
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

3المجموعة :   

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

07,42830 ناجحـة13,3860 10,3060شادي   صبرینة1054088386

00,0000 راسب 00,00 00,000زروتي   علي21435082872

00,0000 راسب 00,00 00,000عمري   أسامة31635087554

00,0000 راسب 00,00 00,000صحراوي   إسحاق41635087591

01,1600 راسب 00,00 00,600فراحتیة   سفیان51635087753

00,0000 راسب 00,00 00,000حیدر   سید علي61635091053

10,683030 ناجح  11,2760 10,9760زیان   إسالم71635091848

00,0000 راسب 00,00 00,000عثماني   محمد األمین81635100691

00,0000 راسب 00,00 00,000شعراوي   عالء الدین91635110833

00,6600 راسب 00,80 00,730عبد الصمد   مصطفى101638064824

09,812130 ناجح  10,3360 10,0660زوالي   أبو زید عبد هللا111735080830

00,0000 راسبة 00,00 00,000بن رجم   خولة121735081002

10,693030 ناجح  11,6660 11,1660بن حمیدة   عبد الباسط131735081121

03,5660 راسب 00,006 01,836لونیسي   محمد141735081210

09,041230 ناجح  11,1660 10,0760مراكشي   یونس151735084051

00,0000 راسب 00,00 00,000توامي   فاروق عماد الدین161735085655

00,0000 راسبة 00,00 00,000ناجوي   مالك جمانة171735085709

00,0000 راسب 00,00 00,000الباھي   العربي181735085983

08,231630 ناجح  12,9560 10,5160النوي    مصعب191735086739

00,0000 راسب 00,00 00,000جالل   عبد النور201735087595

00,0000 راسبة 00,00 00,000جدو   نجاة211735087856

00,0000 راسبة 00,00 00,000مھدي   یسمینة221735087890

00,0000 راسب 00,00 00,000عیواز   أحمد231735088177

00,0000 راسب 00,00 00,000بن سدیرة   شمس الدین صحراوي241735089733

00,0000 راسب 00,00 00,000طویل   أنس251735090340

00,4904 راسبة 01,894 01,174دلھوم   شیماء261735090813

10,143030 ناجح  11,7960 10,9460بن حمو   یوسف271735091064

08,961830 ناجح  13,0060 10,9160حیسونة    أحمد281735091420

00,0000 راسب 00,00 00,000بشاللق   عبد هللا291735091780

00,0000 راسبة 00,00 00,000لجدل   حسیبة301735092085
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09,121730 ناجح  11,2860 10,1760بورحلة   المیلود311735093548

00,0000 راسب 00,00 00,000فضیلي   ناصر صالح الدین321735093577

00,0000 راسبة 00,00 00,000لصفر   ھاجر331735093579

00,0000 راسب 00,45 00,220بن جودي    الیمین341735094969

07,97179 راسب 03,8326 05,9726ساسي   نور االسالم351735101628

03,3119 راسب 07,1110 05,1510لسلت   یاسین361735101696

00,0000 راسب 00,00 00,000یوسفي    عقبة371735103514

00,0000 راسبة 00,00 00,000تریكي   نجاة381735104179

09,382130 ناجح  10,7360 10,0360لعمري    نور الدین391735104316

10,073030 ناجح  10,6460 10,3560سماعیلي   عیسى401735105243

10,003030 ناجح  12,5160 11,2160سیدي   محمد سالم41181884868

10,813030 ناجح  11,7060 11,2460بن حمیدة   بالل421835075965

08,861630 ناجح  11,4560 10,1160بلبقرة   عاطف431835076095

09,101330 ناجح بدیون10,2943 09,6843معروف   عثمان441835076131

09,41830 ناجح  10,8360 10,1060بن أم ھاني   علي ضیاء الدین451835076139

09,782230 ناجح  10,3160 10,0460كرمیش   محمد461835076197

08,221330 ناجح بدیون10,3843 09,2743بن خیر الدین   میاس یوسف شكیب471835076236

00,0000 راسب 00,00 00,000بوخروبة   نجیب481835076244

09,79214 راسبة 01,6025 05,8325شایب الذقن   نور الھدى491835076253

13,663030 ناجح  12,0260 12,8760لعمارة   إسالم501835076414

09,932830 ناجح  10,3560 10,1360بن صفا    أبوزید511835076451

08,541530 ناجحـة11,7360 10,0860سفارطبي   رقیة نریمان521835076721

09,061630 ناجح  11,3360 10,1660خاوي   عالء الدین531835076991

10,013030 ناجح  10,1960 10,1060وقاف   مدني541835077165

00,0000 راسب 00,00 00,000عفافسة   مسعود551835077203

00,0000 راسبة 00,00 00,000ونوغي   ھبة561835077327

10,053030 ناجح  10,8360 10,4260زواوي   یوسف571835077412

11,743030 ناجح  10,7760 11,2760بو العینین   یوسف581835077413

00,0000 راسب 00,00 00,000خیري   فارس591835077942

11,973030 ناجح  14,0760 12,9860حفاف    أنیس601835077980
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كل الطلبـــة

09,472130 ناجح  11,7560 10,5760بحري   عبد هللا611835078510

00,0000 راسبة 00,00 00,000خطاب   وسام621835078567

00,0000 راسبة 00,00 00,000بوبكر   خدیجة631835078683

08,161830 ناجح بدیون10,2648 09,1848تیس   محمد عقیل الحسیني641835078808

00,0000 راسب 00,45 00,220عبد الكریم   أحمد651835079741

05,39410 راسبة 03,6014 04,5214بلواضح   أمباركة661835079753

00,9200 راسب 00,45 00,690بوھالي   محمد671835079930

09,141630 ناجح  11,0060 10,0460حمید   محمد شبیرة681835079938

08,691830 ناجحـة13,0360 10,7960قویني   أمباركة691835080071

10,013030 ناجحـة11,9660 10,9660صیلع    حكیمة701835080319

00,0000 راسب 00,00 00,000توامي   خالد711835080355

00,0000 راسبة 00,00 00,000خنوس   سارة721835080471

00,2300 راسبة 00,67 00,440بن لشھب   شیماء731835080550

09,552430 ناجح  12,2560 10,8660بونویقة   عماد الدین741835080662

00,0000 راسبة 00,00 00,000قعادي   مروة751835080826

09,571330 ناجحـة10,9460 10,2360لقلیب   مریم761835080843

08,942030 ناجحـة12,3660 10,5960بن سالم   سندس771835081061

12,203030 ناجحـة14,7160 13,4260یحیاوي   إیمان781835081129

11,243030 ناجحـة10,6060 10,9360حشادي   حلیمة السعدیة791835081140

00,0000 راسبة 00,00 00,000فیرك   شیماء801835081235

00,0000 راسب 00,00 00,000بولغب   ایمن811835082548

00,0000 راسب 00,00 00,000فاروق   طویري821835083562

07,87730 ناجح  12,4760 10,1060ظریف   نور اإلسالم831835083832

00,0000 راسب 00,00 00,000دومیر   ھیثم بھاء الدین841835083838

00,0000 راسبة 00,00 00,000ھجرسي   مروة851835084416

08,571830 ناجحـة12,0560 10,2560بم محجوبة   مروة861835084735

09,802630 ناجح  12,2160 10,9760بن عبد الرحمان   محمد األمین871835084912

00,0000 راسب 00,00 00,000زمیت   فائق عبدالحق881835085178

00,0000 راسب 00,00 00,000رحماني   سالم891835085756

13,223030 ناجحـة12,4960 12,8760عیساني    ھدى901835085905
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09,202130 ناجح  14,2160 11,6360بشیري   زیاد911835086141

00,0000 راسب 00,00 00,000كمال   سید علي921835086350

00,0000 راسب 00,00 00,000بن عیسي   لخضر931835086371

08,941730 ناجح  11,1760 10,0260سالمي   ضیاء الرحمان941835086756

00,0000 راسبة 00,00 00,000بوقرة   براعم951835086943

00,0000 راسب 00,00 00,000عیمر   بسام961835087155

09,521330 ناجح  10,8060 10,1460العاقل   عبد الفتاح971835088076

10,093030 ناجحـة10,9160 10,4960حملة   أیة981835095130

00,0000 راسبة 00,00 00,000العشي   سلوى991835096122

10,623030 ناجحـة11,8460 11,2160صغیور   نجاة1001835097266

00,0000 راسب 00,00 00,000بن بشیر   محمد ضیاء الدین1011835097927

10,593030 ناجحـة12,8360 11,6760محمود   مریم1021838002922

09,762130 ناجحـة11,8860 10,7860دوة   عزت الغالیة1031838028773

08,51730 ناجح  12,3660 10,3760زوالي   أكرم1041935070821

10,843030 ناجحـة13,6360 12,1960عیسي   إكرام1051935070839

10,143030 ناجحـة11,7960 10,9460كربال   إیمان1061935070842

10,213030 ناجحـة11,5460 10,8560نابي   اماني زینب1071935070873

08,972130 ناجحـة11,1660 10,0360دھمش   تركیة1081935070895

12,943030 ناجحـة13,9960 13,4560تواتیت   جمیلة1091935070903

09,772430 ناجح  10,6560 10,1960قلمین   حسام الدین1101935070907

10,183030 ناجح  10,3160 10,2460بوداود   رابح1111935070927

10,223030 ناجح  12,6360 11,3960بن رحال   رابح1121935070929

10,403030 ناجح  10,9660 10,6760قطوش   رحیم1131935070934

08,971230 ناجح  11,6660 10,2760شیكوش حمینة   رمزي1141935070939

09,342330 ناجح  12,5560 10,9060بن عمر   زكریاء1151935070946

09,071530 ناجح  11,6660 10,3360بلعجوز   زكریاء1161935070948

10,323030 ناجحـة12,2460 11,2560فراحتیة   سامیة1171935070961

13,143030 ناجحـة12,5360 12,8560مداسي   سعاد1181935070963

08,661030 ناجح  11,5660 10,0660لعلمي   سیف الدین1191935070978

14,043030 ناجحـة15,4660 14,7360غضبان   شھرة1201935070987



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

3المجموعة :   

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

09,481530 ناجح  10,7760 10,1060زرقان   عبد الرزاق1211935071027

09,522030 ناجح  10,5660 10,0260یاحي   عبد الرزاق1221935071028

09,852130 ناجح  10,8160 10,3160حاج حفصي   عبد الرشید1231935071030

10,043030 ناجح  10,1460 10,0960سعادة   عبد المؤمن1241935071042

09,992230 ناجح  10,2760 10,1360منصور   عبد النور1251935071043

11,003030 ناجحـة13,8160 12,3660شبابحة   عبیر1261935071050

10,343030 ناجح  12,9160 11,5860سعودي   عالء الدین1271935071057

10,513030 ناجح  10,4860 10,5060بن حمیدة   عالء الدین1281935071058

13,993030 ناجحـة13,6360 13,8160قوادریة   غالیة1291935071067

14,373030 ناجحـة14,4460 14,4060بودربالة   كلثوم1301935071093

10,013030 ناجح  12,1260 11,0360مھني   كمال عصمان1311935071094

09,662230 ناجحـة10,4560 10,0460نویصر   لمیاء1321935071099

07,841230 ناجح بدیون10,2442 09,0042صیدون   محمد1331935071111

08,521130 ناجح  12,3760 10,3860ضباب   محمد أكرم1341935071115

00,0000 راسب 00,00 00,000عفافسة   محمود1351935071125

11,713030 ناجحـة12,2860 11,9960شبیكة   مرزاقة1361935071127

08,0329 راسبة 04,0011 06,0811جدي   مسعودة1371935071134

09,292117 ناجحة بدیون07,5138 08,4338سرایش   منى1381935071150

09,16830 ناجحـة11,3760 10,2360مزعاش   میساء1391935071155

09,772030 ناجحـة10,7360 10,2360دبي   وسام1401935071179

08,731030 ناجح بدیون10,1040 09,3940حتحات   یوسف1411935071202

10,173030 ناجحـة13,2360 11,6560لعجال   أمیمة1421935071280

09,202130 ناجح  10,9060 10,0260بورویس   ادم نجم الدین1431935071373

00,0000 راسب 00,00 00,000زرنین    أیوب1441935071452

00,0000 راسبة 00,00 00,000بلباي   بشرى1451935071464

14,473030 ناجحـة15,8760 15,1560سفاري   بلقیس1461935071476

12,043030 ناجح  11,5760 11,8160علي زغالش   سامي1471935071658

10,933030 ناجحـة11,2360 11,0760محمد لقرع   ماریة سلسبیل1481935071969

10,893030 ناجحـة13,9260 12,3660شقرة   مریم1491935072056

10,153030 ناجحـة11,8260 10,9560بن التومي   منیرة1501935072113



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

3المجموعة :   

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

13,233030 ناجحـة15,1660 14,1660شیكوش   نور الھدى1511935072167

09,722030 ناجح  13,5360 11,5760سعودي   وحید عبد الرؤوف1521935072221

09,332030 ناجحـة10,7960 10,0460جعیل   أصیل1531935072716

08,752030 ناجح  11,7060 10,1860مفتاح   أیمن1541935072722

08,931330 ناجح بدیون10,5643 09,7243قطوش   أیوب1551935072724

10,003030 ناجحـة10,2960 10,1460رزیق   بشرى1561935072734

10,633030 ناجح  12,7360 11,6460عزري   عصام1571935072763

08,811530 ناجح  11,3960 10,0660سالمة   احمد1581935072826

12,983030 ناجح  13,8360 13,3960بوزیدي   أیمن مصطفى1591935073295

09,432030 ناجح  11,7060 10,5360دھیم   اكرم1601935073304

11,863030 ناجحـة13,3660 12,5960عربان   ضو1611935073356

09,832030 ناجح  11,7960 10,7860حمیدي   أیمن1621935074573

09,541330 ناجح  10,5960 10,0560لبزید   أیمن1631935074575

10,493030 ناجح  10,4760 10,4860الزواوي   إبراھیم1641935074579

10,463030 ناجح  11,8260 11,1260بن قمیدة   إبراھیم1651935074580

08,451230 ناجح  11,7460 10,0460بن عبد هللا   إبراھیم المختار1661935074583

09,591430 ناجحـة13,3560 11,4160لھاللي   إلھام1671935074586

08,961630 ناجحـة11,2560 10,0760بوراس   إیمان1681935074588

09,231830 ناجح  11,1060 10,1360سعدي   احمد1691935074590

07,951430 ناجحـة13,4460 10,6160زحي   بایة إكرام1701935074610

09,962930 ناجحـة11,9960 10,9460ارفیس   جلیلة1711935074626

08,771330 ناجحـة12,5660 10,6060السد   حنان1721935074641

08,99730 ناجح  11,3260 10,1260جلود   ریاض1731935074658

09,402130 ناجحـة12,4160 10,8660بن حوحو   شیماء1741935074677

13,163030 ناجحـة12,6560 12,9160محمودي   شیماء1751935074678

10,303030 ناجحـة11,0060 10,6460خوني   ضحى1761935074686

09,001530 ناجحـة12,1660 10,5360العوفي   فلایر1771935074726

09,631330 ناجح  10,4160 10,0060جعفر   محمد1781935074740

08,741930 ناجح  11,9060 10,2760عمراتي   محمد رضا1791935074753

10,523030 ناجحـة11,8360 11,1660قطاي   منال حسینة1801935074766



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

3المجموعة :   

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

14,533030 ناجحـة14,9760 14,7560رقیق   نسرین1811935074778

08,361330 ناجحـة12,3660 10,2960جوة   ھبة نور الھدى1821935074786

10,593030 ناجح  10,5960 10,5960بكاي   ھشام1831935074789

09,18830 ناجحـة11,0460 10,0860عثماني   وھیبة1841935074795

08,991130 ناجح  11,9760 10,4360لمعرق   یاسین1851935074799

06,5620 راسب 00,002 03,392زازة   یاسین1861935074800

10,053030 ناجح  12,2460 11,1160بن بوذینة   یوسف1871935074802

00,0000 راسبة 00,00 00,000بن شاللي   أمیرة1881935074880

00,0000 راسب 00,00 00,000الباھي   أیمن الخطیب1891935074914

09,322030 ناجح  11,3160 10,2860بوزیدي   ادریس1901935074966

09,241930 ناجح  12,1560 10,6560اعمارة   ثامر1911935075066

10,113030 ناجح  12,6260 11,3360بن أعریعیرة   عبد القادر1921935075400

00,0000 راسب 00,00 00,000دحماني   محمد رضا1931935075577

08,391430 ناجح  12,3260 10,2960بونیف   محمد شرف الدین1941935075581

08,821330 ناجحـة11,2960 10,0260بسیطة   مسعودة1951935075637

00,0000 راسبة 00,00 00,000سباعي   نورجیھان1961935075724

00,0000 راسب 00,00 00,000بطال   یاسین1971935075800

08,51530 ناجح  11,8660 10,1360عبد الكبیر   أیمن1981935076301

10,043030 ناجحـة11,8660 10,9260بوھدي   إلھام1991935076304

08,291130 ناجحـة12,4560 10,3060شیخ   دلیلة2001935076320

14,493030 ناجحـة14,4160 14,4560نطاح   سامیة2011935076330

11,923030 ناجح  13,7660 12,8160خیر   نجم الدین2021935076363

09,812030 ناجحـة12,1060 10,9260غربي   نسرین2031935076364

10,163030 ناجح  10,2160 10,1960طابي   یوسف2041935076373

08,921330 ناجح  11,2960 10,0660حریزي   زیاد2051935076424

09,141930 ناجح  11,3860 10,2260بكري   إدریس2061935076727

00,4900 راسبة 00,00 00,250دغیش   سامیة2071935076750

13,383030 ناجحـة13,3060 13,3460شایش   ایمان2081935077273

09,532030 ناجحـة11,8760 10,6660قیمر   سھام2091935077316

10,813030 ناجح  12,3360 11,5560بشیري   عبد المنعم2101935077326



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

3المجموعة :   

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

12,863030 ناجحـة14,1760 13,4960خلیلي   غنیة2111935077334

11,253030 ناجح  13,7660 12,4660سعدي   ابراھیم2121935077672

09,802530 ناجح  13,3160 11,5060لطیسة   المبروك2131935078017

10,503030 ناجح  11,6160 11,0460فرجون   جابر2141935078022

09,241030 ناجح  10,8360 10,0060حمادي   منیر2151935078060

08,871130 ناجح  11,7160 10,2460عقوني   عیاش2161935078249

09,302030 ناجح  11,6960 10,4660شرعة   سفیان2171935078501

12,563030 ناجحـة14,0360 13,2760عقون   كوثر2181935078509

09,041930 ناجحـة12,1460 10,5460بركات   ھند2191935078525

06,4409 راسبة 03,719 05,129قویدري   سناء2201935078854

09,662030 ناجحـة11,1760 10,3960عبدلي   منال2211935078978

09,851930 ناجح  11,6860 10,7360بلحجامي   محمد عبد الغني2221935079033

10,453030 ناجح  12,3460 11,3760سحوان   أسامة2231935079211

00,0000 راسب 00,00 00,000شدولي   إسحاق2241935079214

12,353030 ناجحـة13,5960 12,9560شحالط   حنان2251935079240

00,0000 راسبة 00,00 00,000سعیداني   حوریة2261935079241

08,73930 ناجح  11,4760 10,0560بوشیبة   خلیل2271935079244

00,0000 راسب 00,00 00,000تیس   زكریاء2281935079247

11,093030 ناجح  10,3360 10,7260سحوان   طارق2291935079266

09,632030 ناجح  11,1360 10,3660بشیري   طیب2301935079267

10,803030 ناجح  12,4960 11,6260سایحي   محمد2311935079289

00,0000 راسب 00,00 00,000بن محجوبة   براھیم2321935079344

10,963030 ناجحـة12,7060 11,8060بن مزوز   جیھان2331935079353

13,653030 ناجحـة14,4260 14,0260قعادي   زھرة2341935079387

00,0000 راسب 00,00 00,000عزیز   طاھر محمد صغیر2351935079419

09,291930 ناجح  11,5260 10,3760لبشیري   عبد الكریم2361935079425

10,353030 ناجحـة12,0160 11,1560بشیري   مریم2371935079662

09,592130 ناجح  10,5260 10,0460تیطراوي   أشرف2381935079894

13,143030 ناجح  14,0760 13,5960سالم   الخطیب2391935079900

12,653030 ناجح  13,6860 13,1560العایب   شمس الدین2401935079918



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

3المجموعة :   

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

12,493030 ناجحـة12,7960 12,6460میاح   إیمان2411935080036

10,013030 ناجح  12,8460 11,3860مخلوف   أیوب2421935080217

11,523030 ناجح  14,2460 12,8460فرحاتي   الیاس2431935080223

10,113030 ناجح  13,2260 11,6260قنیفي   زین الدین2441935080241

14,333030 ناجحـة14,8760 14,5960سعدي   سلسبیل2451935080243

09,492030 ناجح  10,6060 10,0360العلمي   طارق2461935080248

10,143030 ناجح  13,1260 11,5860مصطفاوي   عبد اللطیف2471935080257

11,393030 ناجح  11,6060 11,4960مصطفاوي   محمد2481935080273

13,133030 ناجح  13,8060 13,4560العایب   نصر الدین2491935080276

10,213030 ناجح  10,8060 10,4960ذبیح   السعید2501935080312

12,083030 ناجحـة14,0460 13,0360سعدي   أنفال2511935080447

01,62014 راسبة 05,4014 03,4514لعرابة   رندة2521935080575

12,993030 ناجحـة12,4760 12,7460فندة   سارة2531935080577

16,013030 ناجح  16,9760 16,4760سالمي   سید أحمد2541935080580

17,923030 ناجح  17,4160 17,6860توام   عبد الصمد2551935080587

13,383030 ناجحـة14,0060 13,6860نسال جلود   فتیحة2561935080595

13,503030 ناجحـة11,6760 12,6160لعرابة   لطیفة2571935080599

15,013030 ناجحـة14,2260 14,6360علیلي   مباركة2581935080602

08,771330 ناجحـة11,4160 10,0460شبابحة   مروة2591935080607

12,913030 ناجحـة13,9460 13,4160بزة   نوال2601935080612

09,412430 ناجح  11,1360 10,2460مزوز   احمد2611935081256

10,203030 ناجح  10,3060 10,2560نایلي   خلیل المأمون2621935081263

09,412030 ناجح  11,1560 10,2560نصر الدین   عبد الجلیل2631935081274

09,582430 ناجح  11,6760 10,6060فلة   علي2641935081277

15,403030 ناجحـة16,1760 15,7860سالمین   شھرزاد2651935081309

11,763030 ناجحـة15,2960 13,4760مرزوق   جمیلة2661935081654

08,681530 ناجح  11,5260 10,0660سعید   عبد الصمد2671935081665

11,513030 ناجحـة13,3760 12,4160عطا�   كریمة2681935081669

08,881630 ناجحـة13,2160 10,9760جریدة   منیرة2691935081676

13,793030 ناجحـة15,6160 14,6760تاھمي   ندى2701935081678



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
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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

3المجموعة :   

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

02,5400 راسب 00,00 01,310قرساس   محمد2711935081780

09,881730 ناجح  10,2660 10,0660سالمي   أمین2721935081987

08,021430 ناجح  12,1760 10,0360لعریبي   أنور2731935081988

10,103030 ناجح  11,7560 10,9060بلیل   السعید2741935081995

12,053030 ناجحـة13,2560 12,6360سراي   شھرزاد2751935082013

09,001430 ناجح  11,5060 10,2160بن لوناس   نصرالدین2761935082038

00,0000 راسب 00,00 00,000خلفاوي   الربیع2771935082311

12,773030 ناجحـة11,8160 12,3160بوحجة   الیاقوت2781935082312

08,401030 ناجح  12,7960 10,5260أسامة   طیباوي2791935082335

11,603019 ناجح  08,7260 10,2160حیتامة   محمد2801935082348

13,773030 ناجحـة14,2260 13,9960جعالب   أحالم2811935082576

10,343030 ناجح  10,6260 10,4760سایب   أحمد2821935082577

13,653030 ناجح  13,7760 13,7160العاقل   حسان2831935082591

00,6200 راسب 00,00 00,320قادري   عبدهللا2841935082606

08,201530 ناجح بدیون10,1945 09,1645عیش   عبدالمالك2851935082607

00,0000 راسب 00,00 00,000شیخ   عمار2861935082609

10,933030 ناجحـة11,0360 10,9860نباطي   نریمان2871935082668

11,833030 ناجح  13,4760 12,6260ملكي   عامر2881935088612

08,631930 ناجح  11,5160 10,0260بودوح   یعقوب2891935089028

00,0000 راسب 00,00 00,000أحمیدي   أشرف2901935089132

11,363030 ناجحـة12,0760 11,7060بن سالم   الزھرة2911935089434

11,233030 ناجحـة10,0960 10,6860درشي   امینة2921935089514

12,853030 ناجحـة14,4960 13,6460كعیش   بسمة2931935089578

12,783030 ناجحـة14,8360 13,7760بن روان   فاطنة2941935090581

10,693030 ناجح  14,2160 12,4060مردفي   مبروك2951935090720

10,283030 ناجحـة12,5860 11,4060سحوان   وصال2961935091195

11,483030 ناجح  13,9560 12,6860عباسي   الطیب2971935091670

14,763030 ناجحـة14,0760 14,4360زرواق   كریمة2981935091758

08,941130 ناجح  13,3860 11,0960الغالي   زیدان بوب299198418173



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 :
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التخصص :  جذع مشترك

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

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

3المجموعة :   

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

 اإلسم و اللقب و توقیع األساتذة
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