
وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

 Anglais techniqueالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

20.0000.0020.00الخطيب   محمد1431135181 1
17.0000.0017.00الوخش   ياسين1835084943 2
16.0000.0016.00بركات    فارس1835082096 3
20.0000.0020.00بعجي   منار1835077219 4
20.0000.0020.00بلحوت   عادل1835081737 5
18.0000.0018.00بن سالم   ھديل نادية1835097463 11.5 6
20.0000.0020.00بن سليمان   سليمان1835078894 7
20.0000.0020.00بن عيسى    يونس1835078928 8
12.0000.0012.00بن ناصر   سمية1735093999 9
15.0000.0015.00بن ھداد    شمس1835085945 10
20.0000.0020.00بن يحي   اسالم بھاء الدين1835077717 11

20.0000.0020.00بورنان   شعبان171735103119 12
19.5000.0019.50بيطار   ھشام1835078925 13
00.00توامة   عثمان1835080640 14
16.0000.0016.00ثابتي   عبد الغني1835088129 15
20.0000.0020.00جعيجع   سفيان1835086984 16
15.5000.0015.50حديدي   مختار1835097059 17
20.0000.0020.00حفاني   ثامر1835081222 18
14.0000.0014.00حماش    عالء1835087263 19
17.5000.0017.50حماموش    نجيب1835085896 20
19.5000.0019.50خوجة    أيمن1835077508 21

14.5000.0014.50ديلمي   سفيان171735088284 22
20.0000.0020.00زرواق   اميرة1835085131 23
19.5000.0019.50 سالم   ھاجر1835077496 24
14.0000.0014.00سالمي   صابر1835085919 25
20.0000.0020.00شبلي    عبد النور1835082092 26
20.0000.0020.00شيخ   زكي1835088065 27
15.0000.0015.00صغيري   محمد1835080784 28
16.5000.0016.50ضيف   محمد1835078913 11.75 29
00.00عدوي    عبد الجليل1835081675 30
15.0000.0015.00عمرون   مروان عبد هللا1835098407 31
19.5000.0019.50غناي   أسامة1835076324 32
19.0000.0019.00فرحاتي   مصطفى االمين1835097945 33
20.0000.0020.00لخنش   رندة1835077455 34
17.0000.0017.00نصري   خالد1835076634 35

2020/03/1009:31 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

 Anglais techniqueالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

17.0000.0017.00اكة   احمد1838100 1
00.00العاقل   نصرالدين1735095111 2
13.7500.0013.75العيفاوي    عبد الرزاق1835085947 3
16.5000.0016.50بزاف   يحي1835082160 4
18.2500.0018.25بعلي   ابراھيم1835097704 5
15.5000.0015.50بلي   أحمد عبد الھادي 1835081117 6
15.5000.0015.50بن طالب   إسالم1835080166 7
18.0000.0018.00بوشعالة   محمد حسين1635094401 8
19.5000.0019.50بوقرة   عبد الرحيم1835082179 9
00.00جعيجع   أسامة1435096900 10
17.0000.0017.00جلفاوي   محمد1835078911 11
14.0000.0014.00حبيش   عمر1735094819 12
10.0000.0010.00حيمر   لطفي1735082328 17 13
18.7500.0018.75دخان    عبد الرؤوف1835077524 14
00.00دفداف   فايز1635020113 15

00.00ديدي    موالي محمد1733072 16
00.00رايس   يوسف1835081726 17
20.0000.0020.00شلي   إسالم1734078480 18
15.0000.0015.00شنيتي   ھارون1835080945 19
18.0000.0018.00شيخ   محمد1835088091 20
16.0000.0016.00صيد   عمر1635095002 8.5 21

00.00عبد هللا محمد فال   بالل1717112 6.75 22
14.0000.0014.00غالب   لخضر امير1735082795 17 23
16.0000.0016.00 قويدري   أنور رامي1835081123 24
17.0000.0017.00كودري   عمار1735084305 25
16.0000.0016.00مختاري   محمد صھيب1835082107 26
14.5000.0014.50مخنن   عبد النور1835080634 27
17.0000.0017.00مسلمي   إسماعيل1835078986 28
12.0000.0012.00ھاني   عباس1735103320 29
16.5000.0016.50ياحي    عبد الھادي1835076947 30

2020/03/1009:31 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

 Anglais techniqueالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

10.0000.0010.00بن خليفة   ھشام1435083266 1
14.0014.00بن زيان   وردة1735104419 2
13.0013.00رقيق   احمد1735102066 3
10.0000.0010.00سعيدي   أحمد1535120703 4

12.0000.0012.00صحراوي    محمد171735091083 5
10.0000.0010.00علي    محمد غانم غانم12118460 6

10.0000.0010.00مامو   محمد المسعود1537005210 7

2020/03/1009:31 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

64

8

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

72



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Eléct fond 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

06.0000.0016.5010.20الخطيب   محمد1431135181 1
04.5000.0012.5007.70الوخش   ياسين1835084943 2
02.5000.0012.5006.50بركات    فارس1835082096 3
04.0000.0012.5007.40بعجي   منار1835077219 4
07.0000.0015.5010.40بلحوت   عادل1835081737 5
05.5000.0014.0008.90بن سالم   ھديل نادية1835097463 11.5 6
03.0000.0010.0005.80بن سليمان   سليمان1835078894 7
00.5000.0011.0004.70بن عيسى    يونس1835078928 8
02.5000.0011.5006.10بن ناصر   سمية1735093999 9
02.0000.0012.5006.20بن ھداد    شمس1835085945 10
10.5000.0014.0011.90بن يحي   اسالم بھاء الدين1835077717 11

07.5000.0016.0010.90بورنان   شعبان171735103119 12
00.5000.0010.0004.30بيطار   ھشام1835078925 13
00.0013.0005.20توامة   عثمان1835080640 14
00.5000.0012.0005.10ثابتي   عبد الغني1835088129 15
08.0000.0014.0010.40جعيجع   سفيان1835086984 16
00.5000.0012.0005.10حديدي   مختار1835097059 17
02.0000.0014.0006.80حفاني   ثامر1835081222 18
01.0000.0014.0006.20حماش    عالء1835087263 19
04.0000.0014.0008.00حماموش    نجيب1835085896 20
03.0000.0012.5006.80خوجة    أيمن1835077508 21

08.0000.0015.0010.80ديلمي   سفيان171735088284 22
04.5000.0013.5008.10زرواق   اميرة1835085131 23
02.0000.0013.0006.40 سالم   ھاجر1835077496 24
05.0000.0013.0008.20سالمي   صابر1835085919 25
03.5000.0013.0007.30شبلي    عبد النور1835082092 26
02.5000.0012.0006.30شيخ   زكي1835088065 27
03.5000.0012.0006.90صغيري   محمد1835080784 28
03.0000.0012.5006.80ضيف   محمد1835078913 11.75 29
00.00عدوي    عبد الجليل1835081675 30
02.5000.0012.0006.30عمرون   مروان عبد هللا1835098407 31
08.5000.0015.5011.30غناي   أسامة1835076324 32
05.0000.0018.0010.20فرحاتي   مصطفى االمين1835097945 33
03.5000.0017.5009.10لخنش   رندة1835077455 34
03.0000.0012.0006.60نصري   خالد1835076634 35

2020/03/1009:11 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Eléct fond 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

02.5000.0014.0007.10اكة   احمد1838100 1
00.00العاقل   نصرالدين1735095111 2
00.5000.0010.0004.30العيفاوي    عبد الرزاق1835085947 3
01.5000.0013.5006.30بزاف   يحي1835082160 4
04.5000.0013.5008.10بعلي   ابراھيم1835097704 5
01.5000.0012.0005.70بلي   أحمد عبد الھادي 1835081117 6
02.0000.0012.5006.20بن طالب   إسالم1835080166 7
06.0000.0012.5008.60بوشعالة   محمد حسين1635094401 8
03.0000.0013.5007.20بوقرة   عبد الرحيم1835082179 9
00.00جعيجع   أسامة1435096900 10
07.5000.0013.5009.90جلفاوي   محمد1835078911 11
14.5000.0018.0015.90حبيش   عمر1735094819 12
00.00حيمر   لطفي1735082328 17 13
06.5000.0015.0009.90دخان    عبد الرؤوف1835077524 14
00.00دفداف   فايز1635020113 15

00.00ديدي    موالي محمد1733072 16
00.00رايس   يوسف1835081726 17
00.5000.0010.0004.30شلي   إسالم1734078480 18
01.5000.0010.0004.90شنيتي   ھارون1835080945 19
02.0000.0012.5006.20شيخ   محمد1835088091 20
01.5000.0010.5005.10صيد   عمر1635095002 8.5 21

00.00عبد هللا محمد فال   بالل1717112 6.75 22
07.0000.0011.5008.80غالب   لخضر امير1735082795 17 23
04.0000.0015.0008.40 قويدري   أنور رامي1835081123 24
04.5000.0013.5008.10كودري   عمار1735084305 25
01.5000.0014.0006.50مختاري   محمد صھيب1835082107 26
03.5000.0008.0005.30مخنن   عبد النور1835080634 27
05.0000.0014.0008.60مسلمي   إسماعيل1835078986 28
00.0014.0005.60ھاني   عباس1735103320 29
04.5000.0015.0008.70ياحي    عبد الھادي1835076947 30

2020/03/1009:11 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Eléct fond 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

09.0000.0009.0009.00بن خليفة   ھشام1435083266 1
00.5000.0012.5005.30بن زيان   وردة1735104419 2
02.5000.0012.5006.50رقيق   احمد1735102066 3
10.4000.0010.4010.40سعيدي   أحمد1535120703 4

02.0000.0012.0006.00صحراوي    محمد171735091083 5
00.0015.0006.00علي    محمد غانم غانم12118460 6

10.0000.0010.0010.00مامو   محمد المسعود1537005210 7

2020/03/1009:11 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

11

61

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

72



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Elt Fond 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

17.5000.0013.5015.90الخطيب   محمد1431135181 1
11.5000.0013.0012.10الوخش   ياسين1835084943 2
03.0000.0010.0005.80بركات    فارس1835082096 3
11.5000.0013.0012.10بعجي   منار1835077219 4
14.5000.0013.0013.90بلحوت   عادل1835081737 5
06.5000.0011.0008.30بن سالم   ھديل نادية1835097463 11.5 6
04.0000.0010.5006.60بن سليمان   سليمان1835078894 7
03.0000.0009.0005.40بن عيسى    يونس1835078928 8
06.0000.0009.0007.20بن ناصر   سمية1735093999 9
05.0000.0008.5006.40بن ھداد    شمس1835085945 10
13.5000.0012.0012.90بن يحي   اسالم بھاء الدين1835077717 11

13.0000.0014.0013.40بورنان   شعبان171735103119 12
05.0000.0008.5006.40بيطار   ھشام1835078925 13
00.00توامة   عثمان1835080640 14
03.0000.0007.0004.60ثابتي   عبد الغني1835088129 15
10.5000.0013.0011.50جعيجع   سفيان1835086984 16
05.0000.0008.0006.20حديدي   مختار1835097059 17
12.5000.0011.0011.90حفاني   ثامر1835081222 18
03.0000.0013.5007.20حماش    عالء1835087263 19
13.0000.0012.5012.80حماموش    نجيب1835085896 20
09.0000.0010.0009.40خوجة    أيمن1835077508 21

11.2500.0012.0011.55ديلمي   سفيان171735088284 22
09.0000.0013.0010.60زرواق   اميرة1835085131 23
05.0000.0013.5008.40 سالم   ھاجر1835077496 24
10.0000.0011.5010.60سالمي   صابر1835085919 25
12.5000.0011.5012.10شبلي    عبد النور1835082092 26
05.0000.0014.0008.60شيخ   زكي1835088065 27
10.5000.0014.5012.10صغيري   محمد1835080784 28
05.0000.0009.0006.60ضيف   محمد1835078913 11.75 29
00.00عدوي    عبد الجليل1835081675 30
05.0000.0007.5006.00عمرون   مروان عبد هللا1835098407 31
07.5000.0011.0008.90غناي   أسامة1835076324 32
16.0000.0013.5015.00فرحاتي   مصطفى االمين1835097945 33
11.0000.0014.0012.20لخنش   رندة1835077455 34
07.0000.0012.5009.20نصري   خالد1835076634 35

2020/03/1009:12 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Elt Fond 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

07.2500.0007.5007.35اكة   احمد1838100 1
00.00العاقل   نصرالدين1735095111 2
02.5000.0007.0004.30العيفاوي    عبد الرزاق1835085947 3
07.5000.0012.0009.30بزاف   يحي1835082160 4
10.5000.0012.0011.10بعلي   ابراھيم1835097704 5
01.5000.0007.0003.70بلي   أحمد عبد الھادي 1835081117 6
02.5000.0011.5006.10بن طالب   إسالم1835080166 7
11.0000.0011.0011.00بوشعالة   محمد حسين1635094401 8
04.5000.0008.0005.90بوقرة   عبد الرحيم1835082179 9
00.00جعيجع   أسامة1435096900 10
10.5000.0013.0011.50جلفاوي   محمد1835078911 11
12.0000.0017.0014.00حبيش   عمر1735094819 12
00.00حيمر   لطفي1735082328 17 13
14.5000.0018.0015.90دخان    عبد الرؤوف1835077524 14
00.00دفداف   فايز1635020113 15

00.00ديدي    موالي محمد1733072 16
00.00رايس   يوسف1835081726 17
03.5000.0007.0004.90شلي   إسالم1734078480 18
02.2500.0009.5005.15شنيتي   ھارون1835080945 19
02.5000.0010.0005.50شيخ   محمد1835088091 20
02.5000.0006.0003.90صيد   عمر1635095002 8.5 21

00.00عبد هللا محمد فال   بالل1717112 6.75 22
04.5000.0008.0005.90غالب   لخضر امير1735082795 17 23
06.5000.0010.5008.10 قويدري   أنور رامي1835081123 24
03.7500.0008.0005.45كودري   عمار1735084305 25
05.0000.0009.0006.60مختاري   محمد صھيب1835082107 26
01.7500.0007.0003.85مخنن   عبد النور1835080634 27
05.0000.0011.0007.40مسلمي   إسماعيل1835078986 28
01.5000.0008.0004.10ھاني   عباس1735103320 29
03.0000.0011.0006.20ياحي    عبد الھادي1835076947 30

2020/03/1009:12 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Elt Fond 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

07.9000.0007.9007.90بن خليفة   ھشام1435083266 1
00.0007.0002.80بن زيان   وردة1735104419 2
04.0000.0007.5005.40رقيق   احمد1735102066 3
10.2010.2004.0810.20سعيدي   أحمد1535120703 4

10.3000.0010.3010.30صحراوي    محمد171735091083 5
00.0009.5003.80علي    محمد غانم غانم12118460 6

00.0013.5005.40مامو   محمد المسعود1537005210 7

2020/03/1009:12 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

23

49

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

72



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Energie et Environالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

09.5000.0009.50الخطيب   محمد1431135181 1
08.0000.0008.00الوخش   ياسين1835084943 2
04.0000.0004.00بركات    فارس1835082096 3
14.0000.0014.00بعجي   منار1835077219 4
11.0000.0011.00بلحوت   عادل1835081737 5
07.0000.0007.00بن سالم   ھديل نادية1835097463 11.5 6
08.0000.0008.00بن سليمان   سليمان1835078894 7
05.0000.0005.00بن عيسى    يونس1835078928 8
08.5000.0008.50بن ناصر   سمية1735093999 9
06.0000.0006.00بن ھداد    شمس1835085945 10
13.0000.0013.00بن يحي   اسالم بھاء الدين1835077717 11

11.0000.0011.00بورنان   شعبان171735103119 12
06.5000.0006.50بيطار   ھشام1835078925 13
00.00توامة   عثمان1835080640 14
07.5000.0007.50ثابتي   عبد الغني1835088129 15
12.0000.0012.00جعيجع   سفيان1835086984 16
08.5000.0008.50حديدي   مختار1835097059 17
10.0000.0010.00حفاني   ثامر1835081222 18
05.0000.0005.00حماش    عالء1835087263 19
10.5000.0010.50حماموش    نجيب1835085896 20
06.0000.0006.00خوجة    أيمن1835077508 21

10.0000.0010.00ديلمي   سفيان171735088284 22
14.0000.0014.00زرواق   اميرة1835085131 23
13.0000.0013.00 سالم   ھاجر1835077496 24
06.5000.0006.50سالمي   صابر1835085919 25
09.5000.0009.50شبلي    عبد النور1835082092 26
10.0000.0010.00شيخ   زكي1835088065 27
12.0000.0012.00صغيري   محمد1835080784 28
09.0000.0009.00ضيف   محمد1835078913 11.75 29
00.00عدوي    عبد الجليل1835081675 30
07.0000.0007.00عمرون   مروان عبد هللا1835098407 31
12.0000.0012.00غناي   أسامة1835076324 32
11.0000.0011.00فرحاتي   مصطفى االمين1835097945 33
14.5000.0014.50لخنش   رندة1835077455 34
05.5000.0005.50نصري   خالد1835076634 35

2020/03/1009:27 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Energie et Environالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

07.0000.0007.00اكة   احمد1838100 1
00.00العاقل   نصرالدين1735095111 2
08.0000.0008.00العيفاوي    عبد الرزاق1835085947 3
05.0000.0005.00بزاف   يحي1835082160 4
08.0000.0008.00بعلي   ابراھيم1835097704 5
06.0000.0006.00بلي   أحمد عبد الھادي 1835081117 6
08.0000.0008.00بن طالب   إسالم1835080166 7
10.0000.0010.00بوشعالة   محمد حسين1635094401 8
08.5000.0008.50بوقرة   عبد الرحيم1835082179 9
00.00جعيجع   أسامة1435096900 10
08.0000.0008.00جلفاوي   محمد1835078911 11
10.0000.0010.00حبيش   عمر1735094819 12
06.5000.0006.50حيمر   لطفي1735082328 17 13
11.0000.0011.00دخان    عبد الرؤوف1835077524 14
00.00دفداف   فايز1635020113 15

00.00ديدي    موالي محمد1733072 16
00.00رايس   يوسف1835081726 17
03.5000.0003.50شلي   إسالم1734078480 18
06.0000.0006.00شنيتي   ھارون1835080945 19
11.5000.0011.50شيخ   محمد1835088091 20
05.0000.0005.00صيد   عمر1635095002 8.5 21

00.00عبد هللا محمد فال   بالل1717112 6.75 22
11.5000.0011.50غالب   لخضر امير1735082795 17 23
10.5000.0010.50 قويدري   أنور رامي1835081123 24
07.0000.0007.00كودري   عمار1735084305 25
05.5000.0005.50مختاري   محمد صھيب1835082107 26
06.0000.0006.00مخنن   عبد النور1835080634 27
10.0000.0010.00مسلمي   إسماعيل1835078986 28
10.0000.0010.00ھاني   عباس1735103320 29
08.0000.0008.00ياحي    عبد الھادي1835076947 30

2020/03/1009:27 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Energie et Environالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

11.0000.0011.00بن خليفة   ھشام1435083266 1
10.0010.00بن زيان   وردة1735104419 2
08.0000.0008.00رقيق   احمد1735102066 3
10.5000.0010.50سعيدي   أحمد1535120703 4

07.5000.0007.50صحراوي    محمد171735091083 5
00.00علي    محمد غانم غانم12118460 6

10.0000.0010.00مامو   محمد المسعود1537005210 7

2020/03/1009:27 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

27

45

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

72



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Etat de l'art du génie électriqueالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

13.2500.0013.25الخطيب   محمد1431135181 1
11.0000.0011.00الوخش   ياسين1835084943 2
10.0000.0010.00بركات    فارس1835082096 3
10.2500.0010.25بعجي   منار1835077219 4
11.5000.0011.50بلحوت   عادل1835081737 5
11.5000.0011.50بن سالم   ھديل نادية1835097463 11.5 6
05.2500.0005.25بن سليمان   سليمان1835078894 7
13.2500.0013.25بن عيسى    يونس1835078928 8
11.5000.0011.50بن ناصر   سمية1735093999 9
10.2500.0010.25بن ھداد    شمس1835085945 10
12.2500.0012.25بن يحي   اسالم بھاء الدين1835077717 11

14.7500.0014.75بورنان   شعبان171735103119 12
08.2500.0008.25بيطار   ھشام1835078925 13
00.00توامة   عثمان1835080640 14
12.2500.0012.25ثابتي   عبد الغني1835088129 15
11.5000.0011.50جعيجع   سفيان1835086984 16
14.5000.0014.50حديدي   مختار1835097059 17
11.5000.0011.50حفاني   ثامر1835081222 18
07.5000.0007.50حماش    عالء1835087263 19
10.5000.0010.50حماموش    نجيب1835085896 20
11.7500.0011.75خوجة    أيمن1835077508 21

11.0000.0011.00ديلمي   سفيان171735088284 22
11.0000.0011.00زرواق   اميرة1835085131 23
10.5000.0010.50 سالم   ھاجر1835077496 24
08.7500.0008.75سالمي   صابر1835085919 25
09.5000.0009.50شبلي    عبد النور1835082092 26
11.2500.0011.25شيخ   زكي1835088065 27
11.7500.0011.75صغيري   محمد1835080784 28
13.5000.0013.50ضيف   محمد1835078913 11.75 29
00.00عدوي    عبد الجليل1835081675 30
10.7500.0010.75عمرون   مروان عبد هللا1835098407 31
08.5000.0008.50غناي   أسامة1835076324 32
14.7500.0014.75فرحاتي   مصطفى االمين1835097945 33
12.2500.0012.25لخنش   رندة1835077455 34
10.2500.0010.25نصري   خالد1835076634 35

2020/03/1009:24 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Etat de l'art du génie électriqueالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

05.7500.0005.75اكة   احمد1838100 1
00.00العاقل   نصرالدين1735095111 2
07.5000.0007.50العيفاوي    عبد الرزاق1835085947 3
11.7500.0011.75بزاف   يحي1835082160 4
09.2500.0009.25بعلي   ابراھيم1835097704 5
07.0000.0007.00بلي   أحمد عبد الھادي 1835081117 6
11.0000.0011.00بن طالب   إسالم1835080166 7
09.5000.0009.50بوشعالة   محمد حسين1635094401 8
09.2500.0009.25بوقرة   عبد الرحيم1835082179 9
00.00جعيجع   أسامة1435096900 10
11.2500.0011.25جلفاوي   محمد1835078911 11
08.0000.0008.00حبيش   عمر1735094819 12
14.2500.0014.25حيمر   لطفي1735082328 17 13
14.7500.0014.75دخان    عبد الرؤوف1835077524 14
00.00دفداف   فايز1635020113 15

00.00ديدي    موالي محمد1733072 16
00.00رايس   يوسف1835081726 17
07.5000.0007.50شلي   إسالم1734078480 18
07.2500.0007.25شنيتي   ھارون1835080945 19
08.5000.0008.50شيخ   محمد1835088091 20
06.7500.0006.75صيد   عمر1635095002 8.5 21

00.00عبد هللا محمد فال   بالل1717112 6.75 22
12.2500.0012.25غالب   لخضر امير1735082795 17 23
09.5000.0009.50 قويدري   أنور رامي1835081123 24
10.2500.0010.25كودري   عمار1735084305 25
11.5000.0011.50مختاري   محمد صھيب1835082107 26
08.0000.0008.00مخنن   عبد النور1835080634 27
11.5000.0011.50مسلمي   إسماعيل1835078986 28
13.7500.0013.75ھاني   عباس1735103320 29
07.0000.0007.00ياحي    عبد الھادي1835076947 30

2020/03/1009:24 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Etat de l'art du génie électriqueالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

11.7500.0011.75بن خليفة   ھشام1435083266 1
08.2500.0008.25بن زيان   وردة1735104419 2
10.0010.00رقيق   احمد1735102066 3
10.0000.0010.00سعيدي   أحمد1535120703 4

10.0000.0010.00صحراوي    محمد171735091083 5
11.0000.0011.00علي    محمد غانم غانم12118460 6

12.5000.0012.50مامو   محمد المسعود1537005210 7

2020/03/1009:24 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

43

29

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

72



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

 info 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

13.0000.0013.00الخطيب   محمد1431135181 1
10.5000.0010.50الوخش   ياسين1835084943 2
13.5000.0013.50بركات    فارس1835082096 3
11.5000.0011.50بعجي   منار1835077219 4
14.0000.0014.00بلحوت   عادل1835081737 5
12.0000.0012.00بن سالم   ھديل نادية1835097463 11.5 6
12.0000.0012.00بن سليمان   سليمان1835078894 7
10.5000.0010.50بن عيسى    يونس1835078928 8
11.5000.0011.50بن ناصر   سمية1735093999 9
15.5000.0015.50بن ھداد    شمس1835085945 10
12.5000.0012.50بن يحي   اسالم بھاء الدين1835077717 11

17.5000.0017.50بورنان   شعبان171735103119 12
12.0000.0012.00بيطار   ھشام1835078925 13
10.0000.0010.00توامة   عثمان1835080640 14
10.5000.0010.50ثابتي   عبد الغني1835088129 15
14.0000.0014.00جعيجع   سفيان1835086984 16
11.0000.0011.00حديدي   مختار1835097059 17
12.5000.0012.50حفاني   ثامر1835081222 18
13.5000.0013.50حماش    عالء1835087263 19
13.5000.0013.50حماموش    نجيب1835085896 20
13.5000.0013.50خوجة    أيمن1835077508 21

11.0000.0011.00ديلمي   سفيان171735088284 22
12.0000.0012.00زرواق   اميرة1835085131 23
13.5000.0013.50 سالم   ھاجر1835077496 24
11.5000.0011.50سالمي   صابر1835085919 25
16.5000.0016.50شبلي    عبد النور1835082092 26
14.0000.0014.00شيخ   زكي1835088065 27
13.5000.0013.50صغيري   محمد1835080784 28
11.5000.0011.50ضيف   محمد1835078913 11.75 29
00.00عدوي    عبد الجليل1835081675 30
12.5000.0012.50عمرون   مروان عبد هللا1835098407 31
11.5000.0011.50غناي   أسامة1835076324 32
10.0000.0010.00فرحاتي   مصطفى االمين1835097945 33
13.5000.0013.50لخنش   رندة1835077455 34
14.5000.0014.50نصري   خالد1835076634 35

2020/03/1009:16 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

 info 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

12.0000.0012.00اكة   احمد1838100 1
00.00العاقل   نصرالدين1735095111 2
11.0000.0011.00العيفاوي    عبد الرزاق1835085947 3
11.5000.0011.50بزاف   يحي1835082160 4
13.0000.0013.00بعلي   ابراھيم1835097704 5
09.0000.0009.00بلي   أحمد عبد الھادي 1835081117 6
12.0000.0012.00بن طالب   إسالم1835080166 7
11.5000.0011.50بوشعالة   محمد حسين1635094401 8
10.5000.0010.50بوقرة   عبد الرحيم1835082179 9
14.0000.0014.00جعيجع   أسامة1435096900 10
16.5000.0016.50جلفاوي   محمد1835078911 11
14.0000.0014.00حبيش   عمر1735094819 12
15.0000.0015.00حيمر   لطفي1735082328 17 13
14.5000.0014.50دخان    عبد الرؤوف1835077524 14
10.0000.0010.00دفداف   فايز1635020113 15

00.00ديدي    موالي محمد1733072 16
00.00رايس   يوسف1835081726 17
10.0000.0010.00شلي   إسالم1734078480 18
13.0000.0013.00شنيتي   ھارون1835080945 19
11.0000.0011.00شيخ   محمد1835088091 20
12.0000.0012.00صيد   عمر1635095002 8.5 21

00.00عبد هللا محمد فال   بالل1717112 6.75 22
11.2500.0011.25غالب   لخضر امير1735082795 17 23
11.0000.0011.00 قويدري   أنور رامي1835081123 24
11.0000.0011.00كودري   عمار1735084305 25
10.0000.0010.00مختاري   محمد صھيب1835082107 26
11.0000.0011.00مخنن   عبد النور1835080634 27
13.0000.0013.00مسلمي   إسماعيل1835078986 28
13.7500.0013.75ھاني   عباس1735103320 29
10.5000.0010.50ياحي    عبد الھادي1835076947 30

2020/03/1009:16 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

 info 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

10.0000.0010.00بن خليفة   ھشام1435083266 1
12.0000.0012.00بن زيان   وردة1735104419 2
11.0000.0011.00رقيق   احمد1735102066 3
13.0000.0013.00سعيدي   أحمد1535120703 4

11.2500.0011.25صحراوي    محمد171735091083 5
10.0000.0010.00علي    محمد غانم غانم12118460 6

14.0000.0014.00مامو   محمد المسعود1537005210 7

2020/03/1009:16 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

66

6

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

72



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Math 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

08.0000.0015.5011.00الخطيب   محمد1431135181 1
07.0000.0015.0010.20الوخش   ياسين1835084943 2
05.5000.0012.0008.10بركات    فارس1835082096 3
06.5000.0015.5010.10بعجي   منار1835077219 4
07.5000.0017.0011.30بلحوت   عادل1835081737 5
08.0000.0013.5010.20بن سالم   ھديل نادية1835097463 11.5 6
03.5000.0011.0006.50بن سليمان   سليمان1835078894 7
03.0000.0011.5006.40بن عيسى    يونس1835078928 8
11.8000.0011.8011.80بن ناصر   سمية1735093999 9
03.0000.0017.0008.60بن ھداد    شمس1835085945 10
07.5000.0017.0011.30بن يحي   اسالم بھاء الدين1835077717 11

06.5000.0015.5010.10بورنان   شعبان171735103119 12
01.0000.0013.5006.00بيطار   ھشام1835078925 13
00.00توامة   عثمان1835080640 14
04.0000.0012.5007.40ثابتي   عبد الغني1835088129 15
04.5000.0014.0008.30جعيجع   سفيان1835086984 16
02.0000.0011.5005.80حديدي   مختار1835097059 17
06.0000.0012.5008.60حفاني   ثامر1835081222 18
05.5000.0012.0008.10حماش    عالء1835087263 19
06.5000.0016.0010.30حماموش    نجيب1835085896 20
03.5000.0011.5006.70خوجة    أيمن1835077508 21

05.0000.0012.5008.00ديلمي   سفيان171735088284 22
05.0000.0015.0009.00زرواق   اميرة1835085131 23
06.5000.0016.0010.30 سالم   ھاجر1835077496 24
06.5000.0012.5008.90سالمي   صابر1835085919 25
07.0000.0016.5010.80شبلي    عبد النور1835082092 26
06.5000.0014.0009.50شيخ   زكي1835088065 27
04.5000.0011.5007.30صغيري   محمد1835080784 28
03.0000.0014.5007.60ضيف   محمد1835078913 11.75 29
00.00عدوي    عبد الجليل1835081675 30
03.5000.0011.5006.70عمرون   مروان عبد هللا1835098407 31
03.5000.0013.0007.30غناي   أسامة1835076324 32
08.5000.0017.0011.90فرحاتي   مصطفى االمين1835097945 33
10.5000.0017.0013.10لخنش   رندة1835077455 34
04.0000.0012.0007.20نصري   خالد1835076634 35

2020/03/1009:05 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Math 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

03.5000.0015.5008.30اكة   احمد1838100 1
00.00العاقل   نصرالدين1735095111 2
00.5000.0012.0005.10العيفاوي    عبد الرزاق1835085947 3
03.0000.0014.0007.40بزاف   يحي1835082160 4
02.0000.0012.0006.00بعلي   ابراھيم1835097704 5
01.0000.0011.5005.20بلي   أحمد عبد الھادي 1835081117 6
05.5000.0012.5008.30بن طالب   إسالم1835080166 7
06.0000.0014.5009.40بوشعالة   محمد حسين1635094401 8
02.0000.0011.5005.80بوقرة   عبد الرحيم1835082179 9
00.00جعيجع   أسامة1435096900 10
03.0000.0011.5006.40جلفاوي   محمد1835078911 11
12.0000.0017.0014.00حبيش   عمر1735094819 12
00.00حيمر   لطفي1735082328 17 13
07.0000.0016.0010.60دخان    عبد الرؤوف1835077524 14
00.00دفداف   فايز1635020113 15

00.00ديدي    موالي محمد1733072 16
00.00رايس   يوسف1835081726 17
02.0000.0011.0005.60شلي   إسالم1734078480 18
04.0000.0016.0008.80شنيتي   ھارون1835080945 19
01.0000.0015.0006.60شيخ   محمد1835088091 20
02.0000.0011.5005.80صيد   عمر1635095002 8.5 21

00.00عبد هللا محمد فال   بالل1717112 6.75 22
13.2000.0013.2013.20غالب   لخضر امير1735082795 17 23
03.0000.0012.5006.80 قويدري   أنور رامي1835081123 24
02.0000.0012.0006.00كودري   عمار1735084305 25
02.0000.0011.0005.60مختاري   محمد صھيب1835082107 26
01.5000.0011.0005.30مخنن   عبد النور1835080634 27
01.5000.0013.5006.30مسلمي   إسماعيل1835078986 28
10.0000.0010.0010.00ھاني   عباس1735103320 29
07.0000.0014.5010.00ياحي    عبد الھادي1835076947 30

2020/03/1009:05 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Math 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

13.4013.4005.3613.40بن خليفة   ھشام1435083266 1
10.0010.0004.0010.00بن زيان   وردة1735104419 2
13.4013.4005.3613.40رقيق   احمد1735102066 3
11.2011.2004.4811.20سعيدي   أحمد1535120703 4

12.8012.8005.1212.80صحراوي    محمد171735091083 5
13.0013.0005.2013.00علي    محمد غانم غانم12118460 6

00.0012.0004.80مامو   محمد المسعود1537005210 7

2020/03/1009:05 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

24

48

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

72



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Ondes et Vibrationsالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

05.5000.0014.0008.90الخطيب   محمد1431135181 1
09.0000.0013.0010.60الوخش   ياسين1835084943 2
08.0000.0014.5010.60بركات    فارس1835082096 3
07.5000.0014.5010.30بعجي   منار1835077219 4
13.0000.0015.0013.80بلحوت   عادل1835081737 5
07.5000.0015.0010.50بن سالم   ھديل نادية1835097463 11.5 6
05.5000.0012.0008.10بن سليمان   سليمان1835078894 7
05.0000.0012.0007.80بن عيسى    يونس1835078928 8
03.5000.0013.0007.30بن ناصر   سمية1735093999 9
04.0000.0014.0008.00بن ھداد    شمس1835085945 10
10.5000.0015.5012.50بن يحي   اسالم بھاء الدين1835077717 11

07.5000.0015.0010.50بورنان   شعبان171735103119 12
03.0000.0010.0005.80بيطار   ھشام1835078925 13
00.0008.0003.20توامة   عثمان1835080640 14
06.0000.0011.5008.20ثابتي   عبد الغني1835088129 15
11.0000.0013.0011.80جعيجع   سفيان1835086984 16
04.5000.0011.5007.30حديدي   مختار1835097059 17
02.5000.0012.5006.50حفاني   ثامر1835081222 18
04.5000.0013.0007.90حماش    عالء1835087263 19
11.5000.0013.5012.30حماموش    نجيب1835085896 20
05.0000.0013.5008.40خوجة    أيمن1835077508 21

09.0000.0013.0010.60ديلمي   سفيان171735088284 22
11.0000.0014.5012.40زرواق   اميرة1835085131 23
04.5000.0015.0008.70 سالم   ھاجر1835077496 24
10.5000.0014.0011.90سالمي   صابر1835085919 25
06.0000.0012.0008.40شبلي    عبد النور1835082092 26
07.5000.0013.5009.90شيخ   زكي1835088065 27
02.5000.0014.0007.10صغيري   محمد1835080784 28
10.5000.0013.0011.50ضيف   محمد1835078913 11.75 29
00.00عدوي    عبد الجليل1835081675 30
04.5000.0012.0007.50عمرون   مروان عبد هللا1835098407 31
03.5000.0012.5007.10غناي   أسامة1835076324 32
10.0000.0013.0011.20فرحاتي   مصطفى االمين1835097945 33
10.0000.0016.5012.60لخنش   رندة1835077455 34
04.0000.0012.0007.20نصري   خالد1835076634 35

2020/03/1009:09 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Ondes et Vibrationsالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

03.5000.0013.5007.50اكة   احمد1838100 1
00.00العاقل   نصرالدين1735095111 2
02.0000.0012.5006.20العيفاوي    عبد الرزاق1835085947 3
03.5000.0015.5008.30بزاف   يحي1835082160 4
08.0000.0012.0009.60بعلي   ابراھيم1835097704 5
02.5000.0009.0005.10بلي   أحمد عبد الھادي 1835081117 6
04.5000.0012.0007.50بن طالب   إسالم1835080166 7
10.5000.0016.0012.70بوشعالة   محمد حسين1635094401 8
04.0000.0012.5007.40بوقرة   عبد الرحيم1835082179 9
00.00جعيجع   أسامة1435096900 10
05.0000.0012.5008.00جلفاوي   محمد1835078911 11
11.0000.0016.0013.00حبيش   عمر1735094819 12
00.00حيمر   لطفي1735082328 17 13
04.5000.0014.0008.30دخان    عبد الرؤوف1835077524 14
00.00دفداف   فايز1635020113 15

00.00ديدي    موالي محمد1733072 16
00.00رايس   يوسف1835081726 17
05.5000.0015.0009.30شلي   إسالم1734078480 18
03.0000.0007.0004.60شنيتي   ھارون1835080945 19
03.5000.0011.0006.50شيخ   محمد1835088091 20
00.2500.0010.0004.15صيد   عمر1635095002 8.5 21

00.00عبد هللا محمد فال   بالل1717112 6.75 22
00.5000.0008.0003.50غالب   لخضر امير1735082795 17 23
05.5000.0015.0009.30 قويدري   أنور رامي1835081123 24
00.5000.0012.0005.10كودري   عمار1735084305 25
02.5000.0014.0007.10مختاري   محمد صھيب1835082107 26
03.5000.0012.0006.90مخنن   عبد النور1835080634 27
04.5000.0014.0008.30مسلمي   إسماعيل1835078986 28
00.2500.0011.0004.55ھاني   عباس1735103320 29
05.0000.0013.0008.20ياحي    عبد الھادي1835076947 30

2020/03/1009:09 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Ondes et Vibrationsالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

07.4000.0007.4007.40بن خليفة   ھشام1435083266 1
04.0000.0013.0007.60بن زيان   وردة1735104419 2
05.4000.0005.4005.40رقيق   احمد1735102066 3
05.7000.0005.7005.70سعيدي   أحمد1535120703 4

07.1000.0007.1007.10صحراوي    محمد171735091083 5
07.4000.0007.4007.40علي    محمد غانم غانم12118460 6

00.0015.0006.00مامو   محمد المسعود1537005210 7

2020/03/1009:09 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

17

55

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

72



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Probabilities et Statistiquesالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

06.0000.0011.7508.30الخطيب   محمد1431135181 1
03.0000.0012.0006.60الوخش   ياسين1835084943 2
02.5000.0011.5006.10بركات    فارس1835082096 3
01.5000.0012.5005.90بعجي   منار1835077219 4
09.5000.0013.7511.20بلحوت   عادل1835081737 5
07.0000.0011.5008.80بن سالم   ھديل نادية1835097463 11.5 6
01.0000.0011.0005.00بن سليمان   سليمان1835078894 7
01.0000.0010.5004.80بن عيسى    يونس1835078928 8
02.5000.0010.5005.70بن ناصر   سمية1735093999 9
03.5000.0011.5006.70بن ھداد    شمس1835085945 10
03.0000.0011.5006.40بن يحي   اسالم بھاء الدين1835077717 11

00.5000.0012.5005.30بورنان   شعبان171735103119 12
01.0000.0010.5004.80بيطار   ھشام1835078925 13
00.0011.0004.40توامة   عثمان1835080640 14
01.5000.0011.5005.50ثابتي   عبد الغني1835088129 15
04.5000.0012.2507.60جعيجع   سفيان1835086984 16
01.5000.0011.2505.40حديدي   مختار1835097059 17
02.0000.0011.5005.80حفاني   ثامر1835081222 18
03.0000.0011.2506.30حماش    عالء1835087263 19
10.5000.0015.5012.50حماموش    نجيب1835085896 20
02.0000.0011.5005.80خوجة    أيمن1835077508 21

01.0000.0011.5005.20ديلمي   سفيان171735088284 22
02.5000.0012.0006.30زرواق   اميرة1835085131 23
07.0000.0011.5008.80 سالم   ھاجر1835077496 24
02.5000.0011.7506.20سالمي   صابر1835085919 25
01.0000.0011.5005.20شبلي    عبد النور1835082092 26
03.0000.0012.7506.90شيخ   زكي1835088065 27
07.5000.0011.5009.10صغيري   محمد1835080784 28
04.0000.0011.5007.00ضيف   محمد1835078913 11.75 29
00.00عدوي    عبد الجليل1835081675 30
00.5000.0011.2504.80عمرون   مروان عبد هللا1835098407 31
02.0000.0011.5005.80غناي   أسامة1835076324 32
05.0000.0014.2508.70فرحاتي   مصطفى االمين1835097945 33
04.0000.0012.2507.30لخنش   رندة1835077455 34
02.5000.0011.5006.10نصري   خالد1835076634 35

2020/03/1009:14 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Probabilities et Statistiquesالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0010.7504.30اكة   احمد1838100 1
00.00العاقل   نصرالدين1735095111 2
01.5000.0010.0004.90العيفاوي    عبد الرزاق1835085947 3
01.5000.0012.7506.00بزاف   يحي1835082160 4
04.5000.0012.0007.50بعلي   ابراھيم1835097704 5
00.5000.0012.0005.10بلي   أحمد عبد الھادي 1835081117 6
06.0000.0012.2508.50بن طالب   إسالم1835080166 7
10.5000.0013.0011.50بوشعالة   محمد حسين1635094401 8
00.0011.2504.50بوقرة   عبد الرحيم1835082179 9
06.1000.0006.1006.10جعيجع   أسامة1435096900 10
03.5000.0012.2507.00جلفاوي   محمد1835078911 11
10.0000.0014.5011.80حبيش   عمر1735094819 12
10.0000.0010.0010.00حيمر   لطفي1735082328 17 13
04.5000.0011.7507.40دخان    عبد الرؤوف1835077524 14
09.1500.0009.1509.15دفداف   فايز1635020113 15

00.00ديدي    موالي محمد1733072 16
00.00رايس   يوسف1835081726 17
00.5000.0011.0004.70شلي   إسالم1734078480 18
04.0000.0010.5006.60شنيتي   ھارون1835080945 19
01.5000.0011.2505.40شيخ   محمد1835088091 20
01.0000.0010.7504.90صيد   عمر1635095002 8.5 21

00.00عبد هللا محمد فال   بالل1717112 6.75 22
04.0000.0010.5006.60غالب   لخضر امير1735082795 17 23
02.5000.0011.0005.90 قويدري   أنور رامي1835081123 24
02.5000.0012.2506.40كودري   عمار1735084305 25
07.0000.0011.5008.80مختاري   محمد صھيب1835082107 26
01.0000.0012.0005.40مخنن   عبد النور1835080634 27
03.5000.0012.2507.00مسلمي   إسماعيل1835078986 28
03.0000.0006.5004.40ھاني   عباس1735103320 29
03.0000.0013.0007.00ياحي    عبد الھادي1835076947 30

2020/03/1009:14 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Probabilities et Statistiquesالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

07.3000.0007.3007.30بن خليفة   ھشام1435083266 1
10.0010.0004.0010.00بن زيان   وردة1735104419 2
07.7000.0007.7007.70رقيق   احمد1735102066 3
08.5000.0008.5008.50سعيدي   أحمد1535120703 4

07.2000.0007.2007.20صحراوي    محمد171735091083 5
07.7507.7503.1007.75علي    محمد غانم غانم12118460 6

08.6008.6003.4408.60مامو   محمد المسعود1537005210 7

2020/03/1009:14 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

6

66

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

72



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

  Tp Eléc1 et Elt1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

14.5000.0014.50الخطيب   محمد1431135181 1
14.5000.0014.50الوخش   ياسين1835084943 2
13.0000.0013.00بركات    فارس1835082096 3
14.5000.0014.50بعجي   منار1835077219 4
14.0000.0014.00بلحوت   عادل1835081737 5
13.0000.0013.00بن سالم   ھديل نادية1835097463 11.5 6
12.5000.0012.50بن سليمان   سليمان1835078894 7
12.0000.0012.00بن عيسى    يونس1835078928 8
11.5400.0011.54بن ناصر   سمية1735093999 9
13.0000.0013.00بن ھداد    شمس1835085945 10
14.0000.0014.00بن يحي   اسالم بھاء الدين1835077717 11

13.5000.0013.50بورنان   شعبان171735103119 12
12.5000.0012.50بيطار   ھشام1835078925 13
10.0000.0010.00توامة   عثمان1835080640 14
13.5000.0013.50ثابتي   عبد الغني1835088129 15
14.0000.0014.00جعيجع   سفيان1835086984 16
15.0000.0015.00حديدي   مختار1835097059 17
13.5000.0013.50حفاني   ثامر1835081222 18
13.5000.0013.50حماش    عالء1835087263 19
14.0000.0014.00حماموش    نجيب1835085896 20
14.0000.0014.00خوجة    أيمن1835077508 21

13.0000.0013.00ديلمي   سفيان171735088284 22
14.0000.0014.00زرواق   اميرة1835085131 23
14.0000.0014.00 سالم   ھاجر1835077496 24
13.0000.0013.00سالمي   صابر1835085919 25
12.0000.0012.00شبلي    عبد النور1835082092 26
13.0000.0013.00شيخ   زكي1835088065 27
14.0000.0014.00صغيري   محمد1835080784 28
13.5000.0013.50ضيف   محمد1835078913 11.75 29
00.00عدوي    عبد الجليل1835081675 30
12.0000.0012.00عمرون   مروان عبد هللا1835098407 31
14.5000.0014.50غناي   أسامة1835076324 32
13.5000.0013.50فرحاتي   مصطفى االمين1835097945 33
13.0000.0013.00لخنش   رندة1835077455 34
13.0000.0013.00نصري   خالد1835076634 35

2020/03/1009:18 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

  Tp Eléc1 et Elt1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

12.0000.0012.00اكة   احمد1838100 1
00.00العاقل   نصرالدين1735095111 2
13.5000.0013.50العيفاوي    عبد الرزاق1835085947 3
13.0000.0013.00بزاف   يحي1835082160 4
13.0000.0013.00بعلي   ابراھيم1835097704 5
12.5000.0012.50بلي   أحمد عبد الھادي 1835081117 6
12.0000.0012.00بن طالب   إسالم1835080166 7
12.5000.0012.50بوشعالة   محمد حسين1635094401 8
12.5000.0012.50بوقرة   عبد الرحيم1835082179 9
10.0000.0010.00جعيجع   أسامة1435096900 10
14.5000.0014.50جلفاوي   محمد1835078911 11
14.0000.0014.00حبيش   عمر1735094819 12
09.9400.0009.94حيمر   لطفي1735082328 17 13
14.0000.0014.00دخان    عبد الرؤوف1835077524 14
10.5000.0010.50دفداف   فايز1635020113 15

00.00ديدي    موالي محمد1733072 16
00.00رايس   يوسف1835081726 17
12.5000.0012.50شلي   إسالم1734078480 18
11.0000.0011.00شنيتي   ھارون1835080945 19
13.0000.0013.00شيخ   محمد1835088091 20
13.0000.0013.00صيد   عمر1635095002 8.5 21

00.00عبد هللا محمد فال   بالل1717112 6.75 22
12.0700.0012.07غالب   لخضر امير1735082795 17 23
14.5000.0014.50 قويدري   أنور رامي1835081123 24
13.5000.0013.50كودري   عمار1735084305 25
12.5000.0012.50مختاري   محمد صھيب1835082107 26
12.5000.0012.50مخنن   عبد النور1835080634 27
14.0000.0014.00مسلمي   إسماعيل1835078986 28
11.4400.0011.44ھاني   عباس1735103320 29
12.0000.0012.00ياحي    عبد الھادي1835076947 30

2020/03/1009:18 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

  Tp Eléc1 et Elt1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

10.2100.0010.21بن خليفة   ھشام1435083266 1
09.9100.0009.91بن زيان   وردة1735104419 2
12.2500.0012.25رقيق   احمد1735102066 3
12.9700.0012.97سعيدي   أحمد1535120703 4

12.5700.0012.57صحراوي    محمد171735091083 5
10.2500.0010.25علي    محمد غانم غانم12118460 6

11.9500.0011.95مامو   محمد المسعود1537005210 7

2020/03/1009:18 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

65

7

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

72



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Ondes et Vibrationsالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

13.5000.0013.50الخطيب   محمد1431135181 1
14.3300.0014.33الوخش   ياسين1835084943 2
14.2500.0014.25بركات    فارس1835082096 3
13.5800.0013.58بعجي   منار1835077219 4
13.5000.0013.50بلحوت   عادل1835081737 5
14.0000.0014.00بن سالم   ھديل نادية1835097463 11.5 6
11.5800.0011.58بن سليمان   سليمان1835078894 7
11.6700.0011.67بن عيسى    يونس1835078928 8
11.8800.0011.88بن ناصر   سمية1735093999 9
13.5000.0013.50بن ھداد    شمس1835085945 10
13.1700.0013.17بن يحي   اسالم بھاء الدين1835077717 11

14.5800.0014.58بورنان   شعبان171735103119 12
11.5800.0011.58بيطار   ھشام1835078925 13
11.5800.0011.58توامة   عثمان1835080640 14
13.5800.0013.58ثابتي   عبد الغني1835088129 15
14.3300.0014.33جعيجع   سفيان1835086984 16
13.3800.0013.38حديدي   مختار1835097059 17
13.5000.0013.50حفاني   ثامر1835081222 18
13.1300.0013.13حماش    عالء1835087263 19
14.3300.0014.33حماموش    نجيب1835085896 20
13.5000.0013.50خوجة    أيمن1835077508 21

13.3800.0013.38ديلمي   سفيان171735088284 22
14.3300.0014.33زرواق   اميرة1835085131 23
13.7500.0013.75 سالم   ھاجر1835077496 24
13.3800.0013.38سالمي   صابر1835085919 25
14.3300.0014.33شبلي    عبد النور1835082092 26
14.4200.0014.42شيخ   زكي1835088065 27
13.3300.0013.33صغيري   محمد1835080784 28
13.2500.0013.25ضيف   محمد1835078913 11.75 29
00.00عدوي    عبد الجليل1835081675 30
13.3800.0013.38عمرون   مروان عبد هللا1835098407 31
13.1700.0013.17غناي   أسامة1835076324 32
13.4200.0013.42فرحاتي   مصطفى االمين1835097945 33
14.8000.0014.80لخنش   رندة1835077455 34
13.1700.0013.17نصري   خالد1835076634 35

2020/03/1009:20 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Ondes et Vibrationsالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

11.3300.0011.33اكة   احمد1838100 1
00.00العاقل   نصرالدين1735095111 2
12.2500.0012.25العيفاوي    عبد الرزاق1835085947 3
11.1700.0011.17بزاف   يحي1835082160 4
11.8300.0011.83بعلي   ابراھيم1835097704 5
13.5000.0013.50بلي   أحمد عبد الھادي 1835081117 6
12.5000.0012.50بن طالب   إسالم1835080166 7
12.6300.0012.63بوشعالة   محمد حسين1635094401 8
11.5800.0011.58بوقرة   عبد الرحيم1835082179 9
15.5800.0015.58جعيجع   أسامة1435096900 10
11.1700.0011.17جلفاوي   محمد1835078911 11
13.3300.0013.33حبيش   عمر1735094819 12
14.1500.0014.15حيمر   لطفي1735082328 17 13
11.1700.0011.17دخان    عبد الرؤوف1835077524 14
14.4200.0014.42دفداف   فايز1635020113 15

00.00ديدي    موالي محمد1733072 16
00.00رايس   يوسف1835081726 17
11.0000.0011.00شلي   إسالم1734078480 18
12.5000.0012.50شنيتي   ھارون1835080945 19
11.8300.0011.83شيخ   محمد1835088091 20
11.0000.0011.00صيد   عمر1635095002 8.5 21

00.00عبد هللا محمد فال   بالل1717112 6.75 22
12.5000.0012.50غالب   لخضر امير1735082795 17 23
12.1300.0012.13 قويدري   أنور رامي1835081123 24
11.8300.0011.83كودري   عمار1735084305 25
13.0000.0013.00مختاري   محمد صھيب1835082107 26
11.9200.0011.92مخنن   عبد النور1835080634 27
12.8300.0012.83مسلمي   إسماعيل1835078986 28
11.8500.0011.85ھاني   عباس1735103320 29
13.5000.0013.50ياحي    عبد الھادي1835076947 30

2020/03/1009:20 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا
القســم : ھندسة كھربائية

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروميكانيك
التخصص :  كھروميكانيك

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Ondes et Vibrationsالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل معدل الدورة 
1

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

15.2500.0015.25بن خليفة   ھشام1435083266 1
11.2000.0011.20بن زيان   وردة1735104419 2
14.7000.0014.70رقيق   احمد1735102066 3
11.5000.0011.50سعيدي   أحمد1535120703 4

12.6000.0012.60صحراوي    محمد171735091083 5
14.3300.0014.33علي    محمد غانم غانم12118460 6

11.0000.0011.00مامو   محمد المسعود1537005210 7

2020/03/1009:20 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

67

5

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

72


	Anglais Technique
	Eléct Fond1
	Elt Fond1
	Energie et Environ
	Etat de l'art du genie electrique
	info3
	Math03
	Ondes et Vibrations
	Probabilities et Statistiaues
	TP Eléct1 et Elt1
	TP Ondes et Vibrations

