
جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : قسم العلوم اإلقتصادیة

2020/11/23

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

 طبع بتاریخ :

المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد التأمینات

محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــةالسنــة :  السنة األولى   -   ماستـــر
2020/2019

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

12,783030 14,3660أمزالي   یاسین100383323  ناجح  15,9560

10,743030 12,4660بونیف   محمد رضا200480527  ناجح  14,1860

6,5210 03,261خضري   أسماء300482961   راسبة 00,001

9,741730 11,8160بركات   ھارون401373477  ناجح  13,8960

12,233030 13,4360دحماني   فضیلة502476320  ناجحـة14,6260

12,413030 12,9460سعدي   سلوى602485705  ناجحـة13,4760

14,163030 15,4360شریف   خلیف7054108383  ناجح  16,6960

6,63159 05,0224بن خلیفة   منیر8073074071   راسب 03,4124

6,80630 10,0260بلفار   عفاف9083072693  ناجحـة13,2460

00 00,000سبع    ابتسام10085080757   راسبة 00,00

11,763030 13,8260قارة   ناصر11085092142  ناجح  15,8760

8,511230 10,0260عزوز   یوسف12095062215  ناجح  11,5360

00 00,000بوضیاف    سارة13115065104   راسبة 00,00

3,1380 01,568بلیزاك   ولید14125074954   راسب 00,008

00 00,000مداني    زكریاء151335048504   راسب 00,00

00 00,000شردود   ولید161435081921   راسب 00,00

8,631930 10,0460بورویس   عبد الباسط171435082762  ناجح  11,4660

00 00,000براح   رمزي181435084839   راسب 00,00

7,821930 08,9549لطرش   عثمان191435086602   ناجح بدیون10,0949

10,103030 10,3460بن اعمارة   نور السالم201435086669  ناجح  10,5860

6,1510 03,081نوري   وسام211435092180   راسبة 00,001

10,093030 11,0160الوافي   ھشام221435092863  ناجح  11,9260
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2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

 طبع بتاریخ :

المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

الشعبــة :  علوم إقتصادیة

التخصص :  إقتصاد التأمینات

محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــةالسنــة :  السنة األولى   -   ماستـــر
2020/2019

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

00 00,000بن دقفل   عبد الحق231435093613   راسب 00,00

7,48198 05,7327نویبات   عبد الفتاح241435093946   راسب 03,9827

00 00,000تونسي   عز الدین251435094322   راسب 00,00

7,841230 10,0960قفي   الحسن261535092775  ناجح  12,3460

8,451230 10,0260عطا�   حمزة271535092845  ناجح  11,6060

1,3800 00,690غضبان   سامي281535092909   راسب 00,00

9,471930 10,4860بكري   عبد المؤمن291535093006  ناجح  11,4860

00 00,390سباعي   أحمد301535096808   راسب 00,78

6,96522 07,9327بولعراس   اسامة311535096825   راسب 08,9127

00 00,000بن دحمان   رمضان321535096882   راسب 00,00

0,7720 00,382موساوي   عقبة331535096937   راسب 00,002

9,481730 10,6360بن عیسى   أسامة خیر الدین341535099032  ناجح  11,7960

8,751930 10,4860بولنوار   إسماعیل351535099046  ناجح  12,2160

0,8510 00,421عمراتي   عیسى361535099263   راسب 00,001

1,5220 00,762مروش   محمد بلقاسم371535099317   راسب 00,002

5,27117 06,9618حریزي   ایمن381535101608   راسب 08,6518

4,7260 02,366برابح   احمد391535102494   راسب 00,006

3,9811 02,452سویح   زھر الدین401535102513   راسب 00,922

3,77710 03,9017زعیتر   ناجي411535102538   راسب 04,0317

00 00,000بن یحي   یعقوب421535102550   راسب 00,00

00 00,000بوحویتة   محمد431535104161   راسب 00,00

8,361230 10,1360نوري   ریمة441535105615  ناجحـة11,9060
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1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

8,871930 10,0360سعداوي   عمر451535105632  ناجح  11,1960

9,021930 10,0260لبوخ   نصیرة461535105647  ناجحـة11,0260

8,771030 10,0260مرزوق   حلیمة471535106313  ناجحـة11,2760

00 00,000لقلیب   محمد481535107227   راسب 00,00

9,861930 12,4660بن شعبان   عمر491535109404  ناجح  15,0660

8,511230 10,0360بوقرة   ابراھیم501535110433  ناجح  11,5660

8,001030 10,0360عبد السالم   عبد الباسط511535110456  ناجح  12,0660

7,85130 10,3260عیشاوي   شمس الدین521535110521  ناجح  12,7860

9,061730 11,0860عطوي   أمال531535110827  ناجحـة13,0960

7,841917 07,4536لعویجي   مروة541535110885   راسبة 07,0536

00 00,000میكدش   حسین551535117605   راسب 00,00

7,421030 10,0660عیاش   یوسف561535120350  ناجح  12,7060

8,511230 10,4260مرزوقي   أیوب571635087587  ناجح  12,3260

8,891230 10,0460بن التومي   إسالم صھیب الدین581635087594  ناجح  11,1960

11,663030 12,6060 زرد    سعید591635087749  ناجح  13,5560

2,26130 06,2631ذوادي   سھام601635087773   راسبة 10,2631

8,331230 10,0760نابي   عبد الحمید611635087831  ناجح  11,8060

8,881030 10,1460بختي   عبد الرؤوف621635087833  ناجح  11,4060

10,303030 11,2760لعجال   أیوب631635088225  ناجح  12,2560

13,273030 13,9560شتاح   جھینة641635088507  ناجحـة14,6260

2,92024 06,3224لخضاري   محمد االمین651635089332   راسب 09,7224

11,713030 12,3860مكي   خولة661635090351  ناجحـة13,0660
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1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي
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مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

8,171230 10,2860لعرباوي   فیصل671635091096  ناجح  12,3860

8,321230 10,6460عاللي   محمد أمین681635091106  ناجح  12,9760

9,221930 10,1660شریف   خدیجة691635093081  ناجحـة11,1060

13,983030 14,6460یطو   نسیمة701635095508  ناجحـة15,3160

5,42514 05,7319بن صوشة   اسامة711635096216   راسب 06,0519

10,923030 10,8360بشر   یسرى721635097498  ناجحـة10,7560

9,571730 10,2560قطاف    أمیرة فطیمة زھرة731635099209  ناجحـة10,9360

9,831730 10,0160زروقي   حدة741635099231  ناجحـة10,1960

4,2410 02,571معمري   سعیدة751635099256   راسبة 00,911

9,351930 10,1060 زروقي    فتیحة761635099292  ناجحـة10,8560

8,081030 10,0060عیسي   شروق771635100666  ناجحـة11,9160

6,11519 06,9924خباشة   فارس781635100843   راسب 07,8724

08 01,738قوریش   عبد المجید791635101169   راسب 03,478

10,243030 11,9260مكي   نجاة801635101198  ناجحـة13,6060

00 00,000لوصیف   یاسین811635101209   راسب 00,00

15,193030 15,5660مداني   شیماء821635101340  ناجحـة15,9460

00 00,000نش   حنان831635101754   راسبة 00,00

13,743030 13,6860محروق   إیمان841635103142  ناجحـة13,6360

9,211230 10,1260حمودة   صالح الدین851635103175  ناجح  11,0260

9,611230 10,6760فالي   عبیر861635103182  ناجحـة11,7360

17,083030 16,6860عماري   منى871635103346  ناجحـة16,2860

8,401030 10,0560أوصیف   حسام الدین881635103636  ناجح  11,7060
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الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

9,001230 10,0560أوصیف   سندس891635103657  ناجحـة11,0960

8,531230 10,1060تمیرة   كریمة901635103676  ناجحـة11,6660

8,321030 10,0260طیباوي   ملیكة911635103980  ناجحـة11,7260

2,2500 01,120بلعیش   زھرة921635104041   راسبة 00,00

4,7114 04,105بلعلمي   فوزیة9394347083   راسبة 03,495

 اإلسم و اللقب و توقیع األساتذة
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