
وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

محضر المداوالت للسنــــة الثانیـــــة الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة
القســم : الفلسفة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   

المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

1المجموعة :   

السنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

 الشعبــة :  علوم اجتماعیة

التخصص :  الفلسفة

اإلسم و اللقب الرقــم

الرصید
السنوي

 و.ت.أساسي
20 / ر10م

المعدل
السنوي

 و.ت.منھجي
نتائــج5 / ر2م

السداســي
الثالث

 و.ت.إستكشافي
4 / ر3م

 و.ت.أفقي
نتائــج1 / ر1م

السداســي
الرابــع

 و.ت.أساسي
20 / ر10م

 و.ت.منھجي
5 / ر2م

 و.ت.إستكشافي
2 / ر2م

 و.ت.افقي
3 / ر2م

النتیجة

رصیدرصیدمعدلرصیدمعدل رصیدمعدل رصیدمعدل رصیدمعدل رصیدمعدل رصیدمعدل رصیدمعدل رصیدمعدل معدل

رقــم التسجیل

ناجح بدیون163509533512,4213,003,38 14,34 13,838,6033دراي  یوسف 1303 20514,00 410003 3,2011,00

ناجحـة173305887815,1712,6714,37 14,24 14,1714,2760لعباسي  خولة 23030 20516,00 415,67 120523 14,1516,0012,50

90راسبة -  أرصدة < 173507984512,000,00 0,00 2,251,134شیخ  حلیمة 340 00400000

ناجحـة173509148412,0010,0011,86 12,53 12,1412,0060الفیجل   خیرة 43030 20515,00 412,00 120523 11,3815,0011,00

ناجح بدیون173509343711,0011,339,09 12,12 11,9510,5260بوحراق  عامر 53023 20514,00 411,33 115503 9,9711,50

90راسب - أرصدة < 17350961280,88 0,00 0,000,440فرادي  بناجي 600 00000000 1,40

ناجحـة173800319612,2512,3312,78 12,45 12,5612,6760 امبارك  الحسینة 73030 20515,00 412,17 120523 12,7614,0012,25

ناجحـة183507908513,3412,0012,80 13,30 13,1412,9760مبدوعة  إیمان 83030 20514,50 411,50 120523 13,0814,0011,50

ناجحـة183507928610,0912,6712,45 9,62 10,5211,4960بن التومي  سھام 93030 10514,00 413,50 120523 12,2714,0010,75

ناجحـة183508370813,8413,0013,25 14,30 14,1113,6860سقاي  حلیمة السعدیة 103030 20516,00 413,50 120523 13,1015,0012,00

ناجحة بدیون183508372013,8410,6712,50 12,88 12,7812,6460لعالوي  سمر 113030 20516,00 412,50 120523 12,2015,0011,50

ناجحـة183508500312,6710,0011,98 12,85 12,4312,2060ملیاني  سھیر 123030 20515,00 411,67 120523 11,4315,0012,00

ناجحة بدیون183508502410,4211,6711,79 12,44 12,2012,0060لمونس  فاطمة الزھراء 133030 20515,00 411,67 120523 11,3815,0010,75

ناجح  183508736613,5913,3313,64 15,82 15,0514,3460بتة  العیاشي 143030 20515,50 414,33 120523 13,5516,0011,00

 الصفحة  2/1 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2020/01/1508:58:30G-Pedagogie (N-Kh) طبع بتاریخ :



وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

2020/01/15الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة طبع بتاریخ :

2020/2019 خالل السنة الجامعیة :القســم : الفلسفة

 الشعبــة :  علوم اجتماعیةالمیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

التخصص :  الفلسفةالسنــة :  السنة الثانیة   -   اللیسانس

 :     الفــوج1المجموعة : 

إحصائیات النتائج السنویة

عدد الطلبة الناجحین:

عدد الطلبة الناجحین بدیون:

عدد الطلبة الراسبین:

8

4

2

العدد اإلجمالي للطلبة

14


