كناي  ایمان153106974620334

20.00017.7518.880كوبلي  أحالم16163905611320336
20.00018.5019.250كوبلي  مروة16163905649820335
11.00011.0011.000كویسي  نصرالدین16163511106020337
10.00011.0010.500مختاري  أمینة163109757020338
09.00011.0010.000مزین  صھیب153106599120339
00.00000.0000.000مسلكة  فاطمة الزھراء163111025720340
04.00008.0006.000نبھي  شھرزاد163110794020341
08.00012.0010.000واضح  فایزة163110632120342
04.00008.0006.000یعقوب  حنان أمیرة163109700720343

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 624 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

04.75011.2508.000أیت حسین  یاسین16163902507720401
15.75020.0017.880البار  نھال أناغیم163110691220402
10.25014.5012.380الشطابي  صارة163107267620403
08.50006.5007.500بن جازیة  إیناس163105636720404
20.00020.0020.000بن سایح  أمیرة163107298120405
04.00003.2503.630بن سدیرة  الحسن163106803420406
10.50020.0015.250بن فطیمة  رمیساء153105507820407
Exclu0ExcluExclu0بوخبزة  عبدالرحمن163104765020408
04.00006.0005.000بوخنیسة  عبد الصمد12508157820436
14.50017.0015.750بوزفران  أحالم163107555320410
00.01000.0100.010بوزینة  نجاة163109830420411
13.50015.5014.500بوعافیة  أمال143106490320412
20.00020.0020.000بوعشیبة  اسامة163106795120413
16.50020.0018.250حدادة  رمیساء163107260820414
07.75000.0103.880حیدر   سید علي143508486020415
13.75020.0016.880خلیفاتي  جھان163105183520416
06.25014.0010.130دحماني  ھاجر163104772320417
00.01000.0100.010رعاش  حمزة143105077920418
01.75001.2501.500زنكار  محمد األمین163109828020419
06.25010.7508.500ساسي  منى163105879320420
13.25020.0016.630سعیداني  حلیمة163104970220421
00.01000.0100.010سوداني  احالم153109965120422
00.00000.0000.000شبرلي  وسیم شوقي163110563920423
16.75020.0018.380صید  رقیة163105916920424
02.00009.0005.500عثمان  سلیمان163106723820425
11.75016.5014.130عزوز  حسام163106276220426
07.25012.7510.000علواش  اسماء163107566320427
00.01008.0004.010فضة  محمد عبد النور153109942020428
04.75007.0005.880قاضي  فلایر163111540120429
20.00020.0020.000قطوش  إسالم163110382020430
Exclu0ExcluExclu0كوار  ریان163104623020431
00.00000.0000.000معاشو  فاطمة الزھرة153108320920432
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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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

08.00015.5011.750مناصر  مھدي163110812120433
09.75000.0104.880نواري  أنور163108044620434
06.75014.7510.750یوسف  ولید163108270220435
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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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

00.01000.0100.010أوداك  سعید163107333920501
04.50000.0102.260أیت محمد   مریم143106757520502
08.50007.5008.000العرباوي  منال الھدى163104668620503
20.00020.0020.000بلقاسم  شفیق10107025820504
07.75007.2507.500بن النوي  رضا163105185720505
08.75011.2510.000بن بوزید  اسماء163105846320506
10.00020.0015.000بوجمعة  محمد153108327820507
20.00020.0020.000بوزیان  فتیحة163106954020508
00.01000.0100.010بوسباش  محمد رضا163110987120509
08.00007.0007.500بوشیبة  علي153510786320510
20.00020.0020.000بونوه  اكرام163106249220511
14.50020.0017.250بیاز  محمد153107981320512
07.75005.7506.750تباني  یسمینة163104676520513
02.00010.5006.250تواتي  ریمة163110788920514
20.00020.0020.000جالخ  صوریة163105094620515
18.50020.0019.250جودي  نریمان163105013220516
04.00008.7506.380رزقي  امینة163106407720517
19.75020.0019.880زیوش  ایناس ھناء153509969120518
15.50020.0017.750سحنین  محمد رؤوف153107982320519
03.75003.7503.750سعدون  شریف163104625320520
20.00020.0020.000شریط  فاطمة الزھراء أسماء163107606920521
02.00009.7505.880طالبي  أمینة163203102320522
00.01001.2500.630عبیدي  أمینة153108849420523
17.00020.0018.500عوار  خدیجة مریم163106277420524
00.01000.0100.010عیواز  إیمان163111323220535
03.25007.0005.130غازي  مروان163105371620525
03.25000.7502.000فراح  عبد الغاني163110209920526
20.00020.0020.000قاصدي  بسمة163110966520527
12.00015.0013.500قاید  صونیة دوریة163107924820528
15.50019.0017.250كركوش  دوریا إیناس163108037720529
15.25020.0017.630كنین  شھرازاد163109534120530
10.75010.7510.750مباركي  الھام163107869220531

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 924 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

00.00000.0000.000مناع  غنیة163110133320532
00.01000.0100.010ھامل  بشیر163107313820533
07.50012.5010.000یونسي  بلقاسم163108947120534

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1024 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

11.25010.0010.630اوبوشو  أسماء163105206820601
Exclu0ExcluExclu0بن شیكو  وسیم حمزة163108269220602
00.01000.0100.010بن عثماني  یمینة163105885320603
13.00016.2514.630بوزیان  یسرى163108273120604
04.75004.2504.500بوزیدي   محمد حسین153108081320605
20.00020.0020.000بوعبدهللا  أحالم163104637220606
16.75011.0013.880بونیھي  وفیة163107400120607
Exclu0ExcluExclu0جران  أحمد153105187720608
20.00020.0020.000حمداش  یسمین163104676420609
07.50012.5010.000حمیدة  ویسام163105202620610
00.01000.0100.010حمیطوش  سعاد163107264120611
00.01000.0100.010حنیفي  خدیجة163106383420612
20.00020.0020.000حوالي  أنیس163105179220613
20.00020.0020.000خلیفة  عبدالمالك163108235620614
16.75017.5017.130سریر  لیلى153108961120615
16.75020.0018.380سلوم  بشرى163110781620616
00.00000.0000.000سلیماني  سیرین163107266120617
18.00020.0019.000سمارة  عالء الدین153109101920618
07.50012.5010.000عابد  امینة163107521220619
04.75002.5003.630عمور  یاسین163110001620620
14.50013.5014.000فتال  صبرینة163110978020621
00.01000.0100.010قربوع  أسامة163107247020622
13.50000.0106.760كسیس  شیماء133107608320623
00.00000.0000.000كوشات  فاتح153110786920624
01.75005.0003.380اللوش  أمین163108194920625
10.25017.0013.630اللوش  أنیس163108195820626
05.50015.0010.250لعریبي  اسالم163104752420627

00.00000.0000.000لقصیر  ایھاب16163509360220628
20.00020.0020.000لوانشي  سارة163107528320629
06.25013.7510.000مصرانة  عال الدین143107902020630
14.00014.5014.250معلوم  سیھام163107592320631
09.25018.5013.880مقاللي  محمد163105196420632

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1124 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

Exclu0ExcluExclu0موزاي  ابراھیم153207031320633
13.75017.2515.500میالط  إیمان153106031320634
Exclu0ExcluExclu0وحشیة  إیمان10107152720635
12.00017.7514.880یخلف  زینب153110755520636

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1224 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات 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

00.01000.0100.010ادریسي  الطاھر11503366520701
Exclu0ExcluExclu0العسالي  صارة153108439120702
19.00020.0019.500ایت مزیاني  لیدیة163107367420703
12.25017.2514.750بختة  أحمد163104748420704

08.50011.5010.000براھیمي  عبد هللا16163107353620705
07.50014.2510.880برجان  سمیة163110792220706

13.75016.7515.250بعزیز  یاسمین16163109279020707
18.00020.0019.000بن سعید  درین163105642220708
01.25000.0100.630بوقطایة  حنان163109814020709
20.00020.0020.000تریاقي  أسامة163104834920710
13.50017.7515.630حشحوش  زكریاء163105855620711
13.00020.0016.500دروایة  اسالم153109112220712
00.00000.0000.000دھام  الربعي143401993520713
08.25008.0008.130رزوق  حمزة163106382820714
10.25019.7515.000روام  بوعالم عبدالحق163104755220715
12.50018.0015.250سبع  توفیق163107315320716
04.50012.0008.250سید  اسالم163105355920717
Exclu0ExcluExclu0شرفة  محمد امین163104819620718
06.00016.5011.250شیخاوي  رانیة153106816120719
00.01007.0003.510صدیقي  محمد رضا163110552820720
13.00017.2515.130طواھرة  خدیجة163110350220721

15.50020.0017.750عباد  عبد القادر16163203158620722
13.50017.0015.250عكاشة  صبرینة163106255720723
13.50016.7515.130غرناوط  یاسمین163109479720724
13.75019.0016.380قالم  ھاني عبد الرحیم163104829720725
04.50012.0008.250كحال  امال163106249320726
05.75007.2506.500كلیوس  إلھام163800050320727
20.00020.0020.000الغة  رمیساء163110119020728
15.25018.5016.880لغریب  بالل163106822120729
20.00020.0020.000مرزوقي  خولود163105642020730
14.00018.2516.130یونس  عبد الحمید163107533920731

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1324 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات المؤسسة األستاذ :......................................................

8 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

06.00006.7506.380بلقاضي  ابراھیم نور االسالم16163206714620801
09.25020.0014.630بن یحي  وئام163108268020802

02.25004.5003.380بورایب  عبد الحمید16163203244220803
Exclu0ExcluExclu0بوطیب  عائشة153106956220804
14.75018.2516.500بوعسلة  ایمان163109841120805
20.00020.0020.000ترخوش  وسام163104674620806
Exclu0ExcluExclu0جمعة  یاسمین163109479820807
00.00000.0000.000حصاد  منال163109473820808
08.50012.5010.500ریدان  بالل153110345120809
00.00000.0000.000زاوي  عبلة163110981420810
19.75020.0019.880زبدي  سندس163105859720811
20.00020.0020.000زعباط  مسعود163105721120812
03.75000.0101.880سعداوي  سید أحمد163107818520813
04.50011.0007.750سیاسي  أمال163107557520814
00.01006.0003.010طاھر حسان  أسامة143207515720815
08.00016.0012.000عباس  سناء163110355720816
00.50000.0100.260عباسي  منیر153108994720817
03.25013.2508.250عثمان  سامي حسین153110867220818
00.00000.0000.000عثمانیة  منذر143402021920819
11.25012.7512.000عدوان  داني صادق163106073120820
07.75016.7512.250عزوق  حمزة163110968720821
07.50005.0006.250كریكط  زكي163110353220822
09.00018.5013.750كیحل  بلقاسم153105549120823
05.25000.0102.630لكبیر  مونیر163105286720824
04.25005.7505.000مرابطین  منال153106674320825
00.00000.0000.000مرواني  عبد الكریم163109982820826
07.00004.7505.880مشنتل  سھام153110552020827
11.25020.0015.630مندیل  صبرینة163109454620828
08.50012.0010.250منصوري  ریمة163106385320829
04.50011.0007.750یعلى  رابح163108212420830

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1424 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات المؤسسة األستاذ :......................................................

9 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

00.00000.0000.000إقزوحن  محمد أسامة163107832220901
18.00020.0019.000بكیر  نسرین163105659820902
20.00020.0020.000بن دعاس  نریمان163110813320903
00.00000.0000.000بن قویطن  فؤاد163107827020904
00.00000.0000.000بوحالة  اسحاق163107566120905
20.00020.0020.000بوروینة  بسمة163110781520906
20.00020.0020.000بوقروي  نسیم153110237520907
14.50020.0017.250بولحدور  امال163110780620908
20.00020.0020.000تتبیرت  وائل163110888520909
15.75020.0017.880تویجین  رتیبة163106716720910
00.00000.0000.000تیتري  محمد اسالم153108328720911
20.00020.0020.000حدودة  اسامة163104752120912
20.00020.0020.000خشة  یاسمین163104951020913
12.25020.0016.130رقیق  لیلى163110225620914
15.00019.5017.250زروق  رضوان163106280720915
00.01007.0003.510ساخر  اكسیل163105637820916
00.00000.0000.000سبع  وسام153111627820917
20.00020.0020.000سعیدي  عبد القادر نسیم153106050720918
04.50015.5010.000شامي  حمید163105851020919
08.50016.5012.500شریف  عبد الرؤوف163109716520920
00.00000.0000.000طیب  سمیة163106724420921
07.25019.0013.130علیش  عبدهللا153110681820922
15.50020.0017.750فضیل  لوناس عبد المؤمن163105002820924
03.00006.7504.880قازد  سمیة163105646120925
20.00020.0020.000كموش  رانیة163110839920926
Exclu0ExcluExclu0كوناش  ولید153105026320927
14.75020.0017.380لحسن ناصر  رحمة میساء163106120520928
13.00014.7513.880نیبوش  صابري153107968820929
Exclu0ExcluExclu0یحیاوي  فاروق163104812320930
07.75014.2511.000یحیاوي  لمیس153110465420931

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1524 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات المؤسسة األستاذ :......................................................

10 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

11.25015.0013.130العرفي  وسام153106754221001
10.75011.0010.880ایت مرزاق  رفیق163109445421002
00.50005.0002.750بغدالي  زین الدین مسعود143106679421003
00.00000.0000.000بكیري  عز الدین163110131921004
07.25010.0008.630بودینة  مصطفى163107628421005
11.50014.0012.750بوشایب  مریم163110809721006
12.25015.0013.630ترفوس  مریم163110809421007
12.00013.0012.500جبارة  ماسین163107617121008
00.00000.0000.000حمامي  أسامة133204354121009
08.00012.0010.000حمایدیة  شھلة153105012721010
00.00000.0000.000حمراوي  بالل163509922821011
14.00015.5014.750دیلمي  كوثر وسام163109555221012
10.00010.0010.000ریش  سعیدة163105187821013
09.00011.0010.000زرقوق  عبد الرحمان163109981721014
12.75014.0013.380سبوح  محمد163111362221015
14.50015.5015.000شاوش  مراد163107624221016
06.75011.0008.880شایب  امین163109927821017
06.75011.0008.880طیبي  عبد الجلیل163110418321018
10.00012.0011.000عباسي  عبد الرحمان153105111021019

14.50016.0015.250عربان  مریم16163109233421020
06.00007.0006.500عرعار  عبد الحكیم163110797021021
06.00010.0008.000عماري  فاطمة163105194221023
14.25015.0014.630عماري  ماجدة163105275321022
11.75014.0012.880عیلول  صبرینة163110795321024
05.75005.0005.380فكایر  مریم163107001621025
12.25015.0013.630فنوح  ایمان163105901121026
14.25015.5014.880مجكوك  فتیحة163109463821027

05.50011.0008.250مخالدي  وردة16163202738721028
07.00010.0008.500مزوز  یاسر163110152921029
10.75012.0011.380مسلم  ایمن163105505321030
14.25016.5015.380مقارنیة  لیلیة163107368121031
14.75015.0014.880موالي ابراھیم  عبد النور163105534221032

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1624 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات المؤسسة األستاذ :......................................................

10 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

02.00005.0003.500نوالي  عمار زكریاء163107937421033
09.00011.0010.000ھب الریح  حسین163106832221034

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1724 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات المؤسسة األستاذ :......................................................

11 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

08.00012.0010.000الخلیل احمد سید احمد  عدالة163807986821101
00.00000.0000.000باقي  لیاس143107262121102
07.00013.0010.000بلجحنیط  ماریا153108810821103
00.00000.0000.000بلعباس  محمد خلیل10506222421105
02.00012.0007.000بن طایة  صابرین163107919021106
06.50013.5010.000بودشیش  كنزة163105195321107
14.00014.7514.380جریبات  كامیلیة153307524421108
08.00013.0010.500جعرون  ایمان163106708221109
09.00012.0010.500حموشي  ربیعة163105185221110
03.00008.0005.500خرشف  منى153205010521111
02.00008.0005.000دحمري  محمد المین163111366521112
06.50011.0008.750دوكاري  سارة153108303721132
10.00010.0010.000رافع  عبد الحلیم163205077421113
14.75016.5015.630رجال  ریان163106191021114
09.00014.0011.500ركي  امینة163109667521115
05.00010.0007.500رمضان  ونیس163106444221116

02.00008.0005.000سبع  ذھبیة16163107258621117
05.00011.0008.000سعدي  عادل163110127021118
09.00013.5011.250سعیج  عبد الرؤوف163110797321119
02.00011.0006.500سلي  فلة163110362621120

05.00012.0008.500سنیان  یاسمین16163206563321121
13.00014.5013.750شیحات  منال163107007121122
03.00010.0006.500عبد العزیز  محمد أیمن153111156421123
12.00012.0012.000عثمان  ریاض163109519321124
10.00010.0010.000فراح  احالم163109060621125
02.50010.0006.250قالون  عز الدین153105201821126
04.00010.0007.000قریشي  احمد153108367521127
13.00017.0015.000مباركي  ھاجر163108266121128
05.00008.0006.500مفتاح  ناجي عبد الحق153108335721129
02.50011.0006.750نایلي  عائشة153111722721130
00.00000.0000.000یاسر موسى  محمد البلیسي168000025521130

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1824 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات المؤسسة األستاذ :......................................................

12 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

00.00000.0000.000أوبعیش  لقمان علي إدیر153107977821201
00.00000.0000.000اشالف  امینة153107466821202
07.00010.0008.500العیون  سارة163106386021203
11.00011.0011.000بلقاسم  أنیس163107517421205

18.00018.0018.000بلقاسم  اروى1286421204
11.00015.5013.250بن حمادي  إیمان163110383921206
14.00012.0013.000بن غربي  حفصة163110349121207
14.00017.0015.500بن قدیدح  ایمان153105504821208
04.00010.0007.000بودریش  عبد الرحمان153105068721209
00.00000.0000.000بوطویل  عبد هللا حبیب153406987221210
11.00010.5010.750بوعبادة  كنزة163110363221211
10.00010.0010.000تواتي  وفاء163110371021212
06.50013.5010.000حماش  عبد الرؤوف153107971421213
11.00012.7511.880دبازي  نصیرة163110814721214
10.00014.0012.000دلیل  منال زھیرة153106677521215
04.50010.0007.250دیاح  صبرینة163107821421216
02.00010.0006.000زبارة  محمد أمین163105370121217
00.00000.0000.000سمارن  أسامة153105029421218
00.00000.0000.000شیخي  یاسمین163110259221219
02.00008.0005.000صبوع  أسامة143106479421220
00.00000.0000.000عبدلي  مراد153105020821221
11.00014.2512.630عثامنة  سید علي163110792721222
03.00008.0005.500عماري  ماجدة163106392821223
00.00000.0000.000كرماني  فاطمة الزھراء163110361821224
07.00010.0008.500لرباص  أمحمد163104923421225
03.50011.0007.250محمد عزیزي  محمد153107778721226
00.00000.0000.000مصطفاوي  رتیبة163110351721227
04.00010.0007.000مطرف  كریمو153105018521228
11.00014.5012.750معمري  لویزة جزیلة163105873121229
02.00005.0003.500مھدي  آسیا163111318221230
07.50013.0010.250مومن  البشیر عبد  النور153902349721231
09.00013.0011.000میھوبي  أیمن163104958721232

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1924 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات المؤسسة األستاذ :......................................................

12 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

09.00014.0011.500نیبوش  فاطمة الزھراء163107536921233

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 2024 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات المؤسسة األستاذ :......................................................

13 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

07.75014.2511.000أستیت  ریان163106385121301
14.25015.7515.000اكرمة  سارة163202403221302
11.25019.2515.250بركاي  اسامة143106672321303
09.50018.0013.750بن شلف   عبیر163108353921304
20.00020.0020.000بن شویعلة  فلایر163110427821305
00.01000.0100.010بن عزیزة  محمد163108249021306
05.25003.7504.500بن نور  عبد الرحمان163107270021307
08.00013.7510.880بوبریك  بدرالدین163107804821308
00.00000.0000.000بوخدیمي  محمد163110986221309
20.00020.0020.000بوز یان  إیمان153201199721310
05.50001.5003.500بوزیدي  خالد153105005421311
Exclu0ExcluExclu0بومحمد  سلیم153111718721312
16.50020.0018.250جرو  صفاء153504373721313
20.00020.0020.000حمداوي  نریمان163107388621314
09.00015.0012.000دبیشي  نجاة163111597721315
13.75010.2512.000زخنین  حمو163106382921316
00.00000.0000.000زواد  فوزي163104767021317
09.75020.0014.880زیتوني  كوثر163110803921318
15.25017.2516.250شراد  عبد المجید163110673621329
20.00020.0020.000عباس  خالد153108393421319
05.75008.7507.250عرباوي  عبد الرحمان163205940821320
10.25014.2512.250عمارة   إبراھیم163206686121330
00.00000.0000.000عمراني  لیدیا163105195421321
09.50015.7512.630فریحي  كریمة163105195121322
08.00014.0011.000كسوري  نور الھدى163105427521323

00.01000.0100.010محي الدین  زین الدین16163205005621324
15.00018.2516.630مختار  محمد153501590721325
20.00020.0020.000مقداد  أمال163110618121326
Exclu0ExcluExclu0مكتسي  بن زیان153105549221327

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 2124 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات المؤسسة األستاذ :......................................................

14 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

13.50019.5016.500العبید  إیمان163109492321401
04.50008.5006.500بركان  صوفیا163107345921402
00.00000.0000.000بلعباس  حلیمة السعدیة163110834821403
08.50014.7511.630بلھادي  فاروق163105194121404
01.75000.0100.880بن دومة  عرفات الیمین سالم163108988721405
19.50020.0019.750بن زیادة  نسرین163105013921406
19.25020.0019.630بن عبد هللا  ھدى163110993021407
Exclu0ExcluExclu0بن كوار  عبدهللا143108087621408
11.25017.0014.130بوجعادة  سیف الدین163106387021409
13.25015.5014.380بودرة  محمد رفیق163107621321410
09.50012.5011.000بوزواوي  لینة163110433721411
00.00000.0000.000بوزیدي  كمال163105031821412
17.25020.0018.630تعزیبت  إلیاس163109926021413
05.75003.0004.380توازي  أمزیان163107557921414
04.00001.0002.500تونسي  آدم سفیان163107554721432
20.00020.0020.000حاجي  جمال الدین163109668621415
Exclu0ExcluExclu0حماد  محمد شكیب163108253421416
14.25014.0014.130حناني  نوال163110520921417
00.00000.0000.000دروي  مصطفى بالل163109472221418
18.00020.0019.000ساحلي  خلیدة163110785321419
14.00009.2511.630سنوسي  لحسن163109465021420
00.00000.0000.000طالیة  عبد الرحمان133804142821421
11.00009.0010.000طبي عناني  أمال153106076821422
00.00000.0000.000عمیشي  رضا163108314821423
00.01003.0001.510عیادي  نبیل163105659421424
05.75006.5006.130قدواني  لطفي163107365921425
03.50008.7506.130قطارني  احمد نور الدین163105355521426
00.50000.2500.380لعالوي  إكرام163104781421427
20.00020.0020.000لوناوسي  منار163110811221428
20.00020.0020.000مجاني  سلمان رفیق163108221921429
11.25016.2513.750منصوري  سیرین163110793121430
13.00018.0015.500میمون  أمیرة لیلى163105496421431

2018/01/1815:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 2224 /



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 :  جذع مشترك

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

 
ریاضیات المؤسسة األستاذ :......................................................

15 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

00.01000.0100.010إعیش  أدم163501861121530
16.25014.2515.250اكنیو  نسیمة163107026321501
06.00000.0103.010بلعالم  مسعود163104945721502
Exclu0ExcluExclu0بن اكساس  عمار ایمن163106258021503
00.00000.0000.000بن یعقوب  ولید133106884821504
Exclu0ExcluExclu0بوتمتام  محمد رضا163110438821505
20.00020.0020.000بوثلجة  أمین163109606821506
07.50020.0013.750بوشایب  فایزة163109463321507
12.00010.2511.130بوشناق  عبد المؤمن163106390121508
00.01000.1000.060جلودي  زكریاء163107812121509
00.00000.0000.000داود  افراح163104784221510
12.50014.2513.380زرقان  أسماء163105178421511
00.00000.0000.000سعداوي  محمد163107832121512

00.00000.0000.000شیخاوي  بوبكر16163104755121513
00.01000.0100.010عبان   مونیة153108095721514

00.00000.0000.000عبد هللا البركاني  اسید سلطان سعید13245721515
17.75020.0018.880عصمان  ناصر الدین163105199521516
08.25011.7510.000غرنسي  سھیلة163109819321517
20.00020.0020.000قرنیش  نور الھدى163110885221518
10.00015.7512.880قطاف  مھدي163110812221519
06.75016.7511.750قومیري  ابوبكر163106379521520
19.00020.0019.500كرمي  مروة153105084621521
00.01004.0002.010مجبر  اسامة153110444721522
06.00017.0011.500محجان  سفیان163109450221523
05.50010.2507.880ملھب  راویة163807380821529
10.50018.5014.500نور  شھرزاد163110124321524
17.50020.0018.750ھدیبل  إسالم163110618821525
20.00020.0020.000ھالل  یاسمین163109686721526
00.00000.0000.000واعزي  لیندة163107541121527
14.00000.0107.010ولد حبشي  محمد انس153105353321528
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إحصائیات النتائج

عدد الطلبة الناجحین:

عدد الطلبة المؤجلین:

عدد الطلبة الغائبین:

300

213

0

18عدد الطلبة المقصیین:

العدد اإلجمالي للطلبة

531


