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والعلوم التجارية محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعيـــة 2020/2019 : طبع 2020/11/22 
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 المجموعة : 4 كل الطلبـــة 

 السداسي 1 السداسي 2 السنة األولى السداسي 3 السداسي 4 السنة الثانية السداسي 5 السداسي 6 السنة الثالثة 

صدة قرار لجنة المداوالت
 ا
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ل
ا
 ا
ع
الل
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الرقم رقم التسجيل اللقب و اإلســم المعدل الرصيد المعدل الرصيد المعدل الرصيد المعدل الرصيد المعدل الرصيد المعدل الرصيد المعدل الرصيد المعدل الرصيد المعدل الرصيد مج

00,0000 00,000عزيزي    رابح1075109753 راسب00,00

02,2720 01,172قرزيط   حسين2106047107 راسب00,002

00,0000 00,000سرايش   عبد الرحيم31535092998 راسب00,00

00,0000 00,000نويوة   بدر الدين41635087659 راسب00,00

00,0000 00,000ضيف   عزيزة51635087868 راسبة00,00

00,00012 03,0312ملوكي   محمد االمين61635087960 راسب06,2712

00,0000 00,000نويصر   زكرياء71635088720 راسب00,00

00,2100 00,110شريفي   الحسين81635089894 راسب00,00

00,1300 00,070سيد   يوسف91635089997 راسب00,00

06,15330 08,1133نابي   محمد األمين101635090013 10,2233

00,0000 00,000عمور   مصطفى111635101193 راسب00,00

00,0000 00,000سعيداني   خليل121635110540 راسب00,00

00,0000 00,000مروش   ياسين131635111131 راسب00,00

06,30110 03,2511ثليجان   شعيب141733059910 راسب00,0011

00,0000 00,000يحياوي   يوسف151735066544 راسب00,00

00,0000 00,000شوية   عبير161735081144 راسبة00,00

07,921530 10,0360بوقزولة   عمار171735081161  ناجح12,2960

07,37730 09,3137بوضياف   محمد االمين181735081232 11,3937

05,84116 07,5217بن عمرة   أكرم191735081572 راسب09,3117

10,643030 ناجحـة14,1560 12,3460بلفار   خولة201735081803

00,0000 00,000بن حليمة   أحمد211735083895 راسب00,00

00,0000 00,000يحياوي   طاهر221735083973 راسب00,00

00,0000 00,000زكراوي   عبد المؤمن231735083979 راسب00,00

06,051130 ناجح بديون10,3941 08,1541نويبات   أيمن241735085870

08,161130 ناجحة بديون10,1041 09,1041معيوف   بسمة251735086042

09,301930 ناجحـة10,7660 10,0160لمخلطي   ليلى261735086625

00,0000 00,000حروز   عبد الرحمان مؤمن271735087591 راسب00,00

00,1300 00,060خميس   أسامة281735087639 راسب00,00

00,0000 00,000جالل   حنان291735087712 راسبة00,00

ناجح بدیون

ناجح بدیون
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خالل المسار

السداسي 4السداسي 2السداسي 1 السداسي 5السداسي 3

الرصيدالرصيدالرصيد الرصيدالمعدل
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الرصيد الرصيدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانية
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السداسي 6

كل الطلبـــة

11,303030 11,3260غرابي   محمد301735087835  ناجح11,3560

08,641530 ناجحـة11,9160 10,2260عبد الكبير   أمال311735087941

09,862230 10,3360ساسوي   بلقاسم321735089713  ناجح10,8460

08,821130 10,0160خطاب   مسعود331735089763  ناجح11,2760

12,393030 ناجحـة11,8160 12,1160بومالل   صليحة341735089966

08,971630 ناجحـة11,3160 10,1060شبلي   ايمان351735091818

01,0604 01,244شيخاوي   بوعزة الياس361735092140 راسب01,424

00,0000 00,000دشوشة   ياسمين371735093872 راسبة00,00

00,0000 00,000زين   دنيا381735094047 راسبة00,00

00,0000 00,000سعدي   زبيدة391735094721 راسبة00,00

00,6310 00,321جعالب   اسماعيل401735095097 راسب00,001

00,0000 00,000فراحتية   أشرف نور الدين411735101854 راسب00,00

00,1300 00,060بن حواص   حمزة421735102507 راسب00,00

00,0000 00,000بحاش   مريم431735104027 راسبة00,00

04,60130 07,3031جندي   يونس441833054511 10,1931

09,311530 10,0160طهاري   أبو بكر451835075862  ناجح10,7660

09,231830 10,0960طالب   ادم الياس461835075913  ناجح11,0060

00,0000 00,000شيخ   ايمن471835075947 راسب00,00

08,80830 10,0360شاكر   توفيق481835075972  ناجح11,3460

00,1300 00,060خالفي   حميد491835075993 راسب00,00

08,591230 10,1260ياحي   عبد السالم501835076112  ناجح11,7560

06,94430 08,8234بتقة   عبد الله511835076120 10,8334

00,00016 03,5516لعججات   عبد المالك521835076126 راسب07,3316

06,771130 ناجح بديون10,4941 08,5741سالم   محمد531835076194

00,0007 02,067طرشي   نايل الخير541835076242 راسب04,257

09,821330 ناجحـة11,7960 10,7760بوترعة   نعيمة551835076250

00,0000 00,000دهوم   هيثم561835076265 راسب00,00

09,432430 10,1460رحلي   وليد571835076272  ناجح10,9060

12,333030 ناجحـة13,9460 13,1160محمدي    الهام581835076423

ناجح بدیون

ناجح بدیون
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السداسي 6
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13,063030 ناجحـة14,5360 13,7760عمرون   بثينة591835076565

00,0000 00,000ميمون   عبيدة االسالم601835076962 راسب00,00

02,06014 04,4314بوضريسة    محمد611835077124 راسب06,9714

00,0000 00,000غرس الله   ياسمين621835077391 راسبة00,00

00,0000 00,000فياللي   صابر631835077557 راسب00,00

00,0000 00,000قاضي   محمد إسالم641835077679 راسب00,00

00,6000 00,310عماري   هارون الرشيد651835077957 راسب00,00

09,931530 11,4660سلمي   أسامة661835077971  ناجح13,0960

08,941530 ناجحـة12,4360 10,6360عماري   عبير671835078055

08,41114 05,0715مشري    مروان681835078075 راسب01,5115

00,0000 00,000بن عيسي   خديجة691835078680 راسبة00,00

00,0000 00,000بلعسل   نسرين701835078837 راسبة00,00

01,1404 01,324معمري   نسيمة711835078840 راسبة01,514

06,821130 ناجح بديون10,8641 08,7741بوكراع   فارس721835079905

12,103030 12,6060لجدل    ابراهيم الخليل731835080114  ناجح13,1460

00,0000 00,000شنيخر   حنان741835080340 راسبة00,00

10,373030 ناجحـة12,1860 11,2560مزاري   حنفية751835080344

09,941530 ناجحـة11,1860 10,5460اعويوة   رزيقة761835080428

10,073030 ناجحـة11,9060 10,9660عبد الكريم   شمس الدين771835080536

08,961030 10,1660صغيري   صالح الدين781835080572  ناجح11,4460

00,1700 00,090يحياوي   محمد عبد الحكيم791835080806 راسب00,00

10,063030 10,5860شرابة   عمر الفاروق801835081167  ناجح11,1460

00,0004 00,734بادة   محمد811835081254 راسب01,514

09,861630 ناجحـة11,6960 10,7560القالي   سعاد821835081278

09,192130 10,0860يطو   أيمن831835081518  ناجح11,0360

00,0000 00,000بوقرة   محمد األمين841835081576 راسب00,00

11,313030 ناجحـة13,4960 12,3660شرقي   هاجر851835083945

10,133030 ناجحـة12,7660 11,4060شريفي   وئام861835084438

00,0000 00,000نقاز   يوسف871835084947 راسب00,00
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09,431330 ناجحـة10,6360 10,0160بريك   حيزية881835085411

11,903030 ناجحـة12,8860 12,3760بن صالح   نور الهدى891835085538

09,961730 ناجحـة11,5160 10,7160سلطاني   نهى901835085552

00,0000 00,000بداي   الطيب911835086324 راسب00,00

10,913030 11,5760محقن   موسى921835086602  ناجح12,2760

12,373030 ناجحـة14,3560 13,3260مام   صبرينة931835086805

00,0000 00,000مكفس   زياد941835087165 راسب00,00

10,143030 10,1460قندوز   احمد951835088009  ناجح10,1460

00,0000 00,000قندوز   الطاهر961835088138 راسب00,00

00,0000 00,000فضيل   إيمان971835095205 راسبة00,00

00,0000 00,000بن زيان   ماريا خولة981835096938 راسبة00,00

00,0000 00,000عسلوم   نهى991835097340 راسبة00,00

13,493030 12,1460قيمر   اوسامة1001835098277  ناجح10,7160

12,393018 ناجحـة09,2460 10,8760حبارة   بشرى1011835098285

00,0000 00,000بن سالم   ابراهيم الخليل1021835098603 راسب00,00

03,1109 04,549خيذري   أحمد1031935070797 راسب06,069

09,041430 10,0460غضبان   أحمد1041935070799  ناجح11,1160

09,262030 10,0960خوجة   أحمد سيف الدين1051935070804  ناجح10,9760

00,0000 00,000تلي   أحمد عماد1061935070806 راسب00,00

09,011330 10,3360بن عمر   أحمد ياسين1071935070807  ناجح11,7460

09,222530 10,1060شودار   أسامة1081935070808  ناجح11,0560

09,922230 ناجحـة11,0360 10,4660راعي   أسماء1091935070812

15,573030 ناجحـة15,9560 15,7660سعودي   أسماء1101935070814

08,76730 ناجحـة11,6860 10,1760عوينة   أشواق1111935070816

16,843030 ناجحـة16,5060 16,6860بوسكرة   إيناس1121935070845

10,003030 ناجحـة11,5160 10,7360بوغرارة   إيناس1131935070847

10,323030 11,1560عمرون   احمد فؤاد1141935070851  ناجح12,0360

10,263030 ناجحـة10,6060 10,4260بودية   اسماء1151935070855

09,501930 10,8160بختي   باديس1161935070882  ناجح12,2060
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11,433030 11,4360فراحتية   جمال الدين1171935070900  ناجح11,4260

09,201330 10,8860لعججات   حسان1181935070909  ناجح12,6860

12,453030 ناجحـة12,0360 12,2560عمرون   حياة1191935070916

12,903030 ناجحـة13,4560 13,1660بتغة   زينب أحالم1201935070955

10,363030 ناجحـة12,3360 11,3160قادري   سارة1211935070959

09,461630 10,3460حجاب   سيف االسالم1221935070977  ناجح11,2860

10,623030 11,4360بن خناثة   سيف الدين1231935070979  ناجح12,2960

09,381230 10,0160سماعيلي   شعيب1241935070984  ناجح10,6960

16,393030 ناجحـة16,2660 16,3360عبد الالوي   عائشة1251935071014

10,523030 10,8360سالمي   عبد الحق1261935071018  ناجح11,1560

14,253030 15,2660عريوة   عبد الحق وليد1271935071019  ناجح16,3360

10,793030 10,7660برة   عبد الحكيم1281935071020  ناجح10,7260

06,68130 08,8131سعداوي   عبد الحكيم1291935071021 11,0831

08,541030 10,0960احمد   عبد الرؤوف1301935071023  ناجح11,7360

06,73730 08,3337ذبيحي   عبد الرحمن1311935071025 10,0337

08,741330 10,1560سحنون   عبد الرحيم1321935071026  ناجح11,6760

10,313030 10,5960فخاري   عبد الرشيد1331935071031  ناجح10,8960

09,912030 10,3260حريزي   عبد القدوس1341935071037  ناجح10,7560

12,013030 ناجحـة10,9660 11,5060ربيبي   عبير1351935071049

08,911230 10,0160بلطرش   عيسى1361935071066  ناجح11,1960

10,983030 ناجحـة11,6860 11,3260ميمون   غفران1371935071068

12,91308 08,3038بن علي   فاطمة الزهرة1381935071079 03,3838

08,901230 ناجحـة13,4760 11,1160اوذينة   فريال1391935071086

09,03830 10,0460بلعباس   كريم1401935071090  ناجح11,1160

10,173030 ناجحـة12,2260 11,1660شبيكة   كريمة1411935071092

08,951130 10,0160عيش   محمد1421935071113  ناجح11,1560

10,263030 10,4760عمرون   محمد1431935071114  ناجح10,6960

09,701630 10,5660قمرة   محمد االمين1441935071119  ناجح11,4860

07,611030 ناجح بديون10,0640 08,8040طبي   محمد نبيل1451935071122

ناجح بدیون

ناجح بدیون

ناجحة بدیون



جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
القســم : جذع مشترك للعلوم اإلقتصادية والتسيير،ع التجارية

2020/11/22

2020/2019: خالل السنة الجامعية

: طبع الميـدان :  العلوم اإلقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

الشعبــة :  جذع مشترك علوم إقتصادية وتجارية وعلوم التسيير
التخصص :  جذع مشترك

محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعيـــة 2020/2019السنــة :  السنة األولى   -   الليسانس

الرصيدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصيدالمعدلرقم التسجيل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

 المجموعة :  4

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمهوريــة الديمقراطيـــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

مجموع األرصدة 
خالل المسار

السداسي 4السداسي 2السداسي 1 السداسي 5السداسي 3

الرصيدالرصيدالرصيد الرصيدالمعدل

السنة األولى

الرصيد الرصيدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانية

الرصيدالمعدل

السداسي 6

كل الطلبـــة

10,203030 ناجحـة12,0460 11,0960بورنان   مريم1461935071133

09,46830 ناجحـة11,2460 10,3260مرنيز   مالك مسعودة1471935071143

10,953030 10,7660قليل   موسى1481935071154  ناجح10,5660

10,063030 ناجحـة11,4560 10,7360بعلي   نجاح1491935071158

11,143030 11,1260شودار   نجم الدين1501935071159  ناجح11,1060

11,583030 ناجحـة12,4360 11,9960غضبان   نسرين1511935071163

09,702430 10,2960عمرون   نور اإلسالم1521935071165  ناجح10,9260

08,761130 ناجحـة11,8660 10,2660بن صالح   ياسمين1531935071193

09,512230 11,0460زريق   ياسين1541935071194  ناجح12,6660

08,481130 10,0260نقاز   يوسف1551935071203  ناجح11,6760

09,312430 10,3260دري   يونس1561935071204  ناجح11,4060

10,273030 ناجحـة11,6860 10,9560شيكوش   إسراء نور الهدى1571935071319

10,423030 ناجحـة11,6460 11,0160ياحي   اية1581935071433

09,701130 11,1460مريش   عبد الجبار1591935071804  ناجح12,6860

10,773030 ناجحـة13,5560 12,1160عطري   نريمان1601935072135

00,0000 00,000عمرون   هارون الرشيد1611935072183 راسب00,00

09,201130 ناجحـة11,6660 10,3960محمد سعد   وئام1621935072215

08,85730 10,0160سالمي   عقبة1631935072483  ناجح11,2560

09,581630 10,0160بوضياف   رمزي1641935072740  ناجح10,4760

09,161630 10,8860حمادي   سيف الله المسلول1651935072750  ناجح12,7260

09,601130 ناجحـة10,7260 10,1460عبود   عائشة1661935072754

09,36730 10,3960عطابي   عبد السالم1671935072758  ناجح11,4860

11,143030 ناجحـة11,9160 11,5160دري   مريم1681935072777

10,153030 10,4660هذلي   مسعود1691935072778  ناجح10,7960

09,402430 10,8160قريشي   أسامة1701935073287  ناجح12,3160

09,702730 10,6060دنيدني   احمد البشير1711935073301  ناجح11,5560

11,023030 12,6460اصوالح   امين1721935073306  ناجح14,3760

10,813030 11,0560بن عيسي   حسين1731935073318  ناجح11,3160

09,271130 ناجحـة11,2360 10,2260بن قويدر   خلود1741935073325
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08,14730 ناجحـة12,0860 10,0560بلقاسم   زينب1751935073344

09,561130 10,8360صالح   محمد1761935073392  ناجح12,1860

09,311030 ناجحـة11,2060 10,2260زكراوي   وداد1771935073407

07,63230 10,1460عبد الكريم   العيد1781935074602  ناجح12,8160

09,111530 ناجحـة11,1160 10,0860ربيعي   جمانة1791935074631

07,491130 ناجحـة12,7060 10,0160قربابي   فاتن1801935074719

09,812230 ناجحـة12,5660 11,1460زميت   فاطنة1811935074724

10,253030 10,2560شايبي   محمد أمين1821935074746  ناجح10,2560

08,23830 10,0260رقدي   مختار1831935074756  ناجح11,9460

08,171130 ناجحة بديون10,2241 09,1641لعليبي   هاجر1841935074784

08,761030 ناجحـة12,4660 10,5560بن علية   وئام1851935074791

09,15930 10,1760أمان الله   ياسين1861935074801  ناجح11,2560

11,553030 ناجحـة12,2960 11,9160عاشور   أميمة1871935074885

08,031530 10,0260بغدادي   اسالم1881935074972  ناجح12,1560

08,971530 10,0160لوبازيد   الطيب1891935075002  ناجح11,1260

09,812630 ناجحـة11,7960 10,7760بادة   امباركة1901935075016

11,183030 12,0860العلواني   ثامر1911935075070  ناجح13,0460

08,73830 ناجحـة12,4060 10,5160شميمت   جيهان1921935075083

08,521430 ناجحـة12,3060 10,3560عزوز   ريان1931935075204

15,053030 ناجحـة16,8360 15,9160بن بشير   مارية1941935075541

08,601230 10,2360وناس   محمد1951935075555  ناجح11,9760

08,981630 ناجحـة11,5760 10,2360بغدادي   مروة1961935075603

10,173030 11,1760شويحة   منصور1971935075655  ناجح12,2460

08,29830 ناجحـة11,9760 10,0760أحميدي   نور الهدى1981935075717

10,953030 ناجحـة13,1160 11,9960بن غادة   هبة1991935075739

10,463030 11,8060دحية   هيثم بهاء الدين2001935075768  ناجح13,2460

00,0000 00,000شلقوم   حياة2011935075927 راسبة00,00

00,0000 00,000صيلع   خليفة2021935076008 راسب00,00

00,6200 00,490دلية   إيناس2031935076061 راسبة00,36
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10,993030 ناجحـة11,6560 11,3160جعفر   فتيحة2041935076080

08,56530 10,1760قرين   أكرم2051935076297  ناجح11,8960

10,593030 ناجحـة12,7560 11,6360بلعيد   أمال2061935076298

10,173030 10,4860عريعير   اسامة2071935076306  ناجح10,8060

08,88530 10,7660صغيرو   المهدي2081935076307  ناجح12,7660

09,381530 ناجحـة12,6260 10,9460سعد الدين   حنان2091935076314

08,901130 10,0760جعيجع   سيف الدين2101935076334  ناجح11,3360

11,513030 ناجحـة13,1860 12,3260بوطي   شهرزاد2111935076338

10,103030 10,4960منصور   عبد المعز2121935076348  ناجح10,9060

09,70930 ناجحـة10,4360 10,0660خليف   لمياء2131935076355

11,623030 ناجحـة12,8360 12,2160غربي   هاجر2141935076365

09,491230 ناجحـة11,8160 10,6160حويش   هاجر2151935076366

09,131730 ناجحـة10,9460 10,0160منصور   هدى2161935076367

09,591730 ناجحـة10,4860 10,0260خشعي   ميساء2171935076478

11,603030 ناجحـة11,9460 11,7660زعيتر   آمال2181935076722

10,833030 11,8860بوجالل   اسحاق2191935076730  ناجح13,0160

10,833030 11,5360بوشنافة   الميلود2201935077270  ناجح12,2660

09,40730 ناجحـة11,3260 10,3360مجدل   خديجة2211935077642

10,733030 ناجحـة11,3860 11,0460معمري   مريم2221935077655

01,8514 01,695جاللدة   احمد وائل2231935078010 راسب01,515

10,233030 11,2160زيطاري   اسماعيل2241935078012  ناجح12,2560

00,0000 00,000بن عبد الرزاق   لخضر2251935078056 راسب00,00

10,183030 ناجحـة11,4960 10,8160بن ساعد   منال2261935078058

00,0000 00,000عقوني   هند2271935078071 راسبة00,00

09,241930 ناجحـة12,2060 10,6760عباسي   إبتسام2281935078098

00,0000 00,000بن جنيدي   مروة2291935078286 راسبة00,00

09,252130 10,2260الباهي   خالد2301935078349  ناجح11,2560

09,321630 ناجحـة11,5260 10,3960عقون   مريم2311935078511

00,0000 00,000زاهم   طارق2321935078631 راسب00,00
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10,783030 ناجحـة11,4660 11,1160زيواش   أميرة2331935078836

08,07530 ناجحـة12,9160 10,4160بلهادي   خلود2341935078848

11,053030 ناجحـة12,3560 11,6860بن نويوة   فاطمة2351935078861

08,971530 10,8860براكة   براهيم2361935079226  ناجح12,9260

08,76930 ناجحـة11,3660 10,0260بوشارب   سعدة2371935079252

10,783030 11,0860لبشيري   سيف الدين2381935079257  ناجح11,4160

15,443030 16,2060بن جرسي   حمزة2391935079361  ناجح17,0160

08,141130 ناجحـة12,5960 10,2960غربي   إيمان2401935079633

08,971130 10,2860بلخير   رفيق2411935079911  ناجح11,6860

00,0004 00,734حبارة   نصيرة2421935079937 راسبة01,514

09,571430 10,2060عليوي   عبد المجيد2431935079981  ناجح10,8760

09,051130 ناجحـة12,7160 10,8260سليماني   إكرام2441935080014

09,871530 10,3660بوضياف   عصام2451935080021  ناجح10,8960

11,663030 11,9460بوضياف   هيثم2461935080027  ناجح12,2460

09,321030 ناجحـة13,1960 11,1960زيازية   وناسة2471935080028

10,753030 ناجحـة12,6560 11,6760ذبيح   أمينة2481935080214

13,483030 13,1160عشوش   أنور2491935080216  ناجح12,7360

11,713030 ناجحـة13,6960 12,6760مكاري   خديجة2501935080229

09,271130 ناجحـة10,9560 10,0860فرحاتي   دنيا2511935080237

11,193030 11,5660مكدور   عبد النور2521935080258  ناجح11,9660

12,303030 12,7960مقدر   نوح2531935080277  ناجح13,3160

11,253030 11,1460بن ناصر   وليد2541935080281  ناجح11,0360

12,003030 12,5460زواوي   ياسين2551935080282  ناجح13,1260

14,723030 14,3260بن ناصر   زياد2561935080337  ناجح13,9160

12,083030 ناجحـة13,6960 12,8660نقاز   صابرين2571935080582

00,1300 00,060خلفون   أنيس2581935080852 راسب00,00

00,0000 00,000بوهادف   اسامة2591935080860 راسب00,00

08,66330 ناجحـة13,6760 11,0860شيخاوي   أمال2601935081253

10,883030 10,8460ضبابي   مسلم البشير2611935081284  ناجح10,8060
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10,133030 11,0160عالل   زكرياء2621935081455  ناجح11,9560

09,131930 10,6260عشور   عبد الناصر2631935081460  ناجح12,2260

10,023030 10,8160شبابحي   المدين2641935081651  ناجح11,6560

11,333030 ناجحـة12,3760 11,8460محروق   صبرينة2651935081662

12,983030 ناجحـة14,8260 13,8760جميات   لبنى2661935081671

12,093030 ناجحـة13,4560 12,7560جميات   مديحة2671935081674

08,70430 10,0260بريش   أحمد أسامة2681935081983  ناجح11,4460

09,381230 ناجحـة10,6960 10,0160دغة   شهيرة2691935082014

09,621530 10,2360حربوش   محمد رضا2701935082029  ناجح10,8960

10,243030 10,8660طيب باي   أسامة2711935082578  ناجح11,5260

12,593030 ناجحـة12,7260 12,6560طيب باي   خلود2721935082594

09,041230 10,1860حوض   رضوان2731935082597  ناجح11,3960

11,313030 ناجحـة13,1560 12,2060لكحل   شفيقة2741935082599

09,391930 10,3760بلحوت   عبد الغاني2751935082604  ناجح11,4260

08,761030 10,0560شيخ   عبد النور2761935082605  ناجح11,4260

09,201230 10,0760عيش   قشيشي2771935082611  ناجح11,0060

09,451230 10,0160لعجال   محمود2781935082615  ناجح10,6060

11,913030 12,9960مكي   سليم2791935082703  ناجح14,1460

08,701030 10,2860بن صوشة   اسماعيل2801935088212  ناجح11,9860

00,0000 00,000رحماني   خير الدين2811935088392 راسب00,00

09,772130 ناجحـة11,9660 10,8360سبع   سارة2821935088468

14,703030 ناجحـة13,4260 14,0860هادي   فاطمه2831935088759

09,571530 10,2960باي   لونيس2841935088815  ناجح11,0560

08,401330 10,0360بشيري   محمد2851935088838  ناجح11,7760

09,391330 ناجحـة11,8560 10,5860زيان   هاجر2861935088968

11,953030 ناجحـة12,4760 12,2060شوتلة   بركاهم2871935089570

15,563030 ناجحـة14,7560 15,1760بلواضح   راضية2881935089856

12,883030 12,7360بن عطية   عبدالقادر2891935090402  ناجح12,5860

11,393030 12,3560طويري   فاروق2901935090549  ناجح13,3960



جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
القســم : جذع مشترك للعلوم اإلقتصادية والتسيير،ع التجارية

2020/11/22

2020/2019: خالل السنة الجامعية

: طبع الميـدان :  العلوم اإلقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

الشعبــة :  جذع مشترك علوم إقتصادية وتجارية وعلوم التسيير
التخصص :  جذع مشترك

محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعيـــة 2020/2019السنــة :  السنة األولى   -   الليسانس

الرصيدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصيدالمعدلرقم التسجيل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

 المجموعة :  4

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمهوريــة الديمقراطيـــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

مجموع األرصدة 
خالل المسار

السداسي 4السداسي 2السداسي 1 السداسي 5السداسي 3

الرصيدالرصيدالرصيد الرصيدالمعدل

السنة األولى

الرصيد الرصيدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانية

الرصيدالمعدل

السداسي 6

كل الطلبـــة

00,0000 00,000البوطي   محمد اياد2911935090799 راسب00,00

00,0000 00,000بن شنيت   مختار2921935091952 راسب00,00

09,531330 10,1160ساكري   أيمن2931936033273  ناجح10,7260

اإلسم و اللقب و توقيع األساتذة
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