
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 نقدي وبنكي

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

11,243030 10,9460بوجمعة   طارق100331488  ناجح  10,6260

12,883030 13,3260بن درمیع   صادق201388605  ناجح  13,8060

10,493030 10,7660قاسمي   جمال301487279  ناجح  11,0560

10,323030 11,6960ملیاني   زكریاء402476848  ناجح  13,1860

7,8190 04,069بلة   منیر5033058971   راسب 00,009

12,883030 13,4660ابرادشة   نجاة6033098114  ناجحـة14,1060

00 00,000قرموج    یوسف7053071082   راسب 00,00

11,603030 12,2360بشاللق   سلیمة8054106118  ناجحـة12,9060

11,133016 10,5360بولعرام   خدومة9075119312  ناجحـة09,8760

00 00,000زھاني   یاسین10095067446   راسب 00,00

00 00,000زرواق   میمون110995067440   راسب 00,00

12,843030 11,8260عیسو    نور الھدى12115066394  ناجحـة10,7260

00 00,000بلفار   رزیقة13123060127   راسبة 00,00

7,1679 05,1816بوطیبة   عبد الرؤوف14125077101   راسب 03,0316

00 00,000تواتي   ھشام151335073488   راسب 00,00

00 00,240مغیش   صالح الدین161335080338   راسب 00,50

6,7775 06,2512غانم   سلیم171435082595   راسب 05,6912

2,4964 02,2010عالوة   بلقاسم181435091632   راسب 01,8810

00 00,000فاخت   اسماعیل191435094304   راسب 00,00

00 00,000بن عادل   یوسف201435095753   راسب 00,00

14,703030 13,9560بوقرة   خولة211435096915  ناجحـة13,1560

11,513030 11,3760بھلولي   أمین221533065792  ناجح  11,2260



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 نقدي وبنكي

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

9,801230 10,0060شواو    رضا231535067190  ناجح  10,2160

11,093010 10,1960زموري   منیر241535093138  ناجح  09,2160

10,663010 10,0160شعالن   حسناء251535093716  ناجحـة09,3060

13,153030 14,0660سنوسي   عالء الدین261535094476  ناجح  15,0360

00 00,000بوراس   فطیمة الزھراء271535094589   راسبة 00,00

11,293010 10,0060زیتوني   محمد االشرف281535094732  ناجح  08,6160

11,103030 10,6260لكحل   یحي291535096105  ناجح  10,0960

11,55300 06,0030دھیم   بثینة301535096836   راسبة 00,0030

02 00,482لبزة   عالء الدین311535099252   راسب 01,002

9,351030 10,0060بن سالم   عمر321535099259  ناجح  10,7160

10,443012 10,0060قروش   اسیا331535101597  ناجحـة09,5260

10,993012 10,0060بحاش   صھیب341535101918  ناجح  08,9260

8,271630 09,1346دغفل   عبد الرزاق351535102134   ناجح بدیون10,0546

9,681230 10,0260بن قسمیة   أحالم361535103500  ناجحـة10,3960

10,343030 10,2160زیواش   خیرة371535106323  ناجحـة10,0860

00 00,000قراس   عبیر+381535109519   راسبة 00,00

00 00,000ضبابي   الصدیق األمین391535110132   راسب 00,00

00 00,000عبد الكبیر   القایمة401535110436   راسبة 00,00

5,1000 02,650دشوشة   عزیز411535110458   راسب 00,00

0,6800 00,360 بخوش    أحالم421635087543   راسبة 00,00

4,5961 04,347شعالن   الحمالوي431635087630   راسب 04,077

11,023030 10,8660نعمي   حنان441635087693  ناجحـة10,6860



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 نقدي وبنكي

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

11,123017 10,4360ساسي   سھیر451635087776  ناجحـة09,6760

12,293030 12,1460فضیلي   شیماء461635087796  ناجحـة11,9860

9,141030 10,2860قلیل   شیماء471635087803  ناجحـة11,5160

10,443017 10,0560دبش   فاطمة الزھراء481635087898  ناجحـة09,6360

10,223030 10,4760كرمیش   مریم491635087985  ناجحـة10,7560

13,493030 11,9560مسقم   نور الھدى501635088026  ناجحـة10,2760

00 00,000بن ناصر   ھاجر511635088030   راسبة 00,00

12,803030 11,7560شلغام   أمال521635088146  ناجحـة10,6160

11,103030 11,2860احمد باي   ام كلثوم531635088372  ناجحـة11,4960

7,3811 05,542بن جعفر   ام ھاني541635088373   راسبة 03,542

9,831830 10,3460تروني   امیرة551635088382  ناجحـة10,9060

11,683012 10,7960موھوبي   ایمن561635088424  ناجح  09,8260

10,643010 10,0060دفاف   خلیدة571635088598  ناجحـة09,3160

11,493010 10,0760بلعید   رحاب581635088673  ناجحـة08,5460

11,153010 10,0860میلي   ریاض591635088703  ناجح  08,9360

11,653010 10,0360شیكوش   عبدالنور601635089092  ناجح  08,2760

12,473030 13,7160بوشیبي   علیة شیراز611635089142  ناجحـة15,0560

13,963030 13,3460دھیمي   فاطمة621635089176  ناجحـة12,6660

10,763010 10,0260 بوضیاف    كوثر631635089248  ناجحـة09,2160

9,291530 09,6745میرة   نادر عبد الرؤوف641635089472   ناجح بدیون10,0845

10,123015 09,2945ورطي   أمیرة651635090225   ناجحة بدیون08,3945

11,063030 10,8260بروبي   إیمان661635090228  ناجحـة10,5660



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 نقدي وبنكي

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

10,663015 10,1360عطابي   حنان671635090240  ناجحـة09,5560

00 00,000سعداوي   زكریاء681635090244   راسب 00,00

10,503012 10,1660منصوري   نسرین691635090273  ناجحـة09,7960

10,343012 10,0660 معتوقي    ھشام701635090278  ناجح  09,7660

11,263015 10,2660دریسي   شھرة711635090487  ناجحـة09,1760

10,683015 10,1860مرزوقي   أكرم721635090510  ناجح  09,6460

00 00,000ولد محمد   فاطمة الزھراء731635091093   راسبة 00,00

13,903030 13,3860لعیفاوي   یاسمین741635091670  ناجحـة12,8160

00 00,000لحرش   اسماء ام الخیر751635093005   راسبة 00,00

00 00,000زقعار   حیاة761635093075   راسبة 00,00

10,993030 11,5460مرزوق   شھاب الدین771635093146  ناجح  12,1560

11,473030 11,2760 خشاشي    محمد781635093224  ناجح  11,0660

10,643010 10,0460بن شتوح   خولة791635093763  ناجحـة09,3860

11,333030 11,0260حساني   رانیة صفاء801635093816  ناجحـة10,6860

10,083030 10,2060سحیم   سھیلة811635094017  ناجحـة10,3360

9,611730 10,0260یحیاوي   شیماء821635094040  ناجحـة10,4760

9,421630 10,0260بن حوة   عبدهللا831635094170  ناجح  10,6860

0,5500 00,290شردود   أیمن841635095425   راسب 00,00

10,963015 10,3160فتحي   حدة851635095444  ناجحـة09,6160

12,193030 11,2860دراج   فاطیمة الزھرة861635095492  ناجحـة10,2960

12,203030 11,8060طابي   مباركة871635095496  ناجحـة11,3760

10,383021 10,1660زعیتر   محمد881635095497  ناجح  09,9260



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 نقدي وبنكي

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 00,000زروقي   مریم891635095500   راسبة 00,00

12,003015 10,8060سعودي   یاسین901635095513  ناجح  09,5160

12,023030 11,7560زعیتر   خدیجة911635095633  ناجحـة11,4660

10,073030 10,1560شردون   عائشة921635095726  ناجحـة10,2460

12,333030 12,2860بلعباس   نادیة931635095844  ناجحـة12,2260

10,013017 09,6447بطاش   السعدیة941635096218   ناجحة بدیون09,2547

7,6959 05,4014خشاب   لخضر951635096256   راسب 02,9314

11,493030 12,2560تركي   عبد الحلیم حسام الدین961635097343  ناجح  13,0860

10,493017 10,2160بومدوحة   فاطمة971635097373  ناجحـة09,9060

9,821230 10,0160زروق   عبد الرحمان981635098038  ناجح  10,2260

10,683010 10,0060شرحبیل   أسماء991635098590  ناجحـة09,2660

00 00,000شریف   اسماء1001635098603   راسبة 00,00

10,223010 10,0060رویبح   سارة1011635098624  ناجحـة09,7560

00 00,000ضیافي   شھرزاد1021635098632   راسبة 00,00

10,073030 10,0660بكوش   یسرى1031635098665  ناجحـة10,0660

14,733030 13,4560جناوي   شیماء1041635098726  ناجحـة12,0660

12,833030 13,5260دریسي   نجوى1051635098763  ناجحـة14,2660

10,023030 10,0160ذویب   بشرى1061635099224  ناجحـة10,0060

8,611630 09,2946بغدادي   خیرة1071635099242   ناجحة بدیون10,0346

10,033015 09,1845معمري   دنیا1081635099246   ناجحة بدیون08,2745

9,681230 10,0160شریط   شیماء1091635099268  ناجحـة10,3760

00 00,000خلیفي   میلود1101635099310   راسب 00,00



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 نقدي وبنكي

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

10,843010 10,0460حالب   یاسمینة1111635099330  ناجحـة09,1760

12,673030 11,7260فضیلي   آسیة1121635099872  ناجحـة10,6960

9,821830 10,1160سایحي   زھرة1131635099973  ناجحـة10,4460

10,323010 10,0160بن السیلت   نجاة1141635100098  ناجحـة09,6860

10,453010 10,0060شیخ   عماد الدین1151635100682  ناجح  09,5260

9,371230 10,0060بن عویرة   منال1161635100694  ناجحـة10,6860

11,113017 10,3660تیطوم   سید علي1171635100757  ناجح  09,5660

10,723021 10,1560شاللي   مراد1181635100796  ناجح  09,5560

12,563021 11,1960بوعزیز   أنوار1191635101104  ناجحـة09,7260

8,761130 10,0760باي   إیمان1201635101108  ناجحـة11,5060

9,601230 10,0660قندوز   بركات1211635101120  ناجح  10,5760

10,383010 10,0360علیلي   خولة1221635101137  ناجحـة09,6560

9,041030 10,0660قناز   زكریاء1231635101144  ناجح  11,1760

10,163030 10,1260یعیش   سوسن1241635101154  ناجحـة10,0860

11,173010 10,0260باي   شروق1251635101157  ناجحـة08,7760

7,34151 04,7216جعالب   محمود1261635101188   راسب 01,8816

10,803010 10,0260بوعبد هللا   ھند1271635101205  ناجحـة09,1760

9,881630 10,0260العاقل   مروة1281635101416  ناجحـة10,1860

9,772430 10,1460بلعمري   یوسف1291635101812  ناجح  10,5460

10,003015 09,0545كركادي   فاطنة1301635102605   ناجحة بدیون08,0345

00 00,000رحلي   زھیرة1311635102913   راسبة 00,00

10,373030 10,6160زنات   الشامخة1321635103242  ناجحـة10,8760



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 نقدي وبنكي

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

10,083030 10,4560یوسفي   حسینة1331635103267  ناجحـة10,8560

10,823030 10,5060لصفر   إبتسام1341635103623  ناجحـة10,1760

11,153030 10,7360لعجال   الزھرة1351635103629  ناجحـة10,2760

11,993030 12,2960قرطوفة   المھدي1361635103632  ناجح  12,6260

00 00,000نمر   یمینة1371635103990   راسبة 00,00

10,373018 10,1560بوضیاف   أحمد محمد1381635110287  ناجح  09,9260

10,283030 10,1860مطرفي   عبد الجبار1391635110761  ناجح  10,0760

00 00,040دیة   مسعودة1401635111020   راسبة 00,08

13,313030 12,9960بن عزیز   أكرم1411635111275  ناجح  12,6460

14,193030 13,2960سفاري   خالد1421635112365  ناجح  12,3160

13,583030 12,4160بوقرة   یاسمینة1431635113840  ناجحـة11,1460

10,273017 10,0460شاللي   یاسین1441635113848  ناجح  09,7960

13,493030 14,7260قلمین   منى1451635114498  ناجحـة16,0460

12,773030 13,1260نیال   أحمد14687872  ناجح  13,5060

8,721830 09,3548سماعیلي   محمد14798457577   ناجح بدیون10,0448

11,203030 12,0260سلماني   عمر14899242259  ناجح  12,9160

2,0040 01,044سعیداني    ولید14999371648   راسب 00,004

00 00,000برابح   عیاش15099479622   راسب 00,00
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