
اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : الفلسفة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

محضر المداوالت للسداسي الثاني
  للدورة اإلستدراكیـــة 

إشكالیات
الفلسفة الغربیة

 الحدیثة
5 / ر3م

معدل
السداسي

1    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

إشكالیات
 فلسفة التاریخ

5 / ر2م

 و.ت.أساسي
20 / ر9م

مصادر فلسفیة
2 

5 / ر2م

مشكالت في
2فلسفة العلوم 

5 / ر2م

 و.ت.منھجي
7 / ر4م

تعلیمة الفلسفة
1 

4 / ر2م

الحجاج
1الفلسفي   

3 / ر2م

2فكر جزائري 

1 / ر1م

و.ت.إستكشافي

2 / ر2م

المنطق متعدد
 القیم

1 / ر1م

نصوص
فلسفیة بلغة

 أجنبیة
1 / ر1م

 و.ت.أفقي 
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة األولى   -   ماستـــر

الشعبــة :  فلسفة

التخصص :  فلسفة:فلسفة عامة

11,3314,1711,5013,67 ناجــحالعادیــــــة12,33 15,67 13,4515,0015,0013,00 قوادري   بشیر 11,0011,0011,0013,3030 1

12,6713,6710,8314,34 ناجحـــةالعادیــــــة15,00 13,00 12,5913,6714,0012,50خضراوي  مریم 11,0011,0011,0012,9230 2

11,0014,1710,5015,17 ناجحـــةالعادیــــــة15,67 13,33 12,3714,6715,0011,50 عربیة   حنان 08,0011,5011,5012,9130 3

12,0012,6710,0014,33 ناجحـــةالعادیــــــة15,33 13,67 12,2613,3314,0012,00بلقلیل  سكینة 10,0011,0011,0012,6730 4

12,3314,3311,0013,67 ناجحـــةالعادیــــــة13,67 11,67 12,2613,6715,5011,75خلفاوي  عوالي 08,0012,0012,0012,5330 5

12,0012,8310,1713,17 ناجحـــةالعادیــــــة14,00 12,33 11,8912,3314,0011,50عثامنیة  أمیرة 09,0012,0012,0012,1730 6

09,0015,3311,0012,67 ناجحـــةالعادیــــــة12,00 12,67 12,0713,3314,5011,25مرزوقي  حبارة 08,0011,5011,5012,0830 7

11,0013,0007,8313,33 ناجحـــةالعادیــــــة14,33 13,00 11,4112,3314,5011,75عبد الكبیر  أسماء 09,0012,0012,0011,9730 8

09,6713,8307,5014,34 ناجحـــةالعادیــــــة15,00 12,67 11,1113,6714,0010,00صحراوي  كریمة 06,0012,5012,5011,8730 9

09,6712,1709,5014,50 ناجحـــةالعادیــــــة14,67 11,67 10,8514,3314,0010,00بن جودي  سارة 06,0012,0012,0011,7330 10

09,0011,6709,5012,50 ناجحـــةالعادیــــــة11,67 13,33 11,1513,3314,5010,25 بن اقموم   یاسمین 06,0012,0012,0011,4330 11

09,3312,3310,6711,83 ناجحـــةالعادیــــــة11,33 12,33 11,2912,3313,5010,25خشاشي  دلیلة 07,0011,5011,5011,3130 12

11,0011,3309,0012,67 ناجحـــةالعادیــــــة12,67 12,00 10,9612,6715,0010,00جبالحي  نجوى 05,0011,5011,5011,3030 13

10,3311,5010,3312,17 ناجحـــةالعادیــــــة13,00 12,33 11,2611,3312,5009,25بن الوریث  زھرة 06,0011,5011,5011,2530 14

09,6713,3309,6713,67 ناجحـــةالعادیــــــة15,00 13,00 04,00غائبة11,5912,33زریت  ھیبة 08,0013,0013,0011,2530 15

09,0011,6708,0013,33 ناجحـــةالعادیــــــة14,33 13,33 10,8112,3312,5008,25دیة  وھیبة 04,0012,0012,0011,1930 16

00,00غائبةغائبة05,00 -العادیــــــةغائبة غائبة 00,00غائبةغائبة01,11حمیطیش  بسمة 12,0012,0001,371غائبة 17

00,00غائبغائب05,00 -العادیــــــةغائب غائب 00,00غائبغائب01,11عبد الحفیظ  أحمد 10,0010,0001,251غائب 18

00,00غائبةغائبةغائبة -العادیــــــةغائبة غائبة 00,00غائبةغائبة00,00ضیف هللا  ایمان 11,5011,5000,721غائبة 19

00,00غائبة00,0000,00 -العادیــــــةغائبة غائبة 00,00غائبةغائبة00,00نش  فریدة 11,0011,0000,691غائبة 20

00,00غائبغائبغائب -العادیــــــةغائب غائب 00,00غائبغائب00,00حدیبي  محمد 00,0000,000غائبغائب 21

00,00غائبغائبغائب -العادیــــــةغائب غائب 00,00غائبغائب00,00عمیرات  ولید 00,0000,000غائبغائب 22
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اإلسم و اللقب رصیدالرقــم
السداسي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

القســم : الفلسفة

2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

محضر المداوالت للسداسي الثاني
  للدورة اإلستدراكیـــة 

إشكالیات
الفلسفة الغربیة

 الحدیثة
5 / ر3م

معدل
السداسي

2    الفوج :   1المجموعة :   

وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

الرقم
اآللـــي

إشكالیات
 فلسفة التاریخ

5 / ر2م

 و.ت.أساسي
20 / ر9م

مصادر فلسفیة
2 

5 / ر2م

مشكالت في
2فلسفة العلوم 

5 / ر2م

 و.ت.منھجي
7 / ر4م

تعلیمة الفلسفة
1 

4 / ر2م

الحجاج
1الفلسفي   

3 / ر2م

2فكر جزائري 

1 / ر1م

و.ت.إستكشافي

2 / ر2م

المنطق متعدد
 القیم

1 / ر1م

نصوص
فلسفیة بلغة

 أجنبیة
1 / ر1م

 و.ت.أفقي 
1 / ر1م

النتیجة الدورة

السنــة :  السنة األولى   -   ماستـــر

الشعبــة :  فلسفة

التخصص :  فلسفة:فلسفة عامة

13,3315,5013,0015,67 ناجحـــةالعادیــــــة16,00 14,67 14,1915,3316,5014,25كریم  زھیرة 12,0013,0013,0014,4930 1

14,0016,1713,6716,00 ناجحـــةالعادیــــــة16,00 12,67 13,9716,0016,5013,75روكیلة  كریمة 11,0013,0013,0014,3930 2

12,0015,3313,3315,00 ناجــحالعادیــــــة15,00 15,67 14,2615,0015,0014,00 بوبكر   عبد النور 13,0012,0012,0014,2730 3

11,3314,6712,0015,00 ناجــحالعادیــــــة15,67 15,67 13,6714,3315,0014,00بن الشیخ  عبد العزیز 13,0011,5011,5013,9130 4

12,6713,3311,6713,67 ناجحـــةالعادیــــــة15,00 13,33 12,8112,3314,5012,75مسھل  صبرینة 11,0012,0012,0012,9730 5

11,6712,0010,0014,83 ناجحـــةالعادیــــــة15,33 14,00 12,1514,3313,0010,50شقلوفة  نصیرة 08,0011,0011,0012,5430 6

09,0013,3310,0013,34 ناجحـــةالعادیــــــة14,67 13,67 11,7412,0012,5008,75مقورة  جیھان 05,0013,0013,0011,8530 7

10,0013,3310,0013,50 ناجحـــةالعادیــــــة14,00 11,67 11,3013,0012,5010,25حمیدي  خولة 08,0012,5012,5011,7930 8

09,3313,0010,3312,67 ناجحـــةالعادیــــــة13,33 12,00 11,2612,0014,5011,75خوجة  شیماء 09,0011,0011,0011,6630 9

09,3312,3308,6713,34 ناجحـــةالعادیــــــة14,67 12,00 10,7412,0014,5010,25حمودي  مریم 06,0010,0010,0011,2830 10

09,6712,6708,6712,67 ناجحـــةالعادیــــــة12,67 12,00 10,8912,6713,0010,00غویني  أشواق 07,0011,5011,5011,2630 11

09,6711,5010,1712,50 ناجحـــةالعادیــــــة12,00 12,00 10,9613,0014,0010,00دھیمي  أسماء 06,0011,5011,5011,2630 12

09,0011,6708,6713,00 ناجحـــةالعادیــــــة12,00 12,00 10,5214,0012,5006,25رایس  سھام 10,5010,5010,6130غائبة 13

08,3312,1709,3311,83 ناجحـــةالعادیــــــة11,33 10,33 10,0712,3313,0008,00محمودي  خولة 03,0011,0011,0010,3130 14

05,1705,1702,34غائبة -العادیــــــة04,67 غائبة 00,00غائبةغائبة03,41 مزیاني   حیزیة 11,5011,5003,221غائبة 15

00,00غائبةغائبةغائبة -العادیــــــةغائبة 12,00 00,00غائبةغائبة04,00طالب   كریمة 12,0012,0003,006غائبة 16

00,00غائبة00,00غائبة -العادیــــــةغائبة 06,67 00,00غائبةغائبة02,22الغربي  ھاجر 11,0011,0001,941غائبة 17

00,00غائبةغائبةغائبة -العادیــــــةغائبة غائبة 00,0000,00غائبة00,00عمرون  ملیكة 12,0012,0000,751غائبة 18

00,00غائبةغائبةغائبة -العادیــــــةغائبة غائبة 00,00غائبةغائبة00,00قمراس  یاسمینة 12,0012,0000,751غائبة 19

00,00غائبةغائبةغائبة -العادیــــــةغائبة غائبة 00,00غائبةغائبة00,00طویري  سناء 12,0012,0000,751غائبة 20

00,00غائبةغائبةغائبة -العادیــــــةغائبة غائبة 00,00غائبةغائبة00,00حسان  سلمى 11,0011,0000,691غائبة 21

00,00غائبة00,00غائبة -العادیــــــةغائبة غائبة 00,00غائبةغائبة00,00بغدادي  لمیاء 11,0011,0000,691غائبة 22

00,00غائبغائبغائب -العادیــــــةغائب غائب 00,00غائبغائب00,00بوزربة  عبد الكامل 00,0000,000غائبغائب 23
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وزارة التعلیـــم العالــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضیاف - المسیلة

الكلیــة : العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة

إحصائیات النتائــج للسداسي الثانيالقســم : الفلسفة
المیـدان :  العلوم اإلجتماعیة

1المجموعة :   
2020/2019خالل السنة الجامعیة  :   

السنــة :  السنة األولى   -   ماستـــر

الشعبــة :  فلسفة

التخصص :  فلسفة:فلسفة عامة

G-Pedagogie (N-Kh) 09:05:42 برنامج المتابعة البیداغوجیة 2020/01/15  الصفحة  3/4 طبع بتاریخ :


