
جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : جذع مشترك للعلوم اإلقتصادیة والتسییر،ع التجاریة

2020/11/22

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

الشعبــة :  جذع مشترك علوم إقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر

التخصص :  جذع مشترك

2020/2019محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــة السنــة :  السنة األولى   -   اللیسانس

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 

الرصیدالرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید الرصیدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانیة

الرصیدالمعدل

6السداسي 

كل الطلبـــة

10,923030 ناجح  12,3060 11,5960فرحات   یوسف1044051592

13,383030 ناجحـة13,4760 13,4260محمد شیكوش   زوینة2105066555

13,403030 ناجحـة11,8060 12,6260 خبیزي   وسیلة3105074557

12,403030 ناجح  11,2460 11,8460برابح   لطفي4125074186

00,0004 راسب 01,874 00,904حمیدي   رابح5125082611

01,1310 راسب 00,001 00,581بن العیطر   عطیة6125085436

00,2200 راسب 00,00 00,110بوشكوم   زكریاء71435077669

09,461130 ناجح  11,0760 10,2460سلیخ   صالح الدین81435090649

12,363030 ناجحـة12,8360 12,5860جغدالي   إیمان91535093400

00,0000 راسب 00,00 00,000موسعي   عبدالجلیل101535094421

10,263030 ناجح  11,4460 10,8360شریط   عمر111535106556

05,911030 ناجح بدیون10,1140 07,9540 نقیش   اسامة121635090967

10,253030 ناجح  10,5360 10,3960وھابي   محمد131635091101

00,0000 راسب 00,00 00,000لعاللي   عبد السالم141635091466

10,563030 ناجح  11,1760 10,8560دالي   مصطفى151635094470

00,0000 راسب 00,00 00,000بن السعدي   محمد161635095498

00,0000 راسب 00,00 00,000شرقي   رشدي171635098618

00,0000 راسب 00,00 00,000زیازیة   إلیاس181635100632

07,9670 راسب 00,007 04,117جدید   لطفي منصف شرف الدین191635101871

00,0000 راسب 00,00 00,000حمودي   حمزة201635102908

08,27630 ناجح  12,1060 10,1260بشیري   الیاسسیف الدین211635111613

10,793014 ناجح  09,9160 10,3660میھوبي   شمس الدین221735081087

10,743030 ناجح  10,8160 10,7860مناصري   عبد الحق231735082118

12,443030 ناجحـة13,0760 12,7560البوص   مبروكة241735082358

00,0000 راسب 00,00 00,000 رملي    صالح الدین251735083000

10,383030 ناجح  10,4560 10,4160ولد بوسطامي   عالل261735083985

00,0000 راسب 00,00 00,000جربوعة   ھشام271735084038

09,542030 ناجح  10,6660 10,0860بن سلیمان   یوسف اسالم281735084050

09,181530 ناجح  12,8360 10,9560شمیسة   عمران291735086499

09,181230 ناجحـة10,9360 10,0360حطاب    فطیمة301735086573
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كل الطلبـــة

06,881230 ناجح بدیون10,4442 08,6142بن نوة   أسامة311735090874

00,0000 راسب 00,00 00,000زریق   عبد العزیز321735092241

00,0000 راسبة 00,00 00,000محمدي   رحمة331735092481

00,0000 راسب 00,00 00,000مخالفیة   سمیر341735092765

00,0000 راسب 00,00 00,000معتوق   أكرم351735100922

10,183030 ناجحـة11,9960 11,0660ثلیجان   أسماء361833053127

10,153030 ناجحـة13,0160 11,5360شنیحات   منال371833057071

08,901630 ناجحـة11,7760 10,2960خوجة   أسماء381835075873

10,363030 ناجحـة12,3260 11,3160سالمي   شیماء391835076079

04,3122 راسب 01,834 03,114معوش   عبد المؤمن401835076124

09,221230 ناجح  11,3360 10,2460سیلم   عبد النور411835076128

09,451630 ناجح  11,4360 10,4160دمدوم   ھاني421835076258

09,621630 ناجح  11,4360 10,5060خمیسة   ایمن431835076554

12,253030 ناجحـة14,1360 13,1660بورزق    یاسمین441835077387

00,0000 راسب 00,00 00,000شھر الدین   أنیس451835077591

00,5900 راسب 00,00 00,300عرعار   طارق461835077723

10,243030 ناجح  10,9560 10,5860قطوش   محمد األمین471835077946

00,0000 راسبة 00,00 00,000بن عیسي   مریم481835078817

00,6600 راسبة 00,00 00,340جقبالة   كوثر491835080752

08,511130 ناجحـة12,6560 10,5260 حنفي    نھال یاسمین501835080926

10,623030 ناجحـة10,5860 10,6060دراج   حیاة511835081535

08,771230 ناجح  11,3660 10,0260ملكي    ھشام521835082858

00,0000 راسب 00,00 00,000بن عطیة   مختار531835082907

10,403014 ناجحـة09,6760 10,0560بن لوناس   مریم541835083390

08,731230 ناجحـة11,5160 10,0760حمیدي   امیرة551835084322

10,943019 ناجحـة09,6260 10,3060نقبیل   ماجدة561835084409

12,273030 ناجحـة11,4560 11,8760عبدلي   ریمة571835084499

00,0000 راسبة 00,00 00,000رزق هللا   مسعودة581835085106

00,0000 راسب 00,00 00,000زبیدور   سیدعلي591835085758

09,281230 ناجح  11,0360 10,1360بوقرة   وسیم نجم الدین601835086955
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6السداسي 

كل الطلبـــة

09,412030 ناجح  11,1760 10,2660طیب باي   محمد611835088034

10,103030 ناجح  12,0560 11,0560حماموش   محمد621835088092

00,3800 راسب 00,00 00,190بابي   عبدهللا631835097851

00,0000 راسب 00,00 00,000غندور   بادیس641835098605

10,963030 ناجحـة12,7960 11,8560باجي   آمنة651933045350

14,753030 ناجحـة15,7760 15,2460زید الخیر   آیة661935070795

11,063030 ناجحـة12,1160 11,5660سرایش   أسماء671935070813

08,04330 ناجحـة12,2660 10,0860عزاز   أشواق681935070818

09,342030 ناجح  10,8860 10,0860زغبة   أیمن691935070831

12,003030 ناجحـة11,9860 11,9960عقبة   إنصاف701935070841

09,191230 ناجحـة11,1560 10,1460غربي   إیمان711935070843

10,213030 ناجحـة12,6660 11,4060عمرون   إیمان721935070844

09,521230 ناجح  10,8960 10,1960سماعیلي   احمد امین731935070850

00,0000 راسب 00,00 00,000بوطبیق   الخیر741935070865

09,261730 ناجح  10,8060 10,0060میھوبي   حاتم751935070904

08,431130 ناجح  11,7360 10,0260بن یطو   حسام الدین761935070906

12,383030 ناجح  12,8460 12,6060وقاف   حسني771935070910

13,063030 ناجح  14,6360 13,8260بوخرص   حمزة781935070911

10,153030 ناجح  10,7860 10,4660ضیف   حمزة791935070912

08,651230 ناجحـة12,3760 10,4560ملیاني   دعاء801935070920

09,821130 ناجحـة12,7260 11,2360جریو   رؤى811935070926

09,161530 ناجح  11,0360 10,0760شعبي   رابح821935070928

10,143030 ناجح  11,1360 10,6260بن مرزوق   رامي831935070932

00,0000 راسب 00,00 00,000طیب حماني   زكریاء841935070947

10,303030 ناجحـة12,3860 11,3160روابح   سعیدة851935070965

10,353030 ناجحـة10,3260 10,3460بوحالط   سلیمة861935070969

10,433030 ناجحـة12,9960 11,6760عماري   سوسن871935070976

08,841130 ناجحـة11,5560 10,1560معوش   شروق881935070980

11,223030 ناجحـة10,7460 10,9960قویدري   شروق891935070982

02,1304 راسبة 01,564 01,854میمون   شیماء901935070990
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6السداسي 

كل الطلبـــة

09,37930 ناجحـة12,2860 10,7860شادي   شیماء911935070996

08,761530 ناجحـة12,3560 10,5060یطو   صابرة921935071002

09,491730 ناجحـة10,9060 10,1760عراج   عائشة931935071012

10,053030 ناجحـة10,0560 10,0560لدغم شیكوش   عائشة941935071013

09,571030 ناجح  11,9860 10,7460مكي   عبد الكریم951935071038

09,751230 ناجح  11,7060 10,7060رنجي   عبد الوھاب961935071046

08,92730 ناجح  11,2360 10,0460بلقلیل   عالء الدین971935071056

10,293030 ناجحـة11,9160 11,0760مھني   فاطمة الزھراء981935071076

09,16930 ناجح  11,6960 10,3860زرد   فیصل991935071087

11,043014 ناجح  08,9860 10,0460شریفي   لؤي1001935071095

12,263030 ناجحـة12,4260 12,3360بشیري   لویزة  اكرام1011935071102

10,553030 ناجح  11,3560 10,9460بورزق   محسن عبد العزیز1021935071107

09,191530 ناجح  10,8760 10,0060سباع   محمد1031935071109

09,341130 ناجح  10,7860 10,0460علي زغالش   محمد1041935071112

09,251530 ناجح  11,2360 10,2160رحبي   محمد االمین1051935071117

09,031230 ناجح بدیون10,1342 09,5642سالمي   محمود صالح الدین1061935071126

10,913030 ناجحـة10,9860 10,9460بكري   مریم1071935071131

09,121130 ناجح  10,9960 10,0260مشو   أمین1081935071135

10,003030 ناجحـة10,7260 10,3560خلفة   مالك1091935071141

11,643030 ناجحـة11,9460 11,7860شارف   منال1101935071146

10,003030 ناجحـة10,6160 10,3060لجلط   منال1111935071147

10,653030 ناجحـة10,8460 10,7460جیدل   وئام1121935071175

12,133030 ناجح  13,0160 12,5660دحمون   وائل عبد المؤمن1131935071176

09,291230 ناجح  11,4260 10,3260بن عائشة   یاسر1141935071187

10,473030 ناجحـة13,1860 11,7860بن یحي   أیة مالك1151935071302

14,373030 ناجحـة13,6360 14,0160علیلي   إیمان1161935071351

14,063030 ناجحـة13,7660 13,9260یوسفي   اماني1171935071416

13,413030 ناجحـة14,7160 14,0460بن یحي   ایة1181935071431

12,133030 ناجحـة12,8660 12,4860بن التومي   بشرى سماح1191935071467

15,413030 ناجحـة15,1060 15,2660عیشاوي   شیماء1201935071750
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09,201330 ناجح  11,5260 10,3260فاضل   صفوان العلمي1211935071775

12,153030 ناجحـة15,1460 13,5960عمرون   لینة1221935071959

12,023030 ناجحـة12,6560 12,3260طرابلسي   نھال السعدیة1231935072156

08,32330 ناجحـة11,9760 10,0960زغبھ   نور ھان1241935072172

08,64630 ناجح  11,7960 10,1760جعیجع   ھیثم1251935072209

00,0000 راسب 00,00 00,000زغالش   وائل صالح الدین1261935072219

10,783030 ناجحـة11,9360 11,3460دشوشة   وفاء1271935072231

10,023030 ناجح  11,3860 10,6860كبویة   انیس1281935072432

10,023030 ناجحـة13,0460 11,4860دیلمي   سعاد حمیدة1291935072455

10,923030 ناجحـة11,2760 11,0960خشعي   ھبة ملك1301935072525

10,753030 ناجحـة11,4360 11,0860خلدون   أمیمة1311935072718

09,441530 ناجح  11,4760 10,4260ساتة   أیوب1321935072725

14,313030 ناجحـة13,2460 13,7960دریسي   إلھام1331935072727

08,791230 ناجح  11,7060 10,2060مھناوي   خالد1341935072735

00,1900 راسب 00,00 00,100خاوي   زیاد1351935072742

09,341130 ناجح  10,7460 10,0260رباحي   عامر1361935072755

00,0000 راسب 00,00 00,000سحنون   عبد المؤمن زیاد1371935072760

09,361130 ناجح  12,1060 10,6960مساعدي   عبد الیقین1381935072761

10,643030 ناجحـة10,9060 10,7760نواوي   لبنى1391935072769

09,341530 ناجح  11,1560 10,2260بوقرة   لخضر1401935072770

08,851030 ناجح  11,4060 10,0860معتوقي   محمد1411935072774

10,753030 ناجحـة11,6560 11,1960زھیر   وداد1421935072787

09,691230 ناجح  11,0560 10,3560مسعودي   إلیاس1431935072822

11,923030 ناجحـة13,5260 12,6960حدیدي   جھینة1441935072838

09,00430 ناجح  11,0660 10,0060دري   سلیم1451935072876

09,271130 ناجح  10,8260 10,0260ولد مخلوفي   أسامة1461935073286

08,00330 ناجحـة12,1860 10,0260بلحوت   أماني1471935073291

00,0000 راسب 00,00 00,000قندوز   أیمن1481935073294

09,031130 ناجح  11,6260 10,2860خطاب   إسالم سیف الدین1491935073296

09,401130 ناجحـة11,2960 10,3260دھیم   بشرى1501935073312



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : جذع مشترك للعلوم اإلقتصادیة والتسییر،ع التجاریة

2020/11/22

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

الشعبــة :  جذع مشترك علوم إقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر

التخصص :  جذع مشترك

2020/2019محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــة السنــة :  السنة األولى   -   اللیسانس

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 

الرصیدالرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید الرصیدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانیة

الرصیدالمعدل

6السداسي 

كل الطلبـــة

08,20630 ناجحـة12,9260 10,4860حمادي   بشري1511935073313

09,411630 ناجحـة12,9660 11,1360عكیریمي   حلیمة السعدیة1521935073319

10,843030 ناجحـة12,6560 11,7260بوزید   رحاب1531935073334

11,393030 ناجحـة11,5960 11,4960دنیدني   سارة1541935073346

10,993030 ناجحـة12,0860 11,5160شیخ   فاطمة الزھراء1551935073377

08,621630 ناجحـة12,0760 10,2960بن عیسي   فاطنة1561935073378

00,0000 راسبة 00,00 00,000داودي   فطیمة1571935073383

00,0000 راسبة 00,00 00,000جوابي   لبنى1581935073388

09,411630 ناجح بدیون10,3146 09,8446بن مسروق   لطفي1591935073390

13,943030 ناجحـة14,9960 14,4560بن محاد   نھلة1601935073403

00,0000 راسبة 00,00 00,000عبدلي   یاسمین1611935073412

00,0000 راسب 00,00 00,000محمدي   أیمن1621935073442

08,841130 ناجح  11,3660 10,0660بوربیعة   عبد المؤمن اسالم1631935073585

09,691130 ناجح  12,5760 11,0860بابي   ولید1641935073670

09,371530 ناجح  11,3160 10,3160حمیدة   یاسر1651935073672

09,881630 ناجحـة11,6460 10,7360سعداوي   أحالم1661935074552

11,463030 ناجح  12,5860 12,0060خضراوي   إسحاق1671935074584

05,9610 راسب 00,001 03,081بن ناصر   إلیاس1681935074587

10,823030 ناجحـة11,2360 11,0260بن الدین   إیمان1691935074589

09,771530 ناجح  11,4660 10,5960بوشعالة   احمد الدراجي1701935074591

00,0000 راسب 00,00 00,000بطة   ادریس1711935074592

10,383030 ناجح  10,5660 10,4760العلمي   اكرم الیاس1721935074594

10,083014 ناجح  09,9860 10,0360بومدوحة   الطاھر1731935074600

09,51630 ناجح  12,3660 10,8960طیباوي   بدر الدین1741935074612

10,433030 ناجحـة12,6460 11,5060بازة   بشرى نجاح1751935074614

11,463030 ناجح  11,9860 11,7160شیخاوي   بالل1761935074618

08,05430 ناجح  12,1760 10,0460جغام   بلقاسم1771935074620

08,591130 ناجحـة11,8760 10,1860بوصبع   خولة1781935074647

12,163030 ناجحـة12,9860 12,5660نوي   سامیة1791935074665

10,773030 ناجح  11,9860 11,3560بن العوبي   سفیان1801935074670



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : جذع مشترك للعلوم اإلقتصادیة والتسییر،ع التجاریة

2020/11/22

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

الشعبــة :  جذع مشترك علوم إقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر

التخصص :  جذع مشترك

2020/2019محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــة السنــة :  السنة األولى   -   اللیسانس

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 

الرصیدالرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید الرصیدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانیة

الرصیدالمعدل

6السداسي 

كل الطلبـــة

11,113030 ناجحـة14,4860 12,7460لسلت   سھیلة1811935074672

00,0000 راسبة 00,00 00,000بوذینة   شھیرة1821935074673

10,163030 ناجحـة12,4060 11,2460سالم   صفاء1831935074679

08,881230 ناجح  11,3560 10,0760موفق   صفوان1841935074680

09,04430 ناجح  11,0560 10,0160حبیشي   صھیب1851935074685

10,653030 ناجحـة12,1460 11,3760عمراوي   عائشة1861935074691

09,361230 ناجح  11,3660 10,3360تواتي   عصام1871935074708

12,313030 ناجح  11,5760 11,9560كرمیش   عمر عبد العزیز1881935074716

08,24430 ناجح  11,9860 10,0560تركي   كمال1891935074730

09,282130 ناجح  11,0960 10,1660بن شنیت   محمد رفیق1901935074754

09,811130 ناجح  12,8360 11,2760زردان   مروان1911935074758

09,07830 ناجحـة11,8160 10,4060عدالن   مروة1921935074760

10,613030 ناجحـة12,8160 11,6760سوالي   مسعودة1931935074763

10,393030 ناجحـة10,1560 10,2860لمخلطي   ھدیل1941935074788

09,59930 ناجحـة10,5160 10,0460بعیو   ھناء1951935074790

08,23830 ناجح  11,9760 10,0460مزاري   وائل أبوبكر1961935074792

10,093030 ناجح  10,6260 10,3560بن قاجة   وسیم1971935074793

11,033030 ناجحـة13,0160 11,9960خضراوي   وھیبة1981935074796

08,70630 ناجح  11,6560 10,1260أومید   یونس1991935074803

10,383030 ناجحـة12,3660 11,3460بلواضح   آیة رحیل2001935074816

00,5600 راسبة 01,17 00,850جعفر   أمال نور الھدى2011935074872

16,233030 ناجح  15,3460 15,8060كسیبي   أیمن المھدي2021935074915

10,133030 ناجح  13,9460 11,9860بن فرحات   إسالم2031935074931

00,0000 راسبة 00,00 00,000مزاري   إنتصار2041935074947

00,0500 راسب 00,00 00,020غالب   الصادق المھدي2051935074999

00,0000 راسبة 00,00 00,000قعادي   العارم2061935075003

11,753030 ناجحـة10,4060 11,0960زوارق   حدة2071935075084

10,733030 ناجحـة11,4860 11,1060عزوز   سارة2081935075232

00,0000 راسبة 00,00 00,000بوراس   سارة2091935075241

07,361230 ناجح بدیون10,7442 09,0042عالوي   عبد الرحمان2101935075395



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : جذع مشترك للعلوم اإلقتصادیة والتسییر،ع التجاریة

2020/11/22

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

الشعبــة :  جذع مشترك علوم إقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر

التخصص :  جذع مشترك

2020/2019محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــة السنــة :  السنة األولى   -   اللیسانس

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 

الرصیدالرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید الرصیدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانیة

الرصیدالمعدل

6السداسي 

كل الطلبـــة

09,531330 ناجح  11,0760 10,2760بودیسة   محسن2111935075544

12,723030 ناجح  12,8960 12,8060بونیف   محمد األزھر2121935075563

10,113030 ناجحـة12,8860 11,4560سبیبیط   مروة2131935075606

00,0000 راسبة 00,00 00,000بن شھرة   مریم2141935075621

01,2900 راسبة 00,00 00,660بن سالم   مریم2151935075624

14,943030 ناجحـة14,2160 14,5960بوجمعة   نھاد2161935075708

12,273030 ناجحـة12,9660 12,6060شوقارة   ھبة منال2171935075740

13,323030 ناجح  14,6860 13,9860أقرین   أیوب2181935075993

09,091230 ناجحـة11,0560 10,0460عبد الكبیر   ایناس ھدیل2191935076309

07,4830 راسب 00,003 03,863صغیرو   بالل2201935076310

10,983030 ناجحـة12,3660 11,6560رقیق   خلود2211935076318

10,603030 ناجحـة12,9060 11,7160عالل   خولة2221935076319

09,461130 ناجح  11,6160 10,5060سعودي   زیاد2231935076324

10,663030 ناجح  12,8460 11,7260عریبي   سیف الدین2241935076335

09,621630 ناجح  12,2160 10,8760بلعباس   شعیب2251935076337

10,353030 ناجح  10,1160 10,2360بن حلیمة   طارق2261935076342

09,581230 ناجح  10,9260 10,2360مرزوقي   عبد القادر2271935076347

10,693014 ناجح  09,3560 10,0460سعد هللا   عالء الدین2281935076350

09,511230 ناجح  10,5860 10,0360مرزوقي   علي2291935076351

10,813030 ناجح  13,4060 12,0660بولعراس   محمد البشیر2301935076357

09,601630 ناجحـة12,4560 10,9860بوھدي   منى2311935076360

00,0000 راسب 00,00 00,000طابي   موسى2321935076361

09,261230 ناجح  10,8660 10,0360عالل   یاسین2331935076368

09,391230 ناجحـة10,8860 10,1160زیان   رفیدة2341935076421

13,193030 ناجح  13,9160 13,5460كریم   سفیان2351935076430

13,403030 ناجحـة14,5860 13,9760سعیدان   شیماء2361935076438

10,563030 ناجح  12,8960 11,6960صغیور   محمد لمین2371935076468

10,523030 ناجحـة12,2760 11,3760بزاف   خولة2381935076742

08,951330 ناجح  12,4760 10,6560برابح   سلیم2391935076752

08,831230 ناجح  11,5260 10,1360حمیدي   عبد الرؤوف2401935076755



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : جذع مشترك للعلوم اإلقتصادیة والتسییر،ع التجاریة

2020/11/22

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

الشعبــة :  جذع مشترك علوم إقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر

التخصص :  جذع مشترك

2020/2019محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــة السنــة :  السنة األولى   -   اللیسانس

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 

الرصیدالرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید الرصیدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانیة

الرصیدالمعدل

6السداسي 

كل الطلبـــة

11,483030 ناجح  12,0460 11,7560حاجي   عزوز2411935076757

00,0000 راسب 00,00 00,000عبدالحفیظ   محمد2421935076768

00,0000 راسبة 01,12 00,540مھدي   إلھام2431935076805

12,383030 ناجحـة12,8860 12,6260سالمي   أحالم2441935077255

10,523030 ناجح  12,0660 11,2760بكاي   انور2451935077272

11,313030 ناجحـة11,7160 11,5160روبي   زبیدة2461935077295

11,203030 ناجح  12,6460 11,9060خلیلي   سیف الدین2471935077318

09,371130 ناجح  11,2360 10,2760عمارة   كمال2481935077340

09,752130 ناجح  10,3060 10,0260بوقطایة   لخضر2491935077341

11,163030 ناجحـة12,9760 12,0460بن قسمیة   مسعودة صباح2501935077352

08,601530 ناجح  11,5560 10,0360بشیري   نورالدین2511935077362

09,181630 ناجحـة12,0060 10,5560بن ضیف   سارة2521935077458

11,553030 ناجحـة12,1860 11,8660رویبح   مریم2531935077654

08,801130 ناجح  11,6760 10,1960لوبادي   حمزة2541935078025

09,411230 ناجح  10,7560 10,0660زیقم   عبدالحق2551935078045

08,03730 ناجح  12,7160 10,3060عبد الالوي   عبدالكریم2561935078047

10,743030 ناجح  12,4460 11,5660فتیح   عبداللطیف2571935078048

00,0000 راسب 00,00 00,000صاوطي   الیزید2581935078121

08,891130 ناجح  12,3960 10,5960بوشریط   ایمن2591935078129

11,073030 ناجحـة12,6560 11,8460عمراني   بوزیدیة2601935078141

13,883030 ناجحـة11,3560 12,6660عبدالالوي   خولة2611935078164

01,1000 راسبة 00,00 00,570بن عبد الرزاق   سندس2621935078211

10,713030 ناجحـة10,8160 10,7660الحامدي   نور الھدى2631935078315

09,601330 ناجح  10,4660 10,0260عبد اللطیف   ھشام2641935078325

11,843030 ناجحـة11,6460 11,7460رمیلي   وصال2651935078328

12,603030 ناجح  13,8860 13,2260شني   الھاشمي2661935078489

10,873030 ناجحـة13,2560 12,0260مخلوف   جھاد2671935078491

09,18430 ناجح  11,1560 10,1360العطري   معتز2681935078513

12,603030 ناجحـة11,2460 11,9460شریف   ھاجر2691935078521

14,873030 ناجح  15,1760 15,0160دریسي   ھشام2701935078524



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : جذع مشترك للعلوم اإلقتصادیة والتسییر،ع التجاریة

2020/11/22

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

الشعبــة :  جذع مشترك علوم إقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر

التخصص :  جذع مشترك

2020/2019محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــة السنــة :  السنة األولى   -   اللیسانس

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 

الرصیدالرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید الرصیدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانیة

الرصیدالمعدل

6السداسي 

كل الطلبـــة

13,943030 ناجحـة14,5160 14,2260زاھم   سمیة2711935078569

13,293030 ناجحـة12,3060 12,8160زاھم   منى2721935078597

14,153030 ناجحـة15,1060 14,6160مشتر   فلایر2731935078862

11,853030 ناجحـة12,5260 12,1860بن القاضي   ماریا2741935078868

13,443030 ناجح  14,6660 14,0360معمري   محمد2751935078869

11,523030 ناجحـة12,4760 11,9860شریط   بثینة2761935078920

10,723030 ناجحـة12,2560 11,4660شریط   سلسبیل2771935078943

00,0000 راسبة 00,00 00,000صحراوي   شھیناز2781935079006

09,141630 ناجح  11,2560 10,1660بن میصرة   إلیاس2791935079215

12,023030 ناجح  12,5560 12,2860سعیداني   النعاس2801935079223

10,343020 ناجح  09,8460 10,1060یزیر   بولرباح2811935079231

08,401130 ناجح  11,7360 10,0160لقلیب   حمزة2821935079237

00,2200 راسبة 00,00 00,110كباش   حیزیة2831935079242

09,561230 ناجح  11,7960 10,6460بوزیان   سعید2841935079253

12,683030 ناجحـة12,5960 12,6460فیجل   صفیة2851935079264

09,851630 ناجح  11,6860 10,7460بن الصیلع   عمر2861935079279

10,073030 ناجحـة12,8860 11,4360جبالحي   أسماء2871935079630

10,053030 ناجح  12,2860 11,1360طرفایة   الحمالوي2881935079634

13,063030 ناجحـة12,8560 12,9660بشیري   سالف2891935079643

10,603030 ناجحـة13,4960 12,0060ربعي   شھرزاد2901935079646

08,75830 ناجحـة11,4060 10,0360بونویقة   عبیر2911935079650

10,443030 ناجحـة13,3460 11,8460ربعي   علیاء2921935079653

12,183030 ناجحـة13,8160 12,9760ضباب   فاطمة الزھراء2931935079655

11,693030 ناجحـة11,4060 11,5560عبد الكبیر   سارة2941935079916

00,6200 راسب 00,00 00,320رحماني   أبو بكر2951935080209

10,863030 ناجح  12,6360 11,7160مصطفاوي   أسامة2961935080210

08,931030 ناجح  11,3860 10,1260ذبیح   أكرم2971935080211

08,99830 ناجح  11,3260 10,1260مریش   العید2981935080220

10,503030 ناجح  13,0760 11,7460حاجي   بلقاسم2991935080226

12,543030 ناجح  13,3360 12,9260دمان   خلیل3001935080232



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : جذع مشترك للعلوم اإلقتصادیة والتسییر،ع التجاریة

2020/11/22

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

الشعبــة :  جذع مشترك علوم إقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر

التخصص :  جذع مشترك

2020/2019محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــة السنــة :  السنة األولى   -   اللیسانس

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 

الرصیدالرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید الرصیدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانیة

الرصیدالمعدل

6السداسي 

كل الطلبـــة

12,653030 ناجح  11,8860 12,2760قادري   طارق3011935080250

11,203030 ناجح  11,4960 11,3460سھل   عبدالحكیم3021935080259

00,8000 راسب 00,00 00,410حاجي   عزیز3031935080261

10,853030 ناجح  11,8860 11,3560حیطاش   یونس3041935080286

12,853030 ناجح  13,6160 13,2160قاسمي   أكرم3051935080296

12,993030 ناجح  12,2460 12,6360شنن   سمیر3061935080342

11,733030 ناجح  12,7460 12,2260محمدي   عماد الدین3071935080368

09,401630 ناجح  10,6460 10,0060بشیش   محمد عبد الرشید3081935080382

12,583030 ناجحـة13,8660 13,2060مخلوف   ھدى3091935080408

14,263030 ناجحـة15,1060 14,6660مخلوف   عائشة3101935080457

11,263030 ناجحـة12,2560 11,7460بوسعدیة   دنیا3111935080573

00,0000 راسب 00,00 00,000لعشاش   عبد العزیز3121935080588

12,283030 ناجحـة12,0660 12,1760طوینة   لمیاء3131935080601

09,571730 ناجحـة11,8260 10,6660لعرابة   مرام3141935080605

12,723030 ناجحـة12,6760 12,7060نقاز   ونیسة3151935080617

00,0000 راسب 00,00 00,000بوداي   ثامر3161935080866

11,453030 ناجح  13,7060 12,5460سعدي   علي3171935080887

12,793030 ناجح  11,7060 12,2660بن علي   محمد الطاھر3181935080906

08,981230 ناجحـة11,0860 10,0060فرحاتي   اسیا3191935080950

11,523030 ناجحـة13,4760 12,4660جیدل   السعدیة3201935081258

11,223030 ناجحـة12,3360 11,7660دحدوح   حدة3211935081259

10,003030 ناجحـة11,9560 10,9460زبیري   خلود3221935081262

00,0000 راسبة 00,00 00,000قانة   سعدیة3231935081266

09,74930 ناجحـة11,4560 10,5660بن زیان   صبرین3241935081270

11,823030 ناجحـة13,1960 12,4860شرقي   صوریة3251935081273

00,0000 راسبة 00,00 00,000بوعاد   مروه3261935081340

09,12430 ناجحـة10,9960 10,0260جعیجع   أمال3271935081446

00,2200 راسب 00,00 00,110صحراوي   ابوبكر3281935081449

11,913030 ناجحـة12,1460 12,0260بعوش   دنیا3291935081452

08,801230 ناجح  11,3260 10,0260شرید   ربیع3301935081487



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : جذع مشترك للعلوم اإلقتصادیة والتسییر،ع التجاریة

2020/11/22

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

الشعبــة :  جذع مشترك علوم إقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر

التخصص :  جذع مشترك

2020/2019محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــة السنــة :  السنة األولى   -   اللیسانس

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 

الرصیدالرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید الرصیدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانیة

الرصیدالمعدل

6السداسي 

كل الطلبـــة

09,181930 ناجحـة11,1860 10,1560مانع   عائشة3311935081664

09,161630 ناجحـة11,2860 10,1860كباھم   كنزة3321935081670

10,383030 ناجحـة11,0560 10,7060بوراس   لمیاء3331935081672

11,763030 ناجحـة14,2060 12,9460یوسفي   مروة3341935081675

08,591230 ناجح بدیون10,1442 09,3442یوسفي   نجیب3351935081677

09,801630 ناجح  11,7460 10,7460دحدوح   أیمن3361935081991

11,933030 ناجح  12,9560 12,4260حمالوي   بوعالم3371935081999

09,521730 ناجح  11,9560 10,7060قمري   حمزة3381935082003

09,511230 ناجحـة10,5860 10,0360حمیطیش   ریمة3391935082009

09,792030 ناجحـة11,9360 10,8260بریش   منال3401935082033

11,933030 ناجحـة12,9260 12,4160لصفر   ردینة3411935082176

11,373030 ناجحـة11,8360 11,5960حویشي   سندس ریان نبیھة3421935082179

10,253030 ناجح  12,7560 11,4660شنبي   أنور3431935082306

10,153030 ناجحـة11,2460 10,6860بن قسمیة   سعیدة3441935082329

12,853030 ناجح  13,5960 13,2160العمراوي   صادق3451935082334

10,173030 ناجح  12,1760 11,1460بوشمبة   فؤاد3461935082344

10,003030 ناجح  11,0560 10,5160بوجمعة   ھمام المنتصر3471935082483

09,11830 ناجح  11,9560 10,4860حوض   أسامة3481935082579

10,013030 ناجح  12,2660 11,1060حوض   أیمن3491935082581

09,31830 ناجح  11,9160 10,5760قندوز   إبراھیم3501935082582

09,11730 ناجح  11,5860 10,3060بوعزیز   اسامة3511935082585

10,103030 ناجح  12,1360 11,0960بن جودي   الحاج عیسى3521935082586

15,353030 ناجحـة14,0160 14,7060بوزید   خدیجة3531935082593

10,083030 ناجحـة12,6760 11,3360جعالب   دنیا3541935082595

09,041130 ناجح  11,3260 10,1460سھل   عبد الرزاق3551935082603

14,613030 ناجحـة14,0860 14,3560بوعزیز   كریمة3561935082612

09,091230 ناجح  11,0060 10,0160قادري   محمدالعربي3571935082614

09,12730 ناجح  11,3860 10,2260بوعزیز   نصر الدین3581935082620

10,123030 ناجح  10,6460 10,3760نذیري   أحمد3591935088111

09,541130 ناجح  11,8860 10,6760خیزار   اسعید3601935088204



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

القســم : جذع مشترك للعلوم اإلقتصادیة والتسییر،ع التجاریة

2020/11/22

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة

الشعبــة :  جذع مشترك علوم إقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر

التخصص :  جذع مشترك

2020/2019محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــة السنــة :  السنة األولى   -   اللیسانس

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 

الرصیدالرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید الرصیدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانیة

الرصیدالمعدل

6السداسي 

كل الطلبـــة

11,813030 ناجح  11,4660 11,6460زیان   رابح3611935088411

10,623030 ناجح  12,4760 11,5260عبد الكریم   زھیر3621935088454

10,753030 ناجح  12,7860 11,7360مراد   زین الدین3631935088460

10,023030 ناجحـة12,9560 11,4460بوضیاف   سمیة3641935088515

11,753030 ناجح  12,0460 11,8960بركة   سمیر3651935088520

00,0000 راسب 00,00 00,000یوسفي   فاروق3661935088753

09,981630 ناجحـة12,5260 11,2160شیخاوي   ھاجر3671935088973

10,403030 ناجحـة13,5760 11,9360شرابة   أم السعد3681935089160

15,543030 ناجح  15,0060 15,2860مرزوق   الصغیر3691935089448

14,553030 ناجحـة16,2260 15,3660یوسفي   ایمان3701935089528

10,733030 ناجحـة12,3660 11,5260دخان   تقوى3711935089627

00,0000 راسبة 00,00 00,000جریو   خلود3721935089785

08,561130 ناجح  11,7060 10,0860بیرم   عبد الحمید3731935090319

12,163030 ناجح  13,1760 12,6560بوعمار   عیسى3741935090519

00,0000 راسبة 00,00 00,000بودیسة   كریمة3751935090651

11,393030 ناجحـة11,2760 11,3360عامر مداح   ماریة3761935090713

15,413030 ناجحـة16,1760 15,7860عیالن   نور الیقین3771935091077

13,573030 ناجحـة13,8260 13,6960قبشي   وصال3781935091196

12,903030 ناجحـة14,2160 13,5360زیطاري   وفاء3791935091203

00,0000 راسب 00,00 00,000مقران   إلیاس مروان3801935091655

13,403030 ناجحـة14,0860 13,7360ناجوي   ایمان3811935091849

06,1230 راسب 00,003 03,163دحو   عثمان3821937043877
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