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00.01000.0000.010أمالل  نھلة133105844324601
00.00000.0000.000احسنیو  منیب12105380324602
00.00000.0000.000اسماعیل دھلوك  نبیل143202281524604
00.00000.0000.000الوالي  محمد لمین143109380824605
00.01000.0000.010بلبریك  معاذ143109075324680
00.00000.0000.000بلخمسة  كریم153107976424679
00.00000.0000.000بلعباس  فاطمة مسعودة143104564024682
10.00000.0010.000بلعلوي  طارق12107698924606
00.00000.0000.000بلقاسي  محمد امین12107631224607
00.01000.0000.010بلمعمر   غالي098034091224608
00.00000.0000.000بن ایدیر  حسین0213281424609

00.01000.0000.010بن سدیرة  محمد أمین143105298724611
00.00000.0000.000بن سعدیة  محمد فاتح12204024612

00.01000.0000.010بن عمود  عبد الحق143508487224613
00.00000.0000.000بن غانم  أحمد ولید11106254324614

10.00000.0010.000بن لعالم  محمد أنیس153105876524615
11.50000.0011.500بودري   سفیان12200136824617
00.00000.0000.000بوروبة  علي143105559624618
00.00000.0000.000بوشریف  صھیب133507617424672
10.00000.0010.000بوطابة  صھیب153105013324619
00.00000.0000.000بوطیش  عائشة12107454924620
00.00000.0000.000بوعادل  ھشام133106531224621
00.01000.0000.010بوعافیة  إسالم133105981124622
00.00000.0000.000بوعویشة  إیمان11106667524675

13.50000.0013.500بوقزاطة  ایھاب153106035124673
05.00000.0005.000ترشاق  الزھرة153105001424623
00.00000.0000.000جدو  توفیق11203649324624

10.50000.0010.500جغبلو  أحسن143104387524626
02.50000.0002.500جغبلو  الحسین143104388924625
00.00000.0000.000جفال  رضوان143107760524627
00.00000.0000.000حمداني  عائشة سلمى153110678724678

00.00000.0000.000حمو  معاویة14119824677
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02.00000.0002.000حمودي  حسام الدین11103896924628
00.00000.0000.000حمیدو  نور الھدى143109594624629
03.25000.0003.250خواص  أسامة143107224724630
12.20000.0012.200دحماني  موسى143109700224631
13.50000.0013.500دراجي  سید احمد143105082524632
10.00000.0010.000دریاس  نزیھة153106171924633
05.50000.0005.500رزقي  یانیس153104843724634
01.00000.0001.000روان  میریام143108640424635
00.00000.0000.000زابر  عدالن12105374424636
00.01000.0000.010زبوجي  أحمد143107224424637
00.00000.0000.000زمور  زكریاء10105122424638
00.00000.0000.000زوان  فریدة153105202824639
10.00000.0010.000زیار  فیروز153107850224675
05.00000.0005.000سباك  جمال153107956524676
03.00000.0003.000سعیداني  منى11305891224640

00.00000.0000.000سلمان  عبد الرؤوف143108629524642
10.00000.0010.000سلمان  وائل143401602124641
12.20000.0012.200شعال  محمد153105204624643
01.00000.0001.000طانم  الھاشمي عبد الرؤوف143106903824644
01.25000.0001.250عبدة  شوقي143108627624645
06.00000.0006.000عبدي  حیاة153105747924646
10.00000.0010.000عمروش  عبد البارئ زكریاء133104822724647
02.00000.0002.000عمري  سیدعلي143108083624648
10.00000.0010.000عمیرات  سید أحمد143109374424649
01.00000.0001.000غانمي  فلة153105384524650
06.00000.0006.000غربي  عبد الروءوف143105345524651
00.00000.0000.000فرحاني  سمیة133107119024652
10.00000.0010.000فالق  اكرم بوزید143108658724653
03.50000.0003.500قاسي  مھدي12104724324654
00.00000.0000.000قرمي  صوریة153106438724655
02.75000.0002.750قرنان  كسیلة143106466624656
00.00000.0000.000قریشي  بشیر153105003824657
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05.75000.0005.750قفاف  سلیمان143106917224658
00.00000.0000.000كیوس  ھبة133107610324659
00.00000.0000.000لخضاري  جویدة10105339624661
10.00000.0010.000لعماري  أنیس133104810624662
04.50000.0004.500مالك  بالل133104115524663
00.00000.0000.000مرابط   توفیق07104922624664
00.00000.0000.000مسعودان  محمد لمین08107498324674
00.00000.0000.000مشیش  نسیم143106473324665
00.00000.0000.000معرف  محمد رمزي153105610624666
00.00000.0000.000مقداد  أسماء143106444524681
14.00000.0014.000ملواني  عبد الغني153106212424667
00.00000.0000.000ملیتي  اسماعیل153106505524668
05.75000.0005.750منادمي  ریاض153106042224669
04.75000.0004.750منجل  فارس143104525424670
00.01000.0000.010ھردة  ربیعة07103527324671
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00.00000.0000.000أزرو  سیدعلي153109690224701
04.75000.0004.750العروي  حنان153111712824702
00.01000.0000.010ایت عثمان  الیاس153111283224703
00.00000.0000.000ایت عیسى  احمد عادل153108580624704
00.00000.0000.000بركات  مسیكة153106672024705

00.00000.0000.000بقباقي   عبد الكریم9711463624771
00.00000.0000.000بقة  عبد القادر9610804424706
07.75000.0007.750بقنونو  محمد04206159924773
03.50000.0003.500بلعبدي  بلقاسم153108770524707
11.50000.0011.500بلقاضي  مھدي153110068524708
04.75000.0004.750بن جبل  عمر153108319024709
06.00000.0006.000بن جدة  محمد یاسین153111505024710
00.01000.0000.010بن حبیلس  شرین153110170624711
00.00000.0000.000بن حمور  یسرى153110704124712
00.00000.0000.000بن سراي  وسام153108832324713
10.00000.0010.000بن سمیشة  وداد153107812824714
10.75000.0010.750بن شیخ  حسیبة153107311524715
10.25000.0010.250بن عزالة  فوزي153108470424716
04.50000.0004.500بن عمیروش  فطیمة153106957824717
11.00000.0011.000بن كراوش  أمیرة153111705324718
00.00000.0000.000بوخاري   وھیبة9698136424719

05.00000.0005.000بوركبة  یاسمینة153108344724720
03.00000.0003.000بوكراع  بھون153108770924721
01.00000.0001.000بومجیرك  طاھر االمین153111294324722
05.00000.0005.000بوناطیرو  كنزة153107657324723
00.01000.0000.010تویج  فایزة153110463324725
00.00000.0000.000جبري  خدیجة153107319024726
02.50000.0002.500حاج عبد الرحمان  أمینة153109912424727
04.25000.0004.250حادي  ھند153808141424728
01.00000.0001.000حسونة  فاطمة الزھراء153112134924729
03.25000.0003.250حماداوي  زینب153107243724730
10.00000.0010.000حمزة  صورایا153110021824731

2018/01/1815:53 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 47 /



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 (تسدید دیون - معید

السنة الثانیة   اللیسانس   السداسي الثالث
خالل السنة الجامعیة :

 
2018/2017

ورقة النقــاط
المادة :

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

47 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

معدل الدورة 
1

04.00000.0004.000حیمران  نسرین153111602124732
10.50000.0010.500خالفي  زكریاء طیب153108900524733
10.50000.0010.500خیرالدین  حسناء153108772024734
10.00000.0010.000داود  فؤاد153111297924735
10.00000.0010.000دربال  حسیبة153111536924736
16.50000.0016.500دوكاني  رمیساء153105371324772
00.00000.0000.000زافر  موسى9519873724737

12.50000.0012.500زرقة  یوسف153111380924738
02.50000.0002.500زعروري  أنیس153111742824739
12.20000.0012.200زھار  عمر153108803424740
10.00000.0010.000سید  نسرین153108100124741
00.00000.0000.000شبیرة  سمیة153111719224742
00.00000.0000.000شریفي  أسامة153108841624743
06.00000.0006.000صایم  زینب153111551924744
00.00000.0000.000صحراوي  عبد الحمید153107751024745
00.00000.0000.000عاشوري  العالیة153111529024746
00.00000.0000.000عایش قدرة  أیوب153108768224747
00.00000.0000.000عبد الحمید  زكریاء153108301824748
00.00000.0000.000عتروش  نور الھدى153108105524749
02.75000.0002.750علون  عبد الحق153111294824750
00.00000.0000.000عمروش  عبد الرحیم153109930924751
10.00000.0010.000قادم  أحمد أنس153110656224752
10.00000.0010.000كزو  محمد نزیم153110104524753
00.00000.0000.000لعدل  ھشام143104532524775
00.00000.0000.000لمھشھش  معاد153107844924754
00.00000.0000.000مباركي  أنیس أسامة133105980524776
02.00000.0002.000مجبر  حنان153111712524755
10.00000.0010.000محدید  ماریة153107787824756
02.50000.0002.500مداني  ناصر صدیق153110868824757
00.00000.0000.000مصطفاوي  توفیق153108873324758
10.00000.0010.000معاشو  محمد امین153108974424759
00.00000.0000.000معلي  سفیان153107965524760
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10.25000.0010.250ملكاوي  سمیر143104944824774
10.00000.0010.000مھدي  یاسمین153108343124761
10.00000.0010.000مورایة  عبد الكریم فارس153110459924762
03.00000.0003.000مولوجي  عبد المالك153108939424763
02.00000.0002.000نعاس  إسمھان153402494424764
11.20000.0011.200نعموني  خدیجة153109656524765
10.00000.0010.000نمر  حسني153111481224766
11.75000.0011.750نمورة  نسیم إبراھیم153108525724767
00.00000.0000.000نیبوش  منصف153111158424768
00.00000.0000.000یحیاوي  فلایر153108805624769
20.00000.0020.000یوسفان  یاسمینة153111514724770
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إحصائیات النتائج

عدد الطلبة الناجحین:

عدد الطلبة المؤجلین:

عدد الطلبة الغائبین:

42

112

0

0عدد الطلبة المقصیین:

العدد اإلجمالي للطلبة

154


