
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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

13 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
06.00009.0007.500أوسلیمان  زینب ماریة153106816731301
03.50009.0006.250باشي  یاسین143108262431302
04.50003.5004.000باللي  سھام153111184331303
01.50006.5004.000بن طا طة  بدرالدین143108357131304
06.50012.0009.250بن محمد  ارسالن اسامة153107688631305
08.25014.5011.380بوطالبي  مجدولین واعد153106058231306
02.50008.0005.250بولفراد  نور اإلسالم12105381831307
01.50007.0004.250بوناب  فاتح143108257231308
06.25007.0006.630بویكني  ھاشمي153111811831309
01.50005.5003.500تونسي  عبد الرحمان153111495731310
02.50005.5004.000جیجلي  محمد أمین153108328331311
04.50006.0005.250حمادنة  ھبة153110083531312
04.75010.0007.380حمراني  كاتیا153107769331313
08.00012.0010.000دحال  صابرین153110017931314
09.00017.0013.000رقیق  صابرین153110017831315
02.50005.5004.000سطمبولي  بشرى153105793131316
07.00013.0010.000سعدوني  حكیمة143107236231317
06.50013.5010.000سواس  سعاد153105405131318
03.00006.5004.750سي احمد   یاسین153108836431319
09.00011.0010.000شابي  شھیناز153108791331320
07.75015.0011.380شیقارة  راضیة153108022731321
04.50008.0006.250عمروز  یاسین153106713631331
05.00012.0008.500عموش  محمد انیس153110264531322
04.00009.0006.500فرج هللا  شعبان153110767331323
04.00006.5005.250قادة  إسالم153105362131332
09.00014.5011.750قبایلي  زھیة153106563431324
01.50005.0003.250مشیر  فارس153402721831325
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0مكتفي  جمیلة153111003831326
01.50003.5002.500مكسان  الیاس اعمر143108659631327
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0مالل  یوسف153108554731328
02.75007.0004.880ناجي  سیرین أصالة153111184831329
02.50004.0003.250یوسف  محمد كمال153110057631330
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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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

14 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
05.50002.0003.750إقدرزن  صونیة153107970131401
01.75006.0003.880اقران  بالل153107955631402
05.25011.0008.130الطاعني  كنزة153106449131403
03.50006.5005.000بوشالغم  تینھینان153107956431404
03.75007.0005.380بوكمیش  مروة153107787331405
03.25008.0005.630تاجر  سمیر153109108731406
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0تتبیرت   مریم133206699831407
08.00012.0010.000جعفري  لیدیة153110047031408
08.00012.0010.000حامل  یاسمین153110243631409
09.00011.0010.000حمیطوش  صبرینة153105936331410
08.50015.5012.000حیمران  نوال زینب153111604331411
08.50011.5010.000دیب  خدیجة153105506631412
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0رابحي  عبد الرحمان153105200631413
05.75010.5008.130روابحیة  العباس الحسین143106969831414
06.00011.5008.750سابقي  شرین لیندة153110676331415
05.50007.0006.250سبحي  المیھ153105866431416
11.00015.5013.250سي بشیر  عبد الرزاق153108450931417
03.25009.5006.380شویكرات  سعید عاشور153105824631418
02.75009.0005.880عالیة  امیرة153301005731419
07.50012.5010.000عدار  عبد المالك153106612331420
01.00004.5002.750عزیبي  حفیظة153207307331421
02.00005.5003.750عمر  بشرى زینب153108384531422
04.25007.0005.630غنام  شمس الدین153106818531423
02.75006.5004.630قبایلي  رشا153110494931424
04.75009.5007.130ماتن  حمزة143106908931425
02.25004.0003.130مداحي  خلیل153106039031426
01.00001.5001.250مدكور  محند153111302931427
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0مرابطین  احمد153106812831428
07.25009.0008.130معایسي  محمد ایمن153106416331429
08.75000.0004.380موجب  بالل153106814431430
03.00005.0004.000موسي  سیلیا153107740031435
04.75011.5008.130نیبوش  منصف153111158431431
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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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

14 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
03.00004.5003.750نیة  نزیم153108521631432
08.00005.0006.500وناس  رقیة153402544031433
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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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

15 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
04.25007.0005.630أوالد حاجو  یونس143107280931501
05.00009.0007.000أیوب  كنزة153105755631502
05.25011.5008.380باكور  رانیا153110315931503
04.50007.5006.000بعزیز  لنجة153106450231504

Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0بقباقي   عبد الكریم9711463631505
05.00006.0005.500بوثلجة  سارة153105242131506
07.00015.0011.000بوریب  سارة153111488531507
09.75015.5012.630بوساحة  فاطمة الزھرة153104835831508
03.50009.5006.500بوسعدة  ابراھیم153111281331509
14.50014.5014.500بوعرعارة  شھیناز153908625831510
06.50010.5008.500بوكریة  موسى153110697231511
05.00008.5006.750بولحیة  ریاض أمین153111548231512
07.75016.0011.880حمیدي  سارة153106566231513
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0دریش  كریمة9672072331535

02.50003.5003.000دوربان  محمد عبد الجلیل153107661831514
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0زورداني  ھند153109949331515
05.00007.0006.000سالمي  ریمة153106427231516
03.25010.0006.630سلطاني  جمال الدین153107635231517
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0شاللو  نور الھدى153109947831518
02.50006.5004.500صالحي  زھرة أسماء153107725331519
07.00013.0010.000عدني  ھنیدة153107812231520
05.75010.5008.130عصام  حمزة153111286331521
04.00006.0005.000عطاف  سیرین153108308731522
01.75005.0003.380عمران  مریم153105517731523
08.00012.0010.000قاسمي  عبد الرحیم153111571431524
09.50014.0011.750قرین  سومیة153110011931525
08.50016.5012.500كافي   اكرام153207197031526
07.25014.5010.880كوري  خدیجة153108880431527
01.00004.5002.750لفران  نزیم153110972931528
01.50005.5003.500ماشة   محمد أمین153111587431529
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0مرمي  امینة153105544031530
03.25004.5003.880مزیودان  أیوب أسالم153109913131531
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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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

15 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
01.00003.0002.000مھدي  رمیسة153108779331532
13.00017.5015.250میمون  أمال153105216531533
03.00005.5004.250نایت صغیر  صبرینة153105585731534
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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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

16 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
02.25005.7504.000ارزوز  فیزیة143108634131601
05.00007.5006.250بركاتي  نیرة153106066831602
04.75006.7505.750بشطاطو  سمیة153111151431603
02.75006.2504.500بلحنفي  ایمان153108767931604
02.50006.5004.500بلقاسمي  خیرة153111759831605
04.75009.2507.000بن مزیان  مریم153108819031606
04.25007.7506.000بوشندوقة  طارق153112119531607
02.25005.7504.000تاجروني  اسماعیل153108289631608
11.50008.5010.000حاج رابح  صارة143106521731609
02.50006.0004.250دحماني  عبدالنور12104696631610
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0رامول  ابراھیم153105538031611
01.25005.7503.500زویتة  حیاة153106038331612
Exclu0ExcluExclu0زیواني  رانیة153111543031633
13.50010.0011.750سالمي  أسامة153207056431613
Exclu0ExcluExclu0سبسي  غنیة9925207031633

03.25006.7505.000سحاري  فایزة153107655031615
05.75005.5005.630شریفي  یاسمین153106711831616
07.50008.5008.000عبقري  میدیا153108823731617
05.75008.5007.130غانم  مولود143106693731618
13.00008.7510.880فضیل  حوریة ریان153110740131619
01.00005.5003.250فالح  إسالم وائل153208998931620
04.75006.5005.630فنوح  حلیم153110738531621
10.00011.0010.500قاسیمي  اسماء153110482131622
07.75007.2507.500قروي  أسامة153108841831623
05.25008.2506.750قیشي  بشرى153110487831624
04.00007.2505.630كسوري  أسماء153108755831625
02.50005.0003.750محمدي  زینب153106564431626
10.00007.7508.880مقدم  عبد الحكیم153111569431627
02.75005.7504.250مكالتي  حسام153206766231628
09.00011.0010.000موھو  صوفیة143105085031629
04.75008.7506.750نیاطي  عبد الرزاق153107651631630
12.50011.2511.880واسیف  ولید153108542031631
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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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

17 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
02.00005.5003.750أكلي  سمیرة153103555231701
02.75008.0005.380ایتیم  مریم153108506431702
05.50006.0005.750برادعي  نورة153110529731703
09.00014.5011.750براف  زینب153202819331704
08.75017.5013.130بوخالفة  منال153111365231705
01.75008.5005.130بورویس  رانیا ھناء153106843131706
01.00002.5001.750بوزوینة  محمد عبد الجلیل153109091331707
02.50007.0004.750بوعمار  سعیدة153106118531708
11.50017.5014.500بولفراح  وفاء153111306131709
04.75012.5008.630تالجیت  عبد الحق153106604131710
01.00006.0003.500توشان  سالمة143108081031711
08.25014.0011.130جوالح  عبد المؤمن زھیر153110028931712
01.00004.5002.750حواس  وداد153111375431713
01.00006.0003.500درامشیة  یعقوب12106087831714
01.50005.0003.250رحماني  یاسمین153105357531715
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0زافر  موسى9519873731716

04.50011.0007.750سبتي  مروان153606686331717
09.50017.5013.500سماوي  أمینة153111313131718
06.50015.5011.000طاطا  صراح153108792831719
03.25008.5005.880طرزالت  ایمان153105790331720
06.50016.0011.250طواع  فایزة153105074231721
02.75008.0005.380عمور  طفیل143202358431722
11.00012.0011.500فراحي  صالح الدین153108927831723
Exclu0ExcluExclu0قاسم   صارة07110411531724

14.50019.0016.750قبطان  یاسمین153107816831725
03.25008.0005.630كبیر  منى153106459931726
09.50018.0013.750لعلیوي  منال153111304131727
03.50009.5006.500محمدي  إعتماد153106493931728
Exclu0ExcluExclu0مدرس  وسیم143106697531729
05.00010.0007.500مرساوي  أمین153207222831730
07.00013.0010.000مزیاني  عبد الرحمان153105752931731
07.50012.5010.000مھدید  احمد153105643731732
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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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

17 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
05.00006.5005.750موھاب  ایمن عبد الودود133107231831733
04.00009.5006.750یحیاوي  اسامة153108600831734

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 822 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

18 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
Exclu0ExcluExclu0أمزال  حسیبة0008383631801

03.00008.0005.500بن سماعیل  مریم  یاسمین153110373631802
03.75010.5007.130بن لكحل  محمد ھشام153110371431803
10.50018.0014.250بوخالفة  محمد أنیس153108492331804
07.75012.5010.130بوزیداني  محمد عماد  الدین153112158531805
02.25006.5004.380بوستھ  سعید153105574131806
01.00006.5003.750بوعریسة  نسرین153106876831807
02.50008.0005.250بوالل  زین الدین153105347131808
06.00008.5007.250تماني  مولود153109764831809
05.51011.0008.250تیزي والو  نریمان153109003131810
04.50008.0006.250جلیلى  شناز153110170731811
01.00007.0004.000خالفي  نایلة153106682031812
08.50012.0010.250ربعین  لیلى153110047531813
02.25008.5005.380ربیع شریف  فاطمة الزھرة153700186031814
01.00005.5003.250رجراج  ولید133107726531815
03.00007.5005.250سوفالن  حسین محرز153107706031816
01.75008.5005.130سي بشیر  أمین153110338631817
08.25007.5007.880شابي  كھینة153108807931818
04.25007.0005.630شعبان  نسرین153106687931819
12.00019.0015.500عون صغیر  یاسمین153106185631820
12.50016.5014.500عیدوني  جمیلة153110735431821
01.25002.5001.880غول  أمیر143109058231822
03.75012.5008.130فراجي  سارة153111150431823
01.00007.0004.000قاوة  محمد سلیم153111359831824
01.50007.0004.250قایدي  فاطمة زھرة153106446731832
01.25006.0003.630قطاع  مھدي153107429031825
07.50008.0007.750لرجان  تنھنان153107825831826
01.25007.5004.380مرابط  حمزة153106815031828
03.25009.0006.130مرابط  عبد الرحمان153106819131827
05.75008.5007.130مشواط  أمینة153108001131829
01.00006.5003.750مني  محمد البشیر143108636231830
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0موالي  حسام الدین153111285431831

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 922 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

19 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
13.00018.0015.500بن درمیع  اسالم153105780131901
08.00017.0012.500بوخزة  سامیة153104869631902
13.50015.0014.250بوراس  خدیجة153106538331903
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0بوستة  إكرام153105222031904
05.25008.5006.880بوصفصاف  محمد ریاض153105020431905
11.50016.5014.000بوطاجین  سومیة153111339031906
09.00018.0013.500بوفاتیت  فؤاد153111725231907
07.75018.0012.880جعدي  ریاض153105053931908
12.00018.0015.000حسناوي  الزھرة133106828531909
14.50019.0016.750ختال  نھاد143106807731910
13.50016.5015.000دحو  شھال153111185731911
09.00012.5010.750رحماني  ولید153110088231912
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0سالمي  خدیجة153106539131913
07.50012.5010.000سبعون  لیلیا153105019431914
02.00010.0006.000شرقي  یزید153105027031915
08.50011.5010.000شطیبي  یوسف153108346631916
14.50016.0015.250شلوي  شیماء153105583031917
07.00013.5010.250شودار  حیاة153105005231918
13.00018.5015.750صخري  محمد عبد الھادي153109942131919
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0عیادي  نوال153106462531920
06.00011.5008.750غراب  یوسف153108838331921
10.00014.5012.250فاید  نرجس153106171331922
12.00018.5015.250قاصد  عثمان153105071631923
12.00017.0014.500قاصد  ولید153105099931924
11.00016.0013.500كشرود  بالل153504423331925
04.50008.0006.250كنودي  نور الھدى153110079431926
13.50018.5016.000لعبداوي  نوال153105279131927
Exclu0ExcluExclu0محلب  أمینة فلایر153106490531928
01.50005.0003.250مختاري  سمیة153111559631929
05.50011.0008.250مسعادي  أحالم153105523731930
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0مشیكي  مجید153110518831931
08.00012.0010.000یعالوي  محمد أنیس133105440331932

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1022 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

20 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
15.00014.0014.500ازبوش  زینب153106114832001
13.50013.5013.500الروبة  المى153105746032002
06.00012.5009.250باحة  سارة153106429332003
03.50010.0006.750بركاتي  بشیر153202812032004
01.00003.0002.000بلحاج  مراد153108331932005
03.00011.5007.250بلقلول  عبد الحكیم153107971232006
15.50011.0013.250بلوشراني  رمیساء153106041932007
07.25014.5010.880بن القاضي  براھیم الخلیل153105003732008
03.50007.5005.500بن خالد  احمد الریان153108600732009
13.00018.0015.500بن سالم  زكریا153207238232010
10.50015.0012.750بن علي  راویة153106423832011
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0بن یلس  محمد رفیق143106934732012
09.00018.5013.750تاقنیت حمو  منال153106674032013
11.50017.0014.250جوامعي  میمونة153107797932014
12.50017.0014.750حمبابة  ملیسة153111209732015
12.00017.0014.500حمیدي  صبرینة153105251232016
19.00019.0019.000دحماس  فلایر153110791532017
08.25013.0010.630زیان بروجة  یسرى153108120732018
01.00001.0001.000سعد العایب  عبد الرؤوف143106922732034
09.50013.0011.250سالل  رانیا153109920932019
05.00010.0007.500عالق  عبد الفتاح153107755332020
04.00010.0007.000عیساني  نسیم143104530832021
14.50010.0012.250فضیل  نسرین153107801832022
07.50008.0007.750قفاف  ولید153109787132023
12.00017.0014.500كرماس  فتیحة فوزیة153111044832024
14.00019.0016.500لحالح  سمیة153105376632025
07.00013.0010.000لعتروس  سامیة153108037132026
06.00014.0010.000لوعیل  بوعالم153105044832027
04.00010.0007.000لیشاني  حسین143106134232028
08.00013.0010.500مرزوقي  نور الھدى153107806132029
08.00013.0010.500مزراق  رشى153108891632030
07.50010.0008.750مزوان  نادیة153106681332031

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1122 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

20 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0منصري  نسیلة153108826332032
07.25013.0010.130موجاري  لیدیا153106642932033

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1222 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

21 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
09.50016.0012.750أوزو  محمد یحي153105020632101
01.50005.0003.250العیدي  نصیرة153106462432102
07.75010.0008.880الناشف  غالیھ153106141632103
14.50019.0016.750براھیمي  عبد الناصر153502294332104
12.00015.5013.750بناي  رانیا153108023132105
14.00018.0016.000بندو  لیدیا153108073632106
11.00011.5011.250بن یخلف  محمد یاسین133205537932107
Exclu0ExcluExclu0بورغاس  فضیلة9710190032108

09.00015.0012.000بوریش  یاسمین153105920332109
01.00006.0003.500بوسعید  مولود133107431432110
01.00003.0002.000بوسھلة  أمیرة صفا11106768332111
01.50007.0004.250بوكمون  لبنى153111050632112
17.50018.5018.000تفاحي  سید أحمد153110012032113
01.50008.0004.750جابر  لیلیا153106644932114
05.50012.0008.750جزار  أمال143206273632115
09.00013.0011.000جساس  ذھبیة دینا153105233932116
12.50019.0015.750حارك  صفیة153108593532117
09.00011.0010.000حدادة  نور الھدى153106463232118
13.00018.5015.750خلیفة بغدوش  عائشة153107649832119
14.50013.5014.000رحماني  سارة143107765032120
04.50011.5008.000زیار  فراح153108805332121
08.50013.0010.750سبیح  تیللي حوریة153111324332122
15.00019.0017.000سعادة  مریم153110816132123
01.00004.0002.500شایب  محمد رضا153106656432124
04.50010.5007.500عشیر  فاطمة الزھراء153105073432125
16.50019.0017.750علي موسى  نادیة153207126232126
02.00006.5004.250فوغالي  عمیروش143107257932127
07.00014.5010.750قالي  سارة153106567932128
Exclu0ExcluExclu0قناشي   یمینة07110541332129

13.00017.5015.250قوادري  صورایة153108793432130
06.00006.5006.250لعور  أمیرة143105072732131
01.00004.0002.500لملوم  جمال153106526632132

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1322 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

21 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
Exclu0ExcluExclu0مرابط   توفیق07104922632133
12.00017.0014.500مشاط  یمینة153107673232134
07.00013.0010.000میساوي  نجاة153108336132135
05.00011.5008.250نایت عبد السالم  یاسین153111386332136

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1422 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

22 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
13.00017.0015.000أزیرة  ملیسة153111364532201
05.00010.0007.500اكنیو  إیمان153106497632202
Exclu0ExcluExclu0بركي  فوزي153105862232203
10.00011.0010.500بن رحماني  فوزیة153105075832204
07.75010.0008.880بن طرفایة  یاسمین153105637632205
01.50008.0004.750بن علي  أمیر عبد الجلیل153108757532206
11.50014.5013.000بن یحي  مریم153105614332208
02.25008.0005.130بوجناح   مسعود احسان153103252232209
04.75012.5008.630بوخاري  محمد رفیق153110521232210
02.25006.5004.380بودریعة  طارق133107384632211
03.75006.0004.880بوطاغو  محمد ھشام153111205632212
02.25005.5003.880بوعشرین  ابتسام153105777132213
01.25007.0004.130بوفافة  محمد153105267032214
04.00007.5005.750بولزرق  منیة153107796032215
02.75008.0005.380تدالوي  حنان153110739932216
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0تفاح  یسمین11103920532217

02.75007.5005.130توات  المیة143108634932218
03.50008.5006.000حدوش  شھیناز153111341332219
17.00019.0018.000حمدوش  مروة143200216732220
01.25007.5004.380حمودي  علجیة143105672032221
05.75015.0010.380حنتور  سارة153111020432243
06.25010.0008.130خداش  شیماء153110211032222
08.50015.5012.000رحماني  رجاء153105007732223
Exclu0ExcluExclu0شیخ  لینا153111199532224
01.25006.5003.880طالب  محفوظ أنیس09205505432225
Exclu0ExcluExclu0عكوش  رشید یاسین153111288332228
07.50008.5008.000عكوش  رشید یاسین153111282332227
04.50006.2505.380عاللي  یاسمین153110381532229
Exclu0ExcluExclu0عمران  نعیمة91287183132230
02.50006.5004.500فاوسي  سارة153110756932231
09.00014.5011.750فنوح  محمد153107004832232
02.00003.5002.750قاسم  محمد أمین153106868232233

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1522 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

22 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
06.00015.0010.500قموري  ولید عبد الحق153108834832234
03.00008.5005.750قویدري  خیرة153206570032235
03.25006.0004.630قویدري  نور153206573532236
01.50008.0004.750مازوز  احمد153111526832242
11.50018.0014.750موسوني  وردة153108538432237
02.00007.0004.500ھطاك  لیدیة153111051932238
01.00005.5003.250وارث  ریاض153111332432239
02.00002.5002.250یحیاوي  اعمر153110337532241
04.25007.2505.750یحیاوي  فلایر153108805632240

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1622 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

23 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
12.50015.0013.750الحاج عیسى   فاطمة الزھراء143108159732301
08.00012.0010.000بدیدي  منال153107665232302
02.25009.0005.630بركاني  سمیة153909765532303
Exclu0ExcluExclu0بقة  عبد القادر9610804432304

01.25007.5004.380بلغاش  فلایر153105754932305
04.00013.0008.500بن النوي  رانیة153111544032306
Exclu0ExcluExclu0بن ضیاف  طارق133107288332307
03.25011.5007.380بن لخضر  بشرى153110869932333
01.25008.0004.630بورماد  خدیجة153104827432308
07.50014.5011.000جبالي  أسیا153110984032309
03.25003.5003.380جوامع  مریم153107261032310
07.75019.0013.380حمزاوي  ریاض زین الدین153110670932311
05.00008.0006.500حملة  حنان153108392832312
07.50012.5010.000خمسي  سالمة153110006132313
01.00006.0003.500دكال  ماسینیسا153107980332314
01.75006.5004.130دلسي  ولید12107297232315

Exclu0ExcluExclu0دمداني   حفیظة91132232317
12.50017.5015.000زنیني  حنان153107636932318
08.75018.5013.630صیاد  سمیة153108916632319
Exclu0ExcluExclu0قاسمي  ریان153108409632320
Exclu0ExcluExclu0قالون  فتیحة153205457532321
08.00012.0010.000قدودة  ایمان153106975032322
03.50008.0005.750لراشي  خدیجة153105748132324
05.50008.0006.750لونیس  وردة153111375532325
08.50018.0013.250لونیسي  سمیرة153106122132326
05.50009.0007.250محمدي  وھیبة153111625632327
01.75007.0004.380مخناش  إیمان153106410432328
06.75016.0011.380نایت محمد  حلیمة153111537732329
04.00011.0007.500ھادفي  محمد وانیس153111302832330
Exclu0ExcluExclu0ھاشمي  فراح153106629032331
01.00006.5003.750واكلي  إیمان153105341732332
01.00002.0001.500ین كیحول  علي153510361932333

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1722 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

24 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
08.00009.0008.500أكسوح  ریاض153108780032401
08.25015.0011.630اسعادي   سفیان05104725332402
01.25005.5003.380اقویالل  ولید كمال153105026532403
05.50015.0010.250برجان  فلة153107768332404
06.00014.0010.000بركان  ماجدة153106648032405
08.50016.0012.250بوعاصم  حسیبة153107705532406
01.00003.0002.000بوغلة  عبد الحمید11103427332407

03.00011.0007.000تیمسقیدة  أسماء153107948332408
01.00007.0004.000جقنون  منال153106459532409
Absent(e)0Absent(e)Absent(e)0جنكي  محمد رضا11105999032410

03.50007.5005.500حمدوش  جھیدة153201201932411
07.75008.0007.880داب  محمد153111795432412
06.50013.5010.000درایسیة  الھام143108251732413
Exclu0ExcluExclu0رویجالي  یوسف8924313632414

05.00006.5005.750زعیر  عبدالرحمان153107653132415
06.50010.5008.500زغوان  منال153106675232416
07.00006.5006.750زوزو  ھدى بدریة153108108932417
08.75016.5012.630سریجي  شیماء153105013132418
08.50017.0012.750شابو  جمال الدین153106527032419
11.50014.5013.000صدیقي  بن یوسف143109248832420
03.75007.5005.630صمود  سلمى153110957232421
04.25008.5006.380طاھیر  إیمان153110993432422
04.75009.0006.880طبعي جفال  لویزة153111792332423
02.00005.5003.750عابد  صفیة153106598632436
08.50015.0011.750عریبي  عادل153501122732424
07.00006.5006.750عقابي  لیلى153110967932425
05.75014.5010.130عوشر  عائشة153108794732426
02.25007.5004.880غاشي  نور الھدى153108828632427
06.00006.0006.000قدود  محمد أمین143109280232428
08.25015.0011.630مادون  یاسین153109032732429
05.25010.0007.630مجاجي  سارة153207080332430
12.00019.0015.500مكیري  إیمان لینة153106498832431

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1822 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

24 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
02.25008.0005.130نجاري  أمین153207029932432
03.50008.5006.000ولد سلیمان  نسرین153108825332434
06.25007.5006.880ولد سلیمان  نصیرة153108827132433
04.50012.0008.250ولھاصي  احمد143108655332435

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 1922 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

26 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
00.00000.0000.000آیت سعدي  عمار مراد133106802232601
01.00001.0001.000بعجي  أنس10107393632602
02.50002.5002.500بلعباس  فوزي رضا0024875632603
01.00001.0001.000بن ایدیر  حسین0213281432604

00.00000.0000.000بن شطارة  أحمد12103897732605
00.00000.0000.000بن لكحل  أمین11103447332606

00.00000.0000.000بن نیة  بسمة143108618332607
00.00000.0000.000بوعلي  محمد امین12107131932608
00.00000.0000.000بوكزیة  أحمد أمین12104768832637
00.00000.0000.000بولحیة   زھیة0006565232609

00.00000.0000.000جبرون  سمیر07107425532635
00.00000.0000.000جبرون  نصیرة07107529232636
00.00000.0000.000حمو  محمد رضا12105784232610
02.00002.0002.000حنیش   ناصر09500404432611
00.00000.0000.000دحماني  مریم وداد11105319632612
00.00000.0000.000راوي  خیرة12105764632613
00.00000.0000.000زاوش  محمد10106547432614
00.00000.0000.000زبیري  محمد علي عبد الوحید12108155232615
00.00000.0000.000سحار  سھام12107686232616
00.00000.0000.000سعدات  فیصل133202250332617
00.00000.0000.000شایب  فرحات11106373532618
00.00000.0000.000شالبي  مریم12106171332619
00.00000.0000.000شمیسة  فائز ندیر133106003932620
00.00000.0000.000عبد الرحیم  یاسین12104304732621
00.00000.0000.000عزوز   صالح الدین03800880232638
02.00002.0002.000عقون  نوال9416977132622

00.00000.0000.000عالق  علي133106508832623
00.00000.0000.000عماروش  سید علي05105216632624
00.00000.0000.000عیبود  ھندة9713598032625

00.00000.0000.000عین الزرقة  زین الدین10106676832626
00.00000.0000.000فاضل  المیة133104322732640
00.00000.0000.000فتال  محمد رضا133106872432627

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 2122 /



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 :

 
األدوات الكمیة للتسییر األستاذ :......................................................

26 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

1
00.00000.0000.000فورماص  لزھر08506146332628
00.00000.0000.000قارة حسان  ختیمة9906220832629

01.00001.0001.000كاك  عبد الكریم133204092132630
01.00001.0001.000لعبادي  حسیبة133105371132631
00.00000.0000.000لعرك  یوسرى10901158632632

00.00000.0000.000مالق  محمد إسماعیل143203121832639
00.00000.0000.000محمدي  على12107128132633
00.00000.0000.000محمودي  محمد12106917732634

2018/01/2115:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاریخ : 2222 /



إحصائیات النتائج

عدد الطلبة الناجحین:

عدد الطلبة المؤجلین:

عدد الطلبة الغائبین:

140

310

21

20عدد الطلبة المقصیین:

العدد اإلجمالي للطلبة

491


