
جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

00,0000 راسب 00,00 00,000معوش    إسماعیل101478204

11,333030 ناجح  14,7760 13,0560بونصلة   محمد2044091672

09,741130 ناجحـة13,1660 11,4560بن یطو   دلیلة3044098441

12,693030 ناجحـة16,7560 14,7260لمونس   عبد اللطیف4044099575

13,393030 ناجحـة16,4060 14,8960حریزي   عشور5044104546

00,0000 راسبة 00,00 00,000قشي   حمامة6054089835

13,763030 ناجحـة14,3360 14,0560عوینة   خیرة7064103923

09,07171 راسب 03,5518 06,3118خبال   مبارك8075109651

00,0000 راسب 00,00 00,000بلباي   كمال9075113802

00,0000 راسب 00,54 00,270شریفي   عیسى10075114057

01,7100 راسبة 00,00 00,850بوخلط   فتیحة11075114167

10,113030 ناجح  11,2060 10,6560تواتیت   حمزة12075115448

00,0000 راسب 00,00 00,000ضبابي   یونس13075120857

08,87127 راسب 06,1419 07,5019العمري   عیسى14085080030

00,0000 راسبة 00,00 00,000بن الذیب   بسمة15085080352

00,0005 راسب 01,675 00,835بوراس   فیصل16085087890

12,163030 ناجحـة11,4960 11,8260مرزوقي    فاطنة17085097599

08,491530 ناجحة بدیون10,5445 09,5245ملیاني   ھجیرة18085098214

00,0000 راسبة 00,00 00,000كباش   حنان19095057705

07,92120 راسبة 00,0012 03,9612بوخالفة   سھلیة20095071549

00,0000 راسب 00,00 00,000بركة   الطاھر21095099081

10,353025 ناجح  09,7860 10,0660دحدوح   محمد22105065261

11,243030 ناجحـة12,5160 11,8860ولھي    وسیلة23105065480

06,5250 راسبة 01,775 04,155بختي   أحالم24105066092

08,56530 ناجح  13,0960 10,8360فرج   یحي25105068794

00,0000 راسب 00,42 00,210بلخیر    سلیمان26105073301

00,0000 راسبة 00,00 00,000مرنیز   أسماء27105086499

00,0000 راسب 00,42 00,210زیان   رضا28113047483

13,693030 ناجحـة15,1960 14,4460ھویرات   سمیة29113049829

10,873015 ناجحة بدیون07,3945 09,1345معوش   العمریة30115076891
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08,99101 راسب 04,5711 06,7811قروش    عبد الحلیم31125073583

09,221630 ناجحـة12,5660 10,8960بوقرة   قمیر32125078944

00,0000 راسب 00,00 00,000فراح    مفتاح33133061799

01,8900 راسب 00,42 01,150قطاف   محسن341335083609

09,081730 ناجح  11,2960 10,1960رقیق   ابراھیم351335084885

11,263030 ناجحـة13,5360 12,4060غالب   أسماء361435082019

00,0005 راسب 01,885 00,945مھداوي   فاروق371435084885

09,791630 ناجحـة10,2260 10,0060عتیق   الزھرة381435085625

11,533030 ناجحـة13,9760 12,7560كرمیش   إسمھان391435104269

00,0000 راسب 00,00 00,000تروني   حسام الدین عبد الحق401535093710

09,181130 ناجحة بدیون10,4041 09,7941بن قویدر   سعاد411535096346

01,5700 راسب 00,00 00,790لخضاري   محمد421535097841

00,0000 راسبة 00,42 00,210حجاري   إبتسام431535101255

00,0000 راسبة 00,00 00,000معمري   دالل441535106206

10,013030 ناجحـة10,9560 10,4860بن السلیخ   سعدیة451535106784

09,381430 ناجحة بدیون10,0644 09,7244رایس   رقیة461535113455

00,0000 راسبة 00,46 00,230بتقة   سلمي471635087299

00,0001 راسبة 01,351 00,681عریوة    أحالم481635088095

09,821730 ناجحـة12,7560 11,2960علواني    عبیر491635089103

10,623030 ناجحـة12,3060 11,4660جالل   منیرة501635089451

00,0000 راسبة 00,48 00,240دري   مروة511635090201

10,483030 ناجحـة11,9260 11,2060امحمدي    سعدیة521635091404

10,723030 ناجحـة12,0160 11,3760خنوف   منیر531635095292

10,003030 ناجحـة10,3760 10,1960فرجاوي   ھجیرة سمر541635098388

10,283026 ناجحـة09,9660 10,1260بن نویوة   زینب551635099132

10,023030 ناجحـة10,7160 10,3660عیمر   حنان561635100181

10,083030 ناجحـة10,1860 10,1360ربعي    أمیرة571635100349

10,213013 ناجحة بدیون09,3443 09,7743سالم    سعاد581635100512

00,1700 راسب 00,00 00,080سلطاني    جمال الدین591635100646

00,0000 راسب 00,00 00,000سحنون   محمد601635103543



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

التخصص :  جذع مشترك

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

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   
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00,0000 راسبة 00,00 00,000عریبي    آسیا611635104129

00,2502 راسبة 00,632 00,442شیداي   عائشة621635107121

00,0000 راسبة 00,00 00,000بلبال   مریم631635110070

09,352330 ناجحـة13,1060 11,2360ھاشمي    أمیرة641635111634

01,2520 راسبة 00,002 00,632بیرم    منى651635113495

10,253030 ناجحـة12,2160 11,2360دراف   خولة6617350089034

09,71188 راسبة 05,1326 07,4226مخیش   إناس671735079689

11,273023 ناجحـة09,8960 10,5860شنیح   الھام سیدرا681735079752

10,353026 ناجحـة09,7460 10,0460عباس   ایمان691735079783

09,831630 ناجحـة10,4360 10,1360قصري   خدیجة701735079867

02,9801 راسبة 05,671 04,321زكار   سامیة711735079962

09,942624 ناجحة بدیون09,8650 09,9050بالعدة   عزیزة721735080122

03,1300 راسب 00,00 01,560برابح   عالء الدین731735080128

10,673024 ناجحـة09,5060 10,0860حجاب    كریمة741735080199

10,06300 راسبة 00,0030 05,0330حاج مخلوفي   نور الھدى751735080406

02,7900 راسب 00,00 01,400علي عریوة   حسني761735080531

10,11300 راسبة 00,0030 05,0530بن مختار    آمنة771735081347

10,263030 ناجحـة10,0060 10,1360صوالحي    أمیرة781735081409

00,0000 راسبة 00,00 00,000صواش   زینب791735081900

08,46136 راسبة 06,5519 07,5019رداوي    منى801735083206

00,0000 راسبة 00,00 00,000فروج   نور الھدى811735083210

10,23307 راسبة 07,1137 08,6737بوصالح   وداد821735083219

00,0000 راسب 00,00 00,000مالك   طاھر831735083708

00,0000 راسبة 00,00 00,000حیسوس   یاسمین841735083838

09,421730 ناجح  12,7160 11,0660 محجوبي   أنس851735084114

08,381312 راسب 08,4625 08,4225یطو   إبراھیم861735084648

10,643030 ناجحـة10,4560 10,5560بن لعودة   بختة871735084736

10,563030 ناجحـة11,1460 10,8560لطرش   زینب الغزالي881735084890

10,433021 ناجحـة09,6160 10,0260شریكي   سھیلة891735084938

10,113030 ناجحـة10,4160 10,2660شني   مروة901735085127
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مجموع األرصدة
خالل المسار
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09,302721 ناجحة بدیون09,6048 09,4548بن شارف    نبیلة911735085183

10,173019 ناجحة بدیون09,5949 09,8849بوقاف   نجیبة921735085367

10,183028 ناجحـة09,8960 10,0360عقبة   سلیمة931735086323

08,551230 ناجحـة12,2560 10,4060حشاد    شیماء941735086352

10,463018 ناجحـة09,7060 10,0860ملكي   مریم951735086706

10,183030 ناجحـة12,2060 11,1960السد   ھدى961735086852

08,811726 ناجحة بدیون09,7543 09,2843صالحي    أحالم971735087254

10,253030 ناجحـة10,3860 10,3260حریزي   خدیجة981735087289

10,173030 ناجحـة10,0860 10,1260جلمید   شیماء991735087344

00,0000 راسبة 00,42 00,210قرین   جمیلة1001735087471

09,492416 ناجحة بدیون08,8940 09,1940طابي    حنان1011735087557

07,78113 راسبة 03,5014 05,6414طیباوي   المیة1021735087742

09,071730 ناجحـة11,7260 10,3960شنوف   زھرة1031735087744

11,073030 ناجح  12,7160 11,8960شنوف   سلیمان1041735087758

09,132730 ناجح  10,9460 10,0360براھیمي   ضیاء الدین1051735087988

10,283030 ناجحـة10,3160 10,3060محروق   لمیاء1061735088082

07,87524 راسب 09,0829 08,4829البار    بلقاسم1071735088815

10,683030 ناجحـة12,7660 11,7260خویدم   صفیة1081735089965

10,183014 ناجحة بدیون09,5644 09,8744عبد الرزاق   فطیمة1091735090009

12,153030 ناجحـة14,1860 13,1660مباركي    حسناء1101735090354

05,7150 راسبة 00,425 03,065بن نویوة   لیلى1111735090608

05,4621 راسبة 06,123 05,793مویسات   نورة1121735091746

09,672510 ناجحة بدیون09,2735 09,4735مویسات    وھیبة1131735091749

10,943030 ناجحـة13,6660 12,3060بعلي    نسرین1141735091887

10,37300 راسبة 00,0030 05,1930سعیدي   زینب1151735092032

10,543023 ناجحـة09,6760 10,1160بن عیسى   مروى1161735092330

10,273030 ناجحـة10,2260 10,2560ولید   ربیحة1171735092949

10,233030 ناجحـة10,9260 10,5760بن العیطر   شیماء1181735093033

04,2050 راسبة 00,505 02,355حریف   سمیة1191735093425

09,221930 ناجحة بدیون10,6749 09,9549بن عروس   لینا كلثوم1201735093527
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09,601630 ناجحـة12,0060 10,8060قذیفة   أمال1211735094768

09,691730 ناجحـة10,7960 10,2460بن كروش    حدة1221735094781

10,493030 ناجحـة10,5660 10,5360دومیر   بسمة1231735096001

09,28270 راسب 00,0027 04,6427حفصي   عادل1241735097914

10,813024 ناجحـة09,7960 10,3060جزولي   عبیر1251735098329

00,0000 راسب 00,42 00,210جمیات    لزھر1261735099065

07,46130 راسبة 10,1731 08,8231بحیري   مسعودة1271735099548

10,593030 ناجح  10,2260 10,4060معمري   ھشام1281735100102

07,82730 راسبة 10,8937 09,3637بن عیسى    صارة1291735101290

00,0000 راسبة 00,00 00,000صابر   فائزة1301735101470

06,311013 راسبة 07,0223 06,6723عثماني   اسماعیل1311735102102

08,711022 ناجحة بدیون09,5032 09,1032مزعاش    شیماء1321735103146

10,213030 ناجحـة10,1960 10,2060سلماني   شیماء1331735103152

00,0000 راسب 00,42 00,210یحیاوي   محمد بن الطیب1341735103950

01,0000 راسب 00,00 00,500دشیشة    مصطفى1351735104066

09,261830 ناجحة بدیون10,7048 09,9848شمام   لودان1361736052421

06,83110 راسب 01,1211 03,9811خروبي   لزرق1371737077815

07,25630 راسبة 11,6236 09,4336بلقیبش   خلود138181835082515

08,221130 ناجحـة13,5160 10,8760لرقط   ھاجر1391833054349

00,1800 راسب 00,67 00,420سامعي   عیسى1401835054628

07,1025 راسبة 06,827 06,967واضح   وسام1411835062639

00,5100 راسب 00,00 00,260قعودي   رمزي1421835075101

02,32030 راسبة 10,3730 06,3530حیمر   عواطف میادة1431835075254

00,0000 راسبة 00,00 00,000لحرش   فاطمة1441835075265

09,46830 ناجحـة11,1360 10,3060میمون   ھالة1451835075458

09,472530 ناجحـة12,3960 10,9360محمد الصغیر   إكرام1461835075535

00,0000 راسبة 00,00 00,000عابي   ایة1471835075550

09,622130 ناجحـة11,3960 10,5160حمالوي   جھاد1481835075559

10,443030 ناجحـة11,5360 10,9860شعبان   مروة1491835075674

10,303019 ناجحة بدیون08,7849 09,5449بلباي   اناس1501835075803



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

10,063030 ناجحـة10,1260 10,0960بن یطو   شھرزاد1511835075823

10,023030 ناجحـة13,5160 11,7760محمدي   ریان1521835076732

10,963030 ناجحـة11,9460 11,4560یاحي   سمیرة1531835077865

08,37515 راسبة 09,4420 08,9020میشالي   عبیر1541835078056

09,812828 ناجحة بدیون09,7256 09,7656بن قویدر   عائشة1551835078258

08,73247 راسبة 07,6331 08,1831فرحات   وردة1561835078316

12,153030 ناجحـة14,2160 13,1860مسلمي    ھاجر1571835078997

00,0000 راسب 00,00 00,000محدادي   رشید1581835079220

00,0000 راسبة 00,00 00,000شقاقة   ریم1591835079229

08,761311 راسبة 07,4224 08,0924سباعي   كنزة1601835079405

10,933030 ناجحـة11,1560 11,0460عبد الدائم   منال1611835079467

05,9493 راسبة 06,1012 06,0212أومید   نفیسة1621835079494

05,9961 راسبة 02,627 04,317معزوز   صباح1631835079691

00,4705 راسبة 02,095 01,285بن شعبان   فھیمة1641835080534

00,0000 راسبة 00,00 00,000زاوش   أماني بلقیس1651835081316

08,22810 راسبة 09,2518 08,7318فاید   خولة1661835081358

00,0000 راسبة 00,00 00,000تواتیت   سعیدة1671835081372

08,32130 راسبة 02,2513 05,2913فاید   ھناء1681835081585

10,02300 راسبة 00,0030 05,0130بولنوار   خولة1691835082281

10,393030 ناجحـة10,1260 10,2560بریقل   سارة1701835082322

05,68623 راسبة 09,7029 07,6929لقویرح   شیماء1711835082358

07,0861 راسبة 01,987 04,537أوریدة   حیاة1721835082705

09,661430 ناجحـة10,5660 10,1160بن فرحات    ابتسام1731835083437

10,073030 ناجحـة12,1360 11,1060امحمدي    زھرة1741835083503

08,27930 راسبة 10,6939 09,4839لعیطر   عبیر1751835083570

09,952611 ناجحة بدیون09,6437 09,7937شراط   مروة1761835083798

11,413030 ناجحـة12,3460 11,8760جناوي   ھاجر1771835083909

10,183013 ناجح بدیون08,7543 09,4643علیة   خیر الدین1781835084175

11,843030 ناجحـة11,6560 11,7560الوخش   سعاد1791835084739

07,67625 راسبة 09,8331 08,7531لقلیب   ایمان1801835084786



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

09,012530 ناجحة بدیون10,3855 09,6955طرفایة   شھرزاد1811835085008

10,263013 ناجحة بدیون09,1943 09,7243لمونس   فاطمة الزھراء1821835085024

08,941825 ناجحة بدیون09,5743 09,2543طرفایة   نسرین1831835085041

00,0000 راسبة 00,00 00,000بوعویرة   حفیظة1841835085347

00,0000 راسبة 00,00 00,000الھادي   آیة1851835085446

00,0000 راسب 00,00 00,000قنیفي   عبدالعالي1861835085718

10,003024 ناجح بدیون09,2054 09,6054عبد السالم   سعد1871835086302

10,36309 راسبة 06,2539 08,3039حفاف   منى1881835087126

09,46191 راسبة 03,5520 06,5020دحدوح   أشواق1891835087340

09,962524 ناجحة بدیون09,9649 09,9649امحمدي   شیماء1901835087723

11,113030 ناجحـة11,1860 11,1560قویدري   حلیمة1911835087829

10,283015 ناجحة بدیون08,7545 09,5145مخلوف   زبیدة1921835088064

09,241730 ناجحـة11,1360 10,1960دحماني   شھرة1931835090669

00,0005 راسب 02,005 01,005ببون   صالح1941835090799

03,67710 راسبة 07,1317 05,4017زمیح   لبنى1951835092054

12,103030 ناجحـة11,4060 11,7560بن شیخ    لیلة1961835092133

14,903030 ناجح  15,5760 15,2360عز الدین    منیر1971835092687

11,013030 ناجح  10,0760 10,5460عباسي   موسى1981835092720

00,0000 راسبة 00,00 00,000حمداوي   شیماء1991835096266

01,6511 راسبة 01,232 01,442حمریط   یاسمین2001835097578

08,06330 راسبة 11,4633 09,7633بلعید   فلایر2011933045294

09,321430 ناجحة بدیون10,6244 09,9744شرقي   ایناس2021933047763

05,17615 راسبة 09,8621 07,5221بوعریف   أشواق2031933049956

10,733030 ناجحـة11,4460 11,0860بلھوشات   آیة مالك سلسبیل2041935069885

07,82530 راسبة 10,6735 09,2435دراج   أحالم2051935069888

10,753030 ناجح  11,7660 11,2660جباري   أسامة2061935069895

09,362330 ناجح  10,6860 10,0260منصوري   أكرم2071935069901

09,312030 ناجحـة12,9660 11,1360مزراق   أمیرة2081935069912

11,543030 ناجحـة11,8360 11,6960كحالي   أمیرة2091935069915

11,213030 ناجحـة13,0360 12,1260عثماني   أمیرة2101935069917



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

10,493030 ناجحـة10,4960 10,4960بن طرشة   إكرام2111935069940

10,323030 ناجحـة11,0660 10,6960مزعاش   إیمان2121935069945

11,653030 ناجحـة12,7760 12,2160مزراق   إیمان2131935069949

07,85821 راسبة 08,8929 08,3729صغیري   احالم2141935069955

07,45330 راسبة 12,3733 09,9133بوخلط   اسماء2151935069960

10,973030 ناجحـة10,9260 10,9460ربیع   اسماء2161935069961

08,59830 ناجحـة12,2060 10,3960بوعبد هللا   الزھرة2171935069973

09,411530 ناجحـة11,2860 10,3460بن عمر   امیمة2181935069989

09,792530 ناجحـة12,2360 11,0160فراحتیة   جھینة2191935070032

10,123030 ناجحـة11,9260 11,0260قریشي   حسناء2201935070039

13,173030 ناجحـة12,5160 12,8460شعبي   خولة2211935070071

08,542030 ناجحـة13,9560 11,2560بوغالم   راضیة2221935070090

11,293030 ناجحـة12,1860 11,7360فتحي   رانیا2231935070095

09,041230 ناجحـة10,9760 10,0160أمغار   رانیة2241935070098

10,063030 ناجحـة11,1260 10,5960بكري   رمیصاء2251935070106

08,571322 ناجحة بدیون09,2735 08,9235لدغم شیكوش   ریان2261935070112

07,59630 راسبة 11,3836 09,4936عریوة   زینب العصماء2271935070123

08,84930 راسبة 10,1839 09,5139بورنان   سارة2281935070127

09,532230 ناجحـة12,3560 10,9460لوكال   سارة2291935070128

09,652030 ناجحـة13,6460 11,6560جویبة   سارة2301935070130

10,243030 ناجحـة12,1660 11,2060بن شیخ   سعاد2311935070139

08,611330 ناجحـة11,6860 10,1460یتوجي   سلمى2321935070150

10,583030 ناجحـة10,5460 10,5660قمرة   سھام2331935070163

09,261430 ناجحـة11,0460 10,1560جرار   سیرین2341935070165

00,0000 راسبة 00,00 00,000عریوة   شیماء2351935070191

08,29830 راسبة 10,8238 09,5538قریشي   شیماء2361935070197

07,5766 راسبة 07,5012 07,5412لكحل   صبرینة2371935070204

09,341430 ناجحة بدیون10,4144 09,8744خلفات   صفیة2381935070208

08,932030 ناجح بدیون10,0350 09,4850أمغار   صھیب2391935070212

09,952230 ناجح  13,6560 11,8060طیھار   عبد المنعم2401935070227



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

09,982730 ناجحـة11,2560 10,6160لعماني   غادة2411935070250

10,803030 ناجحـة11,9160 11,3660بیطار   فلایر2421935070274

10,873030 ناجحـة14,9560 12,9160لكحل   فیروز2431935070283

05,9711 راسبة 01,712 03,842شیخ   مروة2441935070330

10,123030 ناجحـة12,8460 11,4860ذوادي   مریم2451935070333

11,773030 ناجحـة14,5560 13,1660عیش   مریم2461935070335

07,79630 راسبة 11,7236 09,7636حریزي   منار2471935070348

10,113030 ناجحـة10,6560 10,3860بلمكي   منار2481935070350

09,931830 ناجحـة10,5060 10,2260خلف هللا   منى2491935070356

10,513030 ناجحـة14,9460 12,7360عبد الحفیظ   نریمان2501935070370

09,271330 ناجحة بدیون10,4743 09,8743بوستة   نسرین2511935070374

12,193030 ناجحـة12,2360 12,2160دراج   نور2521935070384

00,0000 راسبة 00,00 00,000بن ادریس   ھبة هللا سیرین2531935070405

08,711316 راسبة 09,8829 09,2929لعجال   ھدیل2541935070411

08,911530 ناجحة بدیون10,9945 09,9545بوخلط   ھناء2551935070416

12,243030 ناجحـة13,9060 13,0760لزرق   وسام2561935070429

09,561930 ناجحـة12,1260 10,8460محمود یحي   وفاء2571935070433

09,241230 ناجحـة10,9560 10,0960سعدي   یسرى2581935070445

08,19130 ناجحـة11,9860 10,0860بن حلیمة   أحالم2591935070462

08,02622 راسبة 09,2528 08,6428غالب   أمال2601935070467

10,023030 ناجحـة12,0460 11,0360عیاد   أماني2611935070468

10,103030 ناجحـة12,1360 11,1260سرایش   الرمیصاء2621935070495

09,25101 راسب 02,1511 05,7011حجاب   ایوب2631935070509

08,64422 راسبة 09,8126 09,2326عمرون   جیھان2641935070515

07,55722 راسبة 09,7129 08,6329عمرون   خلود2651935070525

11,543030 ناجحـة13,9060 12,7260سواعدیة   خیرة2661935070529

09,622530 ناجحة بدیون10,2655 09,9455ملیاني   دنیا2671935070532

09,571924 ناجحة بدیون09,9543 09,7643احمد عزي   ذكرى لیندة2681935070533

09,80244 راسبة 08,8928 09,3528مریغي   رانیا2691935070536

07,4134 راسبة 08,337 07,877كرمیش   رشا2701935070540



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

08,54730 ناجحـة12,4860 10,5160محروق   سارة2711935070551

07,04611 راسبة 07,3217 07,1817میمون   شیماء2721935070572

00,0000 راسب 00,00 00,000حامدي   عادل2731935070579

07,88714 راسبة 09,7121 08,7921جریدة   عبیر2741935070588

14,823030 ناجحـة14,6560 14,7360تراكة   عبیر2751935070589

10,803030 ناجحـة10,2460 10,5260بن قبي   لمیاء خدیجة2761935070606

10,773030 ناجحـة11,0460 10,9060شاكر   ماریة2771935070608

09,471718 راسبة 09,6035 09,5335جراردة   نور الھدى2781935070647

08,1489 راسبة 09,4917 08,8117شیكوش حمینة   ھنیة2791935070658

07,9624 راسبة 07,816 07,886لبیار   إنصاف2801935070685

08,201225 ناجحة بدیون09,8637 09,0337غضبان   بلقیس2811935070691

09,131630 ناجحـة11,3260 10,2260لعجال   فاطمة الزھراء2821935070709

07,94722 راسبة 09,9929 08,9729حاج لعروسي   ماریة2831935070718

06,51116 راسبة 09,2617 07,8917بوطبیق   میساء2841935070723

12,663030 ناجحـة13,0760 12,8660والي   شیماء2851935070766

09,602330 ناجحـة10,7960 10,1960براھیمي   إسراء2861935070836

14,813030 ناجحـة15,0260 14,9260لعجال   إكرام2871935071329

10,623030 ناجحـة14,2460 12,4360بوساق   رندة آمة الرحمان2881935071603

09,871730 ناجحـة12,2160 11,0460مجاھد   ریان2891935071610

09,452024 ناجحة بدیون09,8144 09,6344عیسات   شیماء2901935071745

08,961630 ناجحة بدیون10,7346 09,8446بلیزاك   أزھار2911935072559

08,721030 ناجحة بدیون10,9740 09,8540سنینة   إیناس2921935072573

06,9214 راسبة 07,805 07,365سخري   سارة2931935072595

10,073030 ناجحـة13,0260 11,5460العایب   سارة2941935072597

10,753030 ناجحـة12,7760 11,7660شریف    شمس2951935072605

11,543030 ناجحـة13,4660 12,5060عطابي   فریدة2961935072622

12,333030 ناجح  14,4760 13,4060ھبوب   مصطفى2971935072636

13,893030 ناجحـة16,2260 15,0560كریم   منار2981935072638

07,22811 راسبة 09,9819 08,6019عامر   جیھان2991935072679

10,303011 ناجحة بدیون09,4641 09,8841دحمان   سلسبیل امال3001935072689



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

08,621830 ناجحة بدیون10,8748 09,7548حشایشي   سھام3011935072693

11,583030 ناجحـة11,7360 11,6560بوصالح   كوثر3021935072701

09,161530 ناجحـة10,8460 10,0060عامر   مریم3031935072704

10,473030 ناجحـة13,3160 11,8960ھذلي   إیمان3041935072824

08,891622 ناجحة بدیون09,4338 09,1638مفتاح   سلمى حیاة3051935072875

09,971430 ناجحـة11,4760 10,7260بوصالح   مروة3061935072913

12,303030 ناجحـة14,5460 13,4260فالك   وئام3071935072939

10,423030 ناجحـة13,8960 12,1560جزولي   آیة ھبة هللا3081935072997

09,492530 ناجحـة10,9460 10,2160رغیوي   أصیلة3091935073004

10,243030 ناجح  11,0760 10,6660شنافي   أیمن3101935073014

08,601117 راسبة 08,3128 08,4528العربي   امیرة3111935073028

11,103030 ناجحـة11,3360 11,2260طباخ   خیرة3121935073063

07,94624 راسبة 09,3130 08,6230بوشندوقة   سارة3131935073078

10,073030 ناجحـة11,6760 10,8760شنافي   سامیة3141935073082

09,091222 ناجحة بدیون09,3834 09,2334لعیشي   فاطمة الزھراء3151935073122

10,333030 ناجحـة13,3960 11,8660صالح   مروة3161935073146

10,273030 ناجحـة11,2060 10,7460مھداوي   مسعودة3171935073148

12,253030 ناجحـة14,8260 13,5460عزوز   نورالھدى3181935073158

10,143030 ناجحـة11,1160 10,6360سنوساوي   بسمة3191935073178

12,443030 ناجحـة13,9160 13,1860روكیلة   بشرى3201935073179

11,33301 راسبة 04,5631 07,9431جودي   حكیمة3211935073182

08,351030 ناجحة بدیون10,6440 09,5040سلیني   مروة3221935073201

09,451430 ناجحـة11,9160 10,6860عكیریمي   رزیقة3231935073232

09,311130 ناجحـة12,8360 11,0760أیت تودارت   سلیمة3241935073241

08,331130 ناجحة بدیون11,0441 09,6841بن عزیز   سمیة3251935073242

09,302330 ناجحـة12,7560 11,0360قریشي   سمیة3261935073243

09,111730 ناجحـة11,5360 10,3260اوكالي   كریمة3271935073257

10,32305 راسبة 07,3735 08,8535نوي   أحالم3281935073428

10,843030 ناجحـة11,7760 11,3160نوي   انفال3291935073466

10,703030 ناجحـة11,8560 11,2760براق   رزیقة3301935073518



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

11,873015 ناجحة بدیون07,6845 09,7745نوي   سمیة3311935073549

10,913030 ناجحـة13,0960 12,0060محمدي   صفاء شیماء3321935073575

00,0000 راسب 00,56 00,280جعفر   انیس3331935073918

10,273030 ناجحـة11,9060 11,0860بن لشھب   بسمة3341935073934

11,943030 ناجحـة11,3460 11,6460بن التومي   سماح3351935074070

10,053030 ناجحـة11,7060 10,8760بن لمدلل   سھیلة3361935074088

10,263030 ناجح  12,9460 11,6060زوبیري   صابر3371935074120

10,653030 ناجحـة10,5860 10,6160بلعباس   عائشة3381935074148

10,953030 ناجح  11,4260 11,1860بن جعیمة   عالء الدین3391935074169

10,28307 راسب 07,1737 08,7237السماوي   فتحي3401935074204

00,0000 راسب 00,00 00,000قاسمي    الحسني محمد3411935074241

09,231230 ناجح  10,9660 10,1060مقري   محمد األمین3421935074245

10,793030 ناجحـة14,3260 12,5560حیقون   مروة3431935074261

12,863030 ناجحـة11,8560 12,3660ملكي   ھجیرة3441935074345

00,0000 راسبة 00,00 00,000صید   وھیبة3451935074366

09,001330 ناجحـة12,2560 10,6360بن كروش   سندس3461935074419

10,463030 ناجحـة10,9560 10,7060ھاللي   إیمان3471935074957

05,53113 راسبة 07,9414 06,7414خلفاوي   العمریة3481935075006

13,273030 ناجحـة14,8060 14,0460لعراف   دعاء3491935075146

10,203030 ناجحـة11,0660 10,6360عباسي   زھراء3501935075218

10,903030 ناجحـة10,3760 10,6360قحیوش   سھام3511935075286

00,6700 راسبة 00,00 00,330اعویوة   مروة3521935075608

11,723030 ناجحـة13,5060 12,6160بن شنیتي   مروة3531935075611

00,0000 راسبة 00,42 00,210بسكر   نجوى3541935075676

08,711011 راسب 09,0021 08,8521جالل   بالل3551935076142

10,423030 ناجحـة11,1860 10,8060مریشیش   خلود3561935076146

05,11115 راسب 08,9216 07,0116عوامر   خیضر عبد الرؤوف3571935076149

08,96517 راسبة 08,0922 08,5322زیان   سمراء3581935076167

10,443030 ناجحـة11,8260 11,1360رزقي   شروق3591935076171

08,311521 ناجحة بدیون08,6636 08,4936فقریش   عزیزة3601935076188



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

12,223030 ناجحـة12,8260 12,5260مھدي   ھاجر3611935076218

07,96313 راسبة 08,3116 08,1316خشعي   ھدیل3621935076220

00,0000 راسبة 00,00 00,000ساسي   آسیة3631935076236

11,883030 ناجحـة11,6160 11,7560سلیماني   الرمیصاء3641935076250

10,233030 ناجحـة10,5260 10,3760منجحي   نور3651935076279

09,831818 راسبة 09,2836 09,5636زیان   خدیجة3661935076316

11,273030 ناجحـة10,7560 11,0160عزیزي   یسرى3671935076369

11,263030 ناجحـة11,9060 11,5860راجعي   ایمان3681935076400

10,073030 ناجحـة11,0360 10,5560دراج   مریم3691935076474

09,442330 ناجحـة12,2760 10,8560بركة   بسمة3701935076608

12,133030 ناجحـة12,0560 12,0960بوغرارة   لبنى3711935076650

10,473030 ناجحـة13,2660 11,8760یوسفي   لیندة3721935076651

12,163030 ناجحـة10,7760 11,4660بوھالي   مریم3731935076652

08,981830 ناجحة بدیون10,1948 09,5948ھمال   مقدودة3741935076653

08,94830 ناجحـة11,6560 10,2960مداني   ھند3751935076667

11,763030 ناجحـة13,0660 12,4160بركة   خولة3761935076687

10,393030 ناجحـة12,9060 11,6460سفاري   دالل3771935076690

08,881222 ناجحة بدیون09,4334 09,1634حشفة   أحالم3781935076924

12,943030 ناجحـة14,7660 13,8560رویبح   امال3791935076950

09,052430 ناجحة بدیون10,7354 09,8954لكتیلة   بشرى3801935076965

07,87530 راسبة 12,0935 09,9835سالمي   جھان3811935076975

09,352430 ناجحـة10,7360 10,0460حداد   حوریة3821935076985

09,992430 ناجحـة10,8760 10,4360رقیق   زھرة3831935077019

08,42822 راسبة 09,6130 09,0130روبي   زوبیدة3841935077021

10,613030 ناجحـة11,0060 10,8060رویبح   سلمى3851935077044

07,42826 راسب 09,9234 08,6734معلمي   عبد القادر3861935077090

00,0000 راسبة 00,00 00,000خرخاش   فتیحة3871935077120

00,0000 راسب 00,00 00,000حواش   محمد3881935077145

08,931630 ناجح  11,4060 10,1660صافي   محمد الصحراوي3891935077150

08,49830 راسب 10,1738 09,3338جلود   مسعود3901935077162



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

11,013030 ناجحـة12,7460 11,8760عشور   نسیمة3911935077177

08,982530 ناجحة بدیون10,2155 09,5955قماري   ھاجر3921935077195

09,981530 ناجحـة12,2360 11,1160شحیمة   ھاجر3931935077196

08,991510 راسبة 09,4825 09,2425عشور   ھجیرة3941935077198

12,853030 ناجحـة12,8060 12,8360عطاوة   یسرى3951935077210

09,241130 ناجحة بدیون10,6741 09,9641روبي   شیماء3961935077233

09,341630 ناجحـة11,3160 10,3360بن اسلیمان   نعیمة3971935077244

10,253030 ناجحـة11,0860 10,6760یعقوب   ھاجر3981935077245

10,433018 ناجحة بدیون09,1548 09,7948قریمط   بشرى3991935077413

10,933030 ناجحـة13,7160 12,3260بلخیري   رجاء4001935077444

09,552030 ناجحـة11,2560 10,4060بوعطیة   ھاجر4011935077661

10,143030 ناجحـة11,4560 10,7960بشیري   أمال4021935077760

08,06830 راسبة 10,1138 09,0938بن رماش   الشیماء4031935077783

10,763030 ناجحـة12,3660 11,5660بن ساعد   راضیة4041935077818

08,641330 ناجحة بدیون10,4343 09,5443زقاد   ریمة4051935077831

10,163030 ناجح  11,2460 10,7060عالوة   سالم4061935077839

07,2289 راسبة 08,1917 07,7117لعمارة   سعدیة4071935077843

10,673030 ناجحـة13,0160 11,8460بلیح   شیماء4081935077854

09,361522 ناجح بدیون09,1337 09,2537عقوني   طارق4091935077862

09,462430 ناجحـة10,5560 10,0160لعیطر   كنزة4101935077896

01,4300 راسب 00,65 01,040تومي   ولید4111935077943

11,453030 ناجحـة11,9860 11,7260شیحي   دنیا4121935078171

10,643030 ناجحـة10,9760 10,8060بوذراع   رانیة شراز4131935078174

10,713030 ناجحـة12,6160 11,6660رویبح   فاطمة4141935078253

11,513030 ناجحـة11,8760 11,6960بن بلخیر   مریم4151935078290

08,21730 ناجحـة14,4560 11,3360غویني   نسیمة4161935078311

07,00814 راسبة 08,3822 07,6922دریسي   أم الخیر4171935078366

07,87718 راسبة 09,5525 08,7125صالحي   خدیجة4181935078381

00,0200 راسبة 00,42 00,220لبوخ   خولة4191935078382

10,763030 ناجحـة12,9360 11,8460شریف   شیماء4201935078395



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

07,831130 ناجحة بدیون11,0041 09,4141شریك   عبلة4211935078406

10,853030 ناجحـة11,6060 11,2260مالك   نور الھدى4221935078519

11,893030 ناجحـة13,5460 12,7160مسلم   بثینة4231935078555

10,143030 ناجحـة12,9460 11,5460شیكر   بسمة4241935078556

12,333030 ناجحـة10,9360 11,6360لعالوي   رزیقة4251935078564

11,233030 ناجحـة11,7160 11,4760مبرك   مالك4261935078596

14,593030 ناجحـة15,6060 15,0960شریك   نور الھدى4271935078605

00,3402 راسبة 01,712 01,022عزیزي   بشرى4281935078682

00,0000 راسبة 00,00 00,000مخلوف   فاطنة4291935078737

09,912430 ناجحـة11,2860 10,6060عبد اللھوم   آمنة4301935078777

10,543030 ناجحـة13,0160 11,7860مشتر   ماریة4311935078970

10,773030 ناجحـة11,9060 11,3360بن قادة   حنان4321935079099

09,52930 ناجح  11,0060 10,2660مرادة   زھیر4331935079117

09,241730 ناجحـة12,1060 10,6760بوقفالة   سعیدة4341935079125

08,911324 ناجحة بدیون09,5037 09,2037بن رحمون   شیماء4351935079137

09,541030 ناجحـة13,3860 11,4660حاجي   نسرین4361935079190

10,293014 ناجحة بدیون09,5444 09,9244بن علي   بثینة4371935079342

09,211330 ناجحـة11,3460 10,2760سما   فوزیة4381935079453

10,103030 ناجح  11,4560 10,7760بغدادي   خالد4391935079563

09,812530 ناجحـة11,9960 10,9060سعود   سلیمة4401935079583

08,681030 ناجحـة12,2160 10,4460عبدالحفیظ   سمیة4411935079585

08,971330 ناجحـة11,1160 10,0460زرواق   عواطف4421935079601

10,273030 ناجحـة11,2460 10,7660بلواضح   مباركة4431935079610

07,71530 راسبة 10,0335 08,8735جبالحي   وئام4441935079625

10,063030 ناجحـة10,2360 10,1560معروف   خلود4451935079638

07,7331 راسبة 05,214 06,474بركة   سارة4461935079642

10,03308 راسب 08,2838 09,1638وناس   محمد عبد الوھاب4471935079834

11,223030 ناجحـة11,0660 11,1460معوش   مسعودة4481935079837

07,501030 ناجحة بدیون12,0840 09,7940نفطي   أحالم4491935079853

10,573030 ناجحـة13,0860 11,8360أوعیل   امیرة4501935079952



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

10,863030 ناجحـة11,2160 11,0460سایب   أحالم4511935080066

10,883030 ناجحـة13,4060 12,1460شنن   أسماء4521935080067

09,23151 راسبة 03,1016 06,1716بوعزیز   اكرام4531935080081

09,172330 ناجحـة11,7160 10,4460بوعزیز   الشیماء4541935080083

08,321330 ناجحـة13,3660 10,8460بوشلوح   رزیقة4551935080110

09,622330 ناجحـة10,9860 10,3060بن ناصر   سارة4561935080115

07,42430 راسبة 10,2134 08,8234ھبال   شمس4571935080125

02,78030 راسبة 10,0630 06,4230زواوي   شھیرة4581935080126

11,483030 ناجحـة13,4360 12,4660جعالب   مروة4591935080161

11,043030 ناجحـة13,4560 12,2560مكاوي   خولة4601935080326

11,013030 ناجحـة13,1560 12,0860علجي   وئام4611935080409

06,50621 راسبة 08,1527 07,3227بریكات   أمیرة4621935080496

10,003030 ناجحـة13,3160 11,6560بن شعبان   إكرام4631935080498

08,25930 ناجحـة11,8360 10,0460زیتوني   إیمان4641935080500

00,0000 راسبة 00,00 00,000لعرابة   سمیة4651935080517

11,903030 ناجح  11,8260 11,8660بوسعدیة   سمیر4661935080518

08,20630 راسبة 11,5936 09,8936بوسعدیة   شفیقة4671935080519

07,93630 راسبة 11,2636 09,5936بوخرص   شیماء4681935080524

13,373030 ناجحـة13,8460 13,6060بن لطرش   فاطمة4691935080532

08,291330 ناجحة بدیون10,1243 09,2143لبوازدة   ماجدة4701935080540

10,663030 ناجحـة11,8760 11,2660تومي   نورة4711935080551

08,391130 ناجحة بدیون10,6541 09,5241لبوازدة   ھاجر4721935080552

09,712530 ناجحـة11,1560 10,4360قاضي   ولیدة4731935080556

08,50830 راسبة 10,1738 09,3438عمراتي   بسمة4741935080738

12,003030 ناجحـة13,0560 12,5360صدقاوي   حفیظة4751935080971

07,1316 راسبة 07,147 07,147جعیط   حكیمة4761935081166

08,191330 ناجحة بدیون10,4143 09,3043بن صالح   منال4771935081207

00,0000 راسبة 00,00 00,000طاھري   سمیة4781935081307

09,991430 ناجح  12,0160 11,0060ضبابي   أیوب4791935081350

09,221730 ناجحـة12,8960 11,0560دشوشة   شفیقة4801935081410



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

09,612530 ناجحـة12,2860 10,9460بوقرة   منى4811935081419

10,023030 ناجحـة10,4760 10,2560بوراس   أصالة4821935081515

09,382330 ناجحـة13,6960 11,5360بن تیخة   خلود4831935081538

13,833030 ناجحـة12,6460 13,2460شاكي   خولة4841935081541

09,171530 ناجحة بدیون10,6645 09,9145عطا�   دنیا4851935081544

12,483030 ناجحـة13,4960 12,9960كاكة   شیماء4861935081556

13,213030 ناجحـة13,3060 13,2560عطوي   مریامة4871935081572

11,063030 ناجحـة11,0060 11,0360جمیات   وردة4881935081584

09,741930 ناجحـة10,6960 10,2160قسمیة   دنیا4891935081655

12,093030 ناجحـة13,2960 12,6960شترة   اكرام4901935081860

10,273011 ناجحة بدیون09,0941 09,6841معاش   جمیلة4911935081874

09,242518 ناجحة بدیون09,7143 09,4843عكسة   ربیعة4921935081887

06,7164 راسب 08,1210 07,4210زوید   رزقي4931935081888

07,89630 راسبة 11,1836 09,5336حفصي   سھیلة4941935081901

09,101830 ناجحـة10,9160 10,0160دغة   فاطمة4951935081908

09,792730 ناجحـة11,5060 10,6560حفیظي   نورالھدى4961935081925

09,391730 ناجحـة12,4860 10,9360حویشي   یسرى4971935081930

08,991311 راسبة 08,7124 08,8524دھوم   یسرى4981935081931

11,543030 ناجحـة12,4660 12,0060لعمارة   اكرام4991935081946

07,44830 راسب 10,5838 09,0138مجیدي   أحمد5001935082195

10,803030 ناجحـة11,5460 11,1760سعودي   الجیالنیة5011935082203

09,582330 ناجحة بدیون10,3453 09,9653لزرق   انغام5021935082210

00,2700 راسب 00,00 00,140بن قسمیة   جمال5031935082211

07,931612 راسبة 07,9328 07,9328لبصیر   حلیمة5041935082214

10,123030 ناجحـة11,0060 10,5660صید   سھیلة5051935082235

09,001030 ناجحـة11,4560 10,2260بن اعمر   صلیحة5061935082241

04,82312 راسبة 08,4915 06,6615بن عیش   أحالم5071935082495

08,472130 ناجحة بدیون10,3351 09,4051بكاري   إلھام5081935082500

10,253030 ناجحـة10,9560 10,6060مكي   حفیظة5091935082507

07,98630 راسبة 10,7836 09,3836جعالب   خولة5101935082511



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

07,21323 راسبة 08,6726 07,9426عامر   سمیة5111935082521

08,85930 ناجحـة11,5960 10,2260طیب باي   سوسن5121935082524

07,94313 راسب 08,2416 08,0916قندوز   شرف الدین5131935082525

08,521030 ناجحة بدیون10,8540 09,6940قندوز   شھیناز5141935082528

11,303030 ناجحـة10,0560 10,6760عامر   صفیة5151935082531

09,261030 ناجح  10,8060 10,0360بوزید   فوزي5161935082538

08,23101 راسبة 03,1711 05,7011بن جودي   كریمة5171935082539

09,721630 ناجحـة12,3760 11,0560دراس   میادة5181935082545

11,123030 ناجحـة13,0560 12,0960جعالب   نریمان5191935082548

09,641430 ناجحـة12,7960 11,2160قویني   نور الھدى5201935082549

10,063030 ناجحـة14,5460 12,3060حلیتیم   أسماء5211935082881

08,38131 راسبة 03,5014 05,9414مقري   أسیا5221935082893

10,783030 ناجحـة11,7160 11,2560راجعي   أم الخیر5231935082921

00,7100 راسبة 00,67 00,690شنوف   إیمان5241935083105

10,263030 ناجحـة12,2760 11,2660فتحي   اسماء5251935083232

07,061013 راسب 09,1723 08,1223حواسي   الحسن5261935083297

09,572530 ناجحـة11,5060 10,5460ذوادي   العمریة5271935083447

10,383030 ناجح  11,0460 10,7160بابش   المداني5281935083468

11,663030 ناجحـة10,3260 10,9960قماط   بشرى5291935083671

03,0111 راسبة 00,942 01,982زغبة   بشرى5301935083674

10,993030 ناجحـة14,0560 12,5260زوارق   تركیة5311935083795

07,14624 راسب 09,6830 08,4130مسقم   حسام5321935083938

00,6620 راسبة 00,422 00,542رویبح   ریمة5331935084503

12,413030 ناجحـة10,2160 11,3160بوخلط   زھرة5341935084570

00,0000 راسب 00,42 00,210صغیري   زیان5351935084617

11,113030 ناجحـة11,7960 11,4560بوجمعة   سارة5361935084671

04,8030 راسبة 00,863 02,833عقون   سارة5371935084681

00,0000 راسبة 00,00 00,000قندوز   سامیة5381935084708

09,181330 ناجحة بدیون10,8043 09,9943دریسي   سعاد5391935084747

12,153030 ناجحـة12,2360 12,1960بلحوت   سعیدة5401935084801



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

12,053030 ناجحـة15,4260 13,7460عابي   سماح5411935084903

06,90624 راسبة 09,5830 08,2430بوزیدي   سوالف5421935085040

13,273030 ناجحـة13,3560 13,3160بوخاري   شیماء5431935085136

12,883030 ناجحـة14,8160 13,8460قرساس   صفیة5441935085224

10,363030 ناجح  11,2360 10,8060صیاحي   عبد الرحمان5451935085499

13,253030 ناجح  10,7160 11,9860العیاشي   عبد الرزاق5461935085530

03,2400 راسب 00,00 01,620عقون   عبد القادر5471935085590

00,0000 راسب 00,00 00,000میھوبي    عبد الناصر5481935085660

03,8950 راسب 00,005 01,945غضبان   عز الدین5491935085764

07,40811 راسب 09,4919 08,4419تواتیت   عقبة5501935085812

10,193030 ناجح  12,5460 11,3760كریم   علي5511935085865

00,0000 راسب 00,00 00,000العیر   عمار5521935085907

12,953030 ناجح  15,0660 14,0060صواش   عیسى5531935085973

09,081730 ناجحـة12,1160 10,5960مصطفاوي   فیروز5541935085976

14,643030 ناجحـة15,2660 14,9560زرواق   فوزیة5551935086255

00,0000 راسب 00,00 00,000منصور   لیمین5561935086430

10,113030 ناجحـة11,3160 10,7160بن حمیدوش   ماریة5571935086443

08,56817 راسب 09,3525 08,9625دنیدني   مراد5581935086754

01,0800 راسبة 00,00 00,540قریشي   مروة5591935086781

12,153030 ناجح  13,0860 12,6260بكري   مصعب5601935086898

10,713030 ناجحـة13,7260 12,2260عیالن   مونیة5611935087001

12,083030 ناجحـة14,0460 13,0660مھدي   نوارة5621935087183

00,0000 راسب 00,42 00,210بلواضح   نور الدین5631935087213

12,013030 ناجحـة12,6460 12,3260زروقي   ھاجر5641935087297

07,991130 ناجحة بدیون11,1941 09,5941بن الصادق   وردة5651935087414

11,553022 ناجحـة09,8660 10,7160جدي   وردة فردوس5661935087416

00,0000 راسبة 00,00 00,000تواتي   یامنة5671935087524

08,871930 ناجح  11,5460 10,2160التیر   یوسف5681935087620

09,32237 راسبة 08,2830 08,8030عبدلي   شیماء5691935087748

09,322630 ناجحـة11,8960 10,6060بن كیحول   فطوم5701935087796



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

2020/01/04

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ : المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشترك

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

08,871330 ناجحـة11,4460 10,1560بن لطرش   ھاجر5711935087836

08,58930 ناجحـة11,5060 10,0460مرزوقي   نسرین5721935088012

10,543030 ناجحـة13,2960 11,9260حجاب   بثینة5731935088053

00,0400 راسبة 00,00 00,020تروني   وسام5741935088997

10,653030 ناجحـة14,9960 12,8260خاوي   أمل ھدایة5751935089178

11,113030 ناجحـة13,9760 12,5460عطوي   بثینة5761935089560

09,582530 ناجح  11,4160 10,5060راجي   جمال5771935089655

00,0000 راسبة 00,00 00,000عباس   ربیعة5781935089873

00,0000 راسبة 00,00 00,000بریش   عقیلة5791935090455

11,373030 ناجحـة12,3960 11,8860جناوي   فاطمة الزھراء5801935090560

00,0000 راسبة 00,59 00,290لعروسي قرین   فریدة5811935090618

12,323030 ناجحـة13,8160 13,0660لكحل   ھاجر5821935091095

00,0000 راسب 00,00 00,000نویكس   عز الدین5831935091458

09,232322 ناجح بدیون09,2645 09,2445حالب   خالد5841935099406

09,812030 ناجحـة14,3660 12,0860عمرون   زینب585193509983

13,983030 ناجح  14,2960 14,1460موالي   محمد5861938071883

09,591530 ناجحـة12,2960 10,9460بن قمري   مریم5871939011265

07,6867 راسب 07,8213 07,7513لعریبي   نصرالدین5881939011664

01,2100 راسبة 00,00 00,600بن داود   عائشة5891939035858

10,943030 ناجح  11,1760 11,0560قنفود   حسین5907745564

00,0000 راسب 00,00 00,000معمري   العید59190141615

11,583030 ناجح  14,1960 12,8860سبتي    عبد الرحمان59291191549

 اإلسم و اللقب و توقیع األساتذة
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وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

2020/01/04الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة طبع بتاریخ :

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :القســم : قسم الجذع المشترك علوم إجتماعیة

الشعبــة :  جذع مشتركالمیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

التخصص :  جذع مشتركالسنــة :  السنة األولى   -   اللیسانس

 :     الفــوج1المجموعة : 

إحصائیات النتائج السنویة

عدد الطلبة الناجحین:

عدد الطلبة الناجحین بدیون:

عدد الطلبة الراسبین:

312

69

211

العدد اإلجمالي للطلبة

592


