
وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

05.5000.0012.0008.10الناجي   الشيخ عبد هللا1817183 1
02.0000.0012.0006.00بحاش   وائل1535102070 2
05.5000.0017.0010.10بن زاوي   مھدي عبد هللا1735082499 17 3
01.5000.0011.0005.30بن صالح   زيد1835086850 4
00.00بوجالل   عبد الرحيم1535119463 5
06.0000.0016.5010.20بودراس   خير الدين1835085966 6
01.5000.0012.0005.70بوشاللق   مريم1835081180 7
00.5000.0012.5005.30جباري   مصطفى1835085511 8
05.5000.0016.5009.90حجاب   محمد أمين1735082376 17 9
00.00خطاطبه   احمد1712038128 10
11.0000.0011.0011.00دائرة   أمجد1735088237 11
07.0000.0017.0011.00دغيش   ليلى1835082153 12
00.00ذياب   راضيا1835087586 13
00.00ذياب   محمد1735082801 17 14
06.5000.0012.5008.90رحماني   فتحي1835078137 15
00.5000.0011.0004.70زياني   زيان1835082966 16
05.5000.0017.0010.10ساسي   وفاء1635089640 17
07.0000.0016.5010.80سالمي    احمد1835082654 18
04.5000.0011.0007.10سعداوي   وليد1835077381 19
00.5000.0011.0004.70سعيدي   سماعيل1735087067 20
00.5000.0011.0004.70شنيط   محمد أمين1735093669 21
04.5000.0017.0009.50طويرات    منال1835082155 22
01.5000.0011.0005.30طيب باي   ياسر1839052907 23
06.0000.0014.5009.40عزوز   بسمة1835078644 24
09.0000.0016.0011.80فايد   محمد أمين1735103912 25
00.5000.0011.0004.70كريم   اسامة1735087948 26
03.0000.0011.0006.20لعيشي   عبد الرزاق1835097842 27
02.5000.0011.0005.90مرابط   بلقاسم سيف الدين1735084445 28
04.0000.0011.0006.80معلمي    خليل1835082712 29
03.0000.0016.0008.20منا   ايمان نور الھدى1835082135 30
02.5000.0011.0005.90منير   خليل1835086868 31
03.5000.0011.0006.50نقاز   ماجد1835086173 32
10.5000.0017.0013.10نقاز   سمية1835086146 33
03.5000.0011.0006.50يوسفي    ربيع1835087303 34

2020/03/1009:45 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

01.5000.0012.5005.90أسالفي   أحمد بن الطيب1837003457 1
04.5000.0012.0007.50بختاوي   جميلة171735087701 2
00.5000.0011.0004.70براح    نضال1835085551 3
04.0000.0017.0009.20بعجي   وفاء1835082121 4
03.0000.0009.0005.40بقرار   محمد المختار1835077683 5
06.5000.0011.0008.30بكري   عبد القادر1835076939 6
00.5000.0009.5004.10بلحوت   بلقاسم1835077546 3 7

02.0000.0011.5005.80بلقيبش   يونس171735089271 8
02.5000.0011.0005.90بن عامر   صابر1835084482 9
06.5000.0015.5010.10بن عبد هللا   انس عصام الدين1835081122 10
03.5000.0011.5006.70بن علية   أحمد1735087036 12.75 11
00.00بن قسمية   فريد1835082983 12
08.5000.0013.0010.30بن يحي   مصطفى1735082814 17 13
04.0000.0012.5007.40بوديلمي    سھام1835076819 14
04.5000.0011.0007.10بوساق   محمد الدرة1835077138 15
08.0000.0017.0011.60بوعلي   نجيب1835097283 16
00.5000.0010.5004.50بوقندورة    رشا1835076714 17
05.0000.0017.0009.80حوض   سيف الدين1835088145 18
04.5000.0011.5007.30حيمر   ايمن1835076392 19
06.0000.0014.0009.20سعد   محمد1835086617 20
06.5000.0009.0007.50سھيلي   محمد مروان1735082405 17 21
07.0000.0016.5010.80شريف   الطيب1735081589 15 22
06.0000.0016.0010.00طاھري   المختار1735093663 23
00.00عاشور   عبد المالك1735083009 24
03.5000.0013.5007.50عرسالن   رانية1835076700 25
07.5000.0012.0009.30عرسالن   يسرى1835077528 26

06.5000.0012.5008.90عالل   سھام171735087762 27
06.0000.0011.0008.00غربي   إسماعيل1835086609 28
03.0000.0011.0006.20لعرابي   خالد1835081143 29
05.5000.0014.5009.10محمدي   محمد رشيد1835080798 30
02.5000.0011.5006.10مشتر   إيمان1835084468 31
00.5000.0011.0004.70ميمون   فارس1735082255 17 32
00.00نغموش   علي1535119607 33
02.0000.0012.5006.20نواوي   اسالم1835078161 34
01.0000.0011.0005.00يحياوي   دعاء1835082963 35

2020/03/1009:45 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

08.8008.8003.5208.80بن يطو   الطاھر1535120406 1
11.8011.8004.7211.80خلف هللا   علي1635100775 2
12.4012.4004.9612.40سويح   مريم1635089395 3
10.4010.4004.1610.40قاسمي   صھيب1635100763 4
00.0012.5005.00لعجال   وائل1535095091 5
11.6011.6004.6411.60محمودي   فاطمة الزھراء1535111600 6
00.0013.0005.20مزعاش   علي1535095460 7

2020/03/1009:45 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

17

59

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

76



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

05.0000.0016.0009.40الناجي   الشيخ عبد هللا1817183 1
02.0000.0012.0006.00بحاش   وائل1535102070 2
04.5000.0013.5008.10بن زاوي   مھدي عبد هللا1735082499 17 3
04.0000.0014.0008.00بن صالح   زيد1835086850 4
00.00بوجالل   عبد الرحيم1535119463 5
03.5000.0014.5007.90بودراس   خير الدين1835085966 6
04.0000.0014.5008.20بوشاللق   مريم1835081180 7
03.0000.0014.0007.40جباري   مصطفى1835085511 8
04.5000.0013.0007.90حجاب   محمد أمين1735082376 17 9
00.0001.0000.40خطاطبه   احمد1712038128 10
04.5000.0011.0007.10دائرة   أمجد1735088237 11
10.5000.0016.5012.90دغيش   ليلى1835082153 12
00.0000.5000.20ذياب   راضيا1835087586 13
00.00ذياب   محمد1735082801 17 14
05.0000.0013.5008.40رحماني   فتحي1835078137 15
02.5000.0013.5006.90زياني   زيان1835082966 16
08.5000.0015.5011.30ساسي   وفاء1635089640 17
07.5000.0014.5010.30سالمي    احمد1835082654 18
03.5000.0014.0007.70سعداوي   وليد1835077381 19
03.5000.0013.0007.30سعيدي   سماعيل1735087067 20
00.5000.0013.0005.50شنيط   محمد أمين1735093669 21
06.5000.0016.0010.30طويرات    منال1835082155 22
02.5000.0013.5006.90طيب باي   ياسر1839052907 23
02.5000.0014.0007.10عزوز   بسمة1835078644 24
06.5000.0015.0009.90فايد   محمد أمين1735103912 25
02.0000.0013.0006.40كريم   اسامة1735087948 26
05.5000.0012.0008.10لعيشي   عبد الرزاق1835097842 27
02.5000.0012.0006.30مرابط   بلقاسم سيف الدين1735084445 28
05.5000.0013.0008.50معلمي    خليل1835082712 29
05.0000.0015.0009.00منا   ايمان نور الھدى1835082135 30
00.5000.0012.5005.30منير   خليل1835086868 31
00.5000.0013.0005.50نقاز   ماجد1835086173 32
11.0000.0015.5012.80نقاز   سمية1835086146 33
03.5000.0012.0006.90يوسفي    ربيع1835087303 34

2020/03/1009:46 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

04.0000.0012.0007.20أسالفي   أحمد بن الطيب1837003457 1
02.5000.0013.5006.90بختاوي   جميلة171735087701 2
02.5000.0011.5006.10براح    نضال1835085551 3
02.5000.0014.5007.30بعجي   وفاء1835082121 4
04.5000.0011.0007.10بقرار   محمد المختار1835077683 5
10.5000.0013.0011.50بكري   عبد القادر1835076939 6
04.0000.0010.5006.60بلحوت   بلقاسم1835077546 3 7

02.0000.0012.5006.20بلقيبش   يونس171735089271 8
07.0000.0013.0009.40بن عامر   صابر1835084482 9
09.5000.0013.5011.10بن عبد هللا   انس عصام الدين1835081122 10
02.0000.0010.5005.40بن علية   أحمد1735087036 12.75 11
00.00بن قسمية   فريد1835082983 12
03.5000.0010.0006.10بن يحي   مصطفى1735082814 17 13
03.0000.0014.5007.60بوديلمي    سھام1835076819 14
07.0000.0012.5009.20بوساق   محمد الدرة1835077138 15
05.5000.0014.5009.10بوعلي   نجيب1835097283 16
00.5000.0013.5005.70بوقندورة    رشا1835076714 17
07.5000.0012.0009.30حوض   سيف الدين1835088145 18
03.5000.0012.5007.10حيمر   ايمن1835076392 19
11.0000.0015.0012.60سعد   محمد1835086617 20
03.5000.0012.0006.90سھيلي   محمد مروان1735082405 17 21
03.0000.0013.5007.20شريف   الطيب1735081589 15 22
00.5000.0013.0005.50طاھري   المختار1735093663 23
00.00عاشور   عبد المالك1735083009 24
03.5000.0013.5007.50عرسالن   رانية1835076700 25
05.5000.0013.0008.50عرسالن   يسرى1835077528 26

02.5000.0012.5006.50عالل   سھام171735087762 27
11.0000.0015.5012.80غربي   إسماعيل1835086609 28
03.0000.0011.5006.40لعرابي   خالد1835081143 29
05.0000.0013.5008.40محمدي   محمد رشيد1835080798 30
00.5000.0013.0005.50مشتر   إيمان1835084468 31
03.5000.0012.0006.90ميمون   فارس1735082255 17 32
00.00نغموش   علي1535119607 33
08.0000.0012.0009.60نواوي   اسالم1835078161 34
02.5000.0013.0006.70يحياوي   دعاء1835082963 35

2020/03/1009:46 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

08.0000.0008.0008.00بن يطو   الطاھر1535120406 1
00.5000.0012.5005.30خلف هللا   علي1635100775 2
07.7000.0007.7007.70سويح   مريم1635089395 3
04.0000.0012.5007.40قاسمي   صھيب1635100763 4
00.0011.0004.40لعجال   وائل1535095091 5
07.8000.0007.8007.80محمودي   فاطمة الزھراء1535111600 6
00.0013.0005.20مزعاش   علي1535095460 7

2020/03/1009:46 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

9

67

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

76



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Eléc fond 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

03.5000.0014.0007.70الناجي   الشيخ عبد هللا1817183 1
00.5000.0014.0005.90بحاش   وائل1535102070 2
04.5000.0014.5008.50بن زاوي   مھدي عبد هللا1735082499 17 3
03.0000.0014.0007.40بن صالح   زيد1835086850 4
00.00بوجالل   عبد الرحيم1535119463 5
02.5000.0013.5006.90بودراس   خير الدين1835085966 6
04.0000.0013.5007.80بوشاللق   مريم1835081180 7
02.0000.0014.0006.80جباري   مصطفى1835085511 8
01.0000.0013.5006.00حجاب   محمد أمين1735082376 17 9
00.00خطاطبه   احمد1712038128 10
07.0000.0015.5010.40دائرة   أمجد1735088237 11
06.0000.0016.5010.20دغيش   ليلى1835082153 12
00.00ذياب   راضيا1835087586 13
00.00ذياب   محمد1735082801 17 14
05.0000.0013.0008.20رحماني   فتحي1835078137 15
02.5000.0013.5006.90زياني   زيان1835082966 16
04.5000.0016.0009.10ساسي   وفاء1635089640 17
02.0000.0016.0007.60سالمي    احمد1835082654 18
05.5000.0012.5008.30سعداوي   وليد1835077381 19
02.5000.0012.5006.50سعيدي   سماعيل1735087067 20
01.5000.0013.0006.10شنيط   محمد أمين1735093669 21
02.0000.0015.0007.20طويرات    منال1835082155 22
01.5000.0013.5006.30طيب باي   ياسر1839052907 23
07.0000.0014.5010.00عزوز   بسمة1835078644 24
03.5000.0015.5008.30فايد   محمد أمين1735103912 25
00.5000.0013.5005.70كريم   اسامة1735087948 26
00.5000.0012.5005.30لعيشي   عبد الرزاق1835097842 27
02.0000.0013.0006.40مرابط   بلقاسم سيف الدين1735084445 28
03.0000.0012.5006.80معلمي    خليل1835082712 29
05.0000.0015.0009.00منا   ايمان نور الھدى1835082135 30
02.5000.0012.5006.50منير   خليل1835086868 31
01.5000.0014.5006.70نقاز   ماجد1835086173 32
08.0000.0015.0010.80نقاز   سمية1835086146 33
02.0000.0014.0006.80يوسفي    ربيع1835087303 34

2020/03/1009:47 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Eléc fond 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

01.5000.0011.5005.50أسالفي   أحمد بن الطيب1837003457 1
05.5000.0013.5008.70بختاوي   جميلة171735087701 2
01.5000.0011.0005.30براح    نضال1835085551 3
02.0000.0012.5006.20بعجي   وفاء1835082121 4
03.5000.0012.0006.90بقرار   محمد المختار1835077683 5
11.0000.0014.0012.20بكري   عبد القادر1835076939 6
03.0000.0013.0007.00بلحوت   بلقاسم1835077546 3 7

01.5000.0010.5005.10بلقيبش   يونس171735089271 8
03.5000.0011.0006.50بن عامر   صابر1835084482 9
03.5000.0012.5007.10بن عبد هللا   انس عصام الدين1835081122 10
03.0000.0012.5006.80بن علية   أحمد1735087036 12.75 11
00.00بن قسمية   فريد1835082983 12
03.5000.0011.0006.50بن يحي   مصطفى1735082814 17 13
01.5000.0011.5005.50بوديلمي    سھام1835076819 14
07.0000.0012.5009.20بوساق   محمد الدرة1835077138 15
06.5000.0011.5008.50بوعلي   نجيب1835097283 16
00.5000.0012.0005.10بوقندورة    رشا1835076714 17
03.5000.0013.0007.30حوض   سيف الدين1835088145 18
01.0000.0012.0005.40حيمر   ايمن1835076392 19
03.5000.0012.0006.90سعد   محمد1835086617 20
04.0000.0012.5007.40سھيلي   محمد مروان1735082405 17 21
03.0000.0015.5008.00شريف   الطيب1735081589 15 22
03.5000.0014.0007.70طاھري   المختار1735093663 23
00.00عاشور   عبد المالك1735083009 24
02.5000.0012.5006.50عرسالن   رانية1835076700 25
05.0000.0012.5008.00عرسالن   يسرى1835077528 26

03.0000.0013.0007.00عالل   سھام171735087762 27
03.0000.0012.0006.60غربي   إسماعيل1835086609 28
01.0000.0012.5005.60لعرابي   خالد1835081143 29
04.5000.0011.5007.30محمدي   محمد رشيد1835080798 30
02.0000.0012.5006.20مشتر   إيمان1835084468 31
04.5000.0013.5008.10ميمون   فارس1735082255 17 32
00.00نغموش   علي1535119607 33
04.5000.0011.5007.30نواوي   اسالم1835078161 34
02.0000.0012.0006.00يحياوي   دعاء1835082963 35

2020/03/1009:47 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Eléc fond 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

10.4000.0010.4010.40بن يطو   الطاھر1535120406 1
11.4011.4004.5611.40خلف هللا   علي1635100775 2
01.0000.0013.0005.80سويح   مريم1635089395 3
03.0000.0014.0007.40قاسمي   صھيب1635100763 4
10.1010.1004.0410.10لعجال   وائل1535095091 5
00.0013.0005.20محمودي   فاطمة الزھراء1535111600 6
00.0014.0005.60مزعاش   علي1535095460 7

2020/03/1009:47 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

8

68

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

76



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

10.0000.0012.5011.00الناجي   الشيخ عبد هللا1817183 1
06.0000.0011.5008.20بحاش   وائل1535102070 2
10.0000.0016.5012.60بن زاوي   مھدي عبد هللا1735082499 17 3
06.0000.0012.0008.40بن صالح   زيد1835086850 4
00.00بوجالل   عبد الرحيم1535119463 5
17.5000.0012.0015.30بودراس   خير الدين1835085966 6
13.0000.0013.5013.20بوشاللق   مريم1835081180 7
08.0000.0013.5010.20جباري   مصطفى1835085511 8
09.5000.0008.5009.10حجاب   محمد أمين1735082376 17 9
00.00خطاطبه   احمد1712038128 10
14.0000.0015.5014.60دائرة   أمجد1735088237 11
18.2500.0019.5018.75دغيش   ليلى1835082153 12
00.00ذياب   راضيا1835087586 13
00.00ذياب   محمد1735082801 17 14
16.0000.0011.0014.00رحماني   فتحي1835078137 15
05.0000.0010.5007.20زياني   زيان1835082966 16
15.0000.0014.5014.80ساسي   وفاء1635089640 17
17.0000.0012.0015.00سالمي    احمد1835082654 18
07.7500.0010.5008.85سعداوي   وليد1835077381 19
05.5000.0009.0006.90سعيدي   سماعيل1735087067 20
09.5000.0012.0010.50شنيط   محمد أمين1735093669 21
19.5000.0017.0018.50طويرات    منال1835082155 22
06.5000.0011.0008.30طيب باي   ياسر1839052907 23
16.5000.0011.0014.30عزوز   بسمة1835078644 24
12.5000.0013.5012.90فايد   محمد أمين1735103912 25
04.0000.0011.0006.80كريم   اسامة1735087948 26
04.5000.0007.5005.70لعيشي   عبد الرزاق1835097842 27
09.2500.0009.0009.15مرابط   بلقاسم سيف الدين1735084445 28
09.5000.0011.5010.30معلمي    خليل1835082712 29
14.5000.0015.5014.90منا   ايمان نور الھدى1835082135 30
05.0000.0011.0007.40منير   خليل1835086868 31
07.0000.0011.0008.60نقاز   ماجد1835086173 32
19.5000.0018.0018.90نقاز   سمية1835086146 33
08.0000.0010.0008.80يوسفي    ربيع1835087303 34

2020/03/1009:48 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

04.0000.0008.0005.60أسالفي   أحمد بن الطيب1837003457 1
06.5000.0011.0008.30بختاوي   جميلة171735087701 2
04.0000.0007.0005.20براح    نضال1835085551 3
11.0000.0013.5012.00بعجي   وفاء1835082121 4
05.0000.0013.5008.40بقرار   محمد المختار1835077683 5
17.5000.0011.0014.90بكري   عبد القادر1835076939 6
08.0000.0012.0009.60بلحوت   بلقاسم1835077546 3 7

05.0000.0011.5007.60بلقيبش   يونس171735089271 8
09.0000.0012.0010.20بن عامر   صابر1835084482 9
11.5000.0012.5011.90بن عبد هللا   انس عصام الدين1835081122 10
13.7500.0011.5012.85بن علية   أحمد1735087036 12.75 11
00.00بن قسمية   فريد1835082983 12
08.0000.0010.5009.00بن يحي   مصطفى1735082814 17 13
13.0000.0012.0012.60بوديلمي    سھام1835076819 14
09.5000.0011.0010.10بوساق   محمد الدرة1835077138 15
07.0000.0011.0008.60بوعلي   نجيب1835097283 16
03.0000.0012.5006.80بوقندورة    رشا1835076714 17
07.0000.0012.5009.20حوض   سيف الدين1835088145 18
03.0000.0010.0005.80حيمر   ايمن1835076392 19
17.5000.0014.0016.10سعد   محمد1835086617 20
10.5000.0015.0012.30سھيلي   محمد مروان1735082405 17 21
10.0000.0011.0010.40شريف   الطيب1735081589 15 22
09.5000.0013.5011.10طاھري   المختار1735093663 23
00.00عاشور   عبد المالك1735083009 24
09.5000.0011.0010.10عرسالن   رانية1835076700 25
12.0000.0010.0011.20عرسالن   يسرى1835077528 26

12.5000.0010.0011.50عالل   سھام171735087762 27
17.5000.0013.0015.70غربي   إسماعيل1835086609 28
06.0000.0010.5007.80لعرابي   خالد1835081143 29
07.5000.0014.0010.10محمدي   محمد رشيد1835080798 30
07.7500.0009.0008.25مشتر   إيمان1835084468 31
09.5000.0013.5011.10ميمون   فارس1735082255 17 32
00.00نغموش   علي1535119607 33
07.0000.0008.5007.60نواوي   اسالم1835078161 34
08.5000.0014.0010.70يحياوي   دعاء1835082963 35

2020/03/1009:48 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

13.4000.0013.4013.40بن يطو   الطاھر1535120406 1
00.0010.0004.00خلف هللا   علي1635100775 2
00.0009.5003.80سويح   مريم1635089395 3
00.0012.0004.80قاسمي   صھيب1635100763 4
10.4010.4004.1610.40لعجال   وائل1535095091 5
00.0011.0004.40محمودي   فاطمة الزھراء1535111600 6
00.0015.0006.00مزعاش   علي1535095460 7

2020/03/1009:48 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

37

39

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

76



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

00.0013.0005.20الناجي   الشيخ عبد هللا1817183 1
07.0000.0007.0007.00بحاش   وائل1535102070 2
09.4000.0009.4009.40بن زاوي   مھدي عبد هللا1735082499 17 3
03.5000.0012.5007.10بن صالح   زيد1835086850 4
09.2500.0009.2509.25بوجالل   عبد الرحيم1535119463 5
05.0000.0012.0007.80بودراس   خير الدين1835085966 6
00.0012.5005.00بوشاللق   مريم1835081180 7
05.0000.0012.0007.80جباري   مصطفى1835085511 8
02.0000.0011.2505.70حجاب   محمد أمين1735082376 17 9
00.00خطاطبه   احمد1712038128 10
05.6000.0005.6005.60دائرة   أمجد1735088237 11
10.5000.0014.5012.10دغيش   ليلى1835082153 12
00.00ذياب   راضيا1835087586 13
00.00ذياب   محمد1735082801 17 14
03.0000.0013.0007.00رحماني   فتحي1835078137 15
02.0000.0011.5005.80زياني   زيان1835082966 16
07.5000.0013.5009.90ساسي   وفاء1635089640 17
04.0000.0012.5007.40سالمي    احمد1835082654 18
05.5000.0012.2508.20سعداوي   وليد1835077381 19
01.5000.0011.5005.50سعيدي   سماعيل1735087067 20
02.0000.0011.2505.70شنيط   محمد أمين1735093669 21
09.0000.0015.5011.60طويرات    منال1835082155 22
01.0000.0011.5005.20طيب باي   ياسر1839052907 23
06.5000.0012.5008.90عزوز   بسمة1835078644 24
02.5000.0012.0006.30فايد   محمد أمين1735103912 25
01.0000.0011.7505.30كريم   اسامة1735087948 26
03.0000.0011.5006.40لعيشي   عبد الرزاق1835097842 27
02.0000.0011.7505.90مرابط   بلقاسم سيف الدين1735084445 28
02.0000.0011.5005.80معلمي    خليل1835082712 29
02.5000.0015.0007.50منا   ايمان نور الھدى1835082135 30
02.0000.0011.5005.80منير   خليل1835086868 31
05.5000.0014.0008.90نقاز   ماجد1835086173 32
11.5000.0014.0012.50نقاز   سمية1835086146 33
03.0000.0011.0006.20يوسفي    ربيع1835087303 34

2020/03/1009:48 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

02.0000.0011.0005.60أسالفي   أحمد بن الطيب1837003457 1
02.0000.0012.5006.20بختاوي   جميلة171735087701 2
00.5000.0011.5004.90براح    نضال1835085551 3
05.5000.0014.0008.90بعجي   وفاء1835082121 4
00.5000.0012.0005.10بقرار   محمد المختار1835077683 5
02.5000.0011.5006.10بكري   عبد القادر1835076939 6
00.0010.5004.20بلحوت   بلقاسم1835077546 3 7

01.0000.0013.0005.80بلقيبش   يونس171735089271 8
01.0000.0012.7505.70بن عامر   صابر1835084482 9
06.5000.0012.7509.00بن عبد هللا   انس عصام الدين1835081122 10
05.0000.0011.0007.40بن علية   أحمد1735087036 12.75 11
00.00بن قسمية   فريد1835082983 12
01.0000.0013.0005.80بن يحي   مصطفى1735082814 17 13
04.0000.0013.0007.60بوديلمي    سھام1835076819 14
02.0000.0012.0006.00بوساق   محمد الدرة1835077138 15
03.0000.0012.5006.80بوعلي   نجيب1835097283 16
00.0011.5004.60بوقندورة    رشا1835076714 17
05.0000.0013.0008.20حوض   سيف الدين1835088145 18
02.5000.0012.0006.30حيمر   ايمن1835076392 19
05.5000.0012.5008.30سعد   محمد1835086617 20
05.0000.0011.5007.60سھيلي   محمد مروان1735082405 17 21
00.5000.0012.5005.30شريف   الطيب1735081589 15 22
01.0000.0012.0005.40طاھري   المختار1735093663 23
00.00عاشور   عبد المالك1735083009 24
00.0012.0004.80عرسالن   رانية1835076700 25
02.0000.0012.0006.00عرسالن   يسرى1835077528 26

02.5000.0012.2506.40عالل   سھام171735087762 27
08.5000.0012.5010.10غربي   إسماعيل1835086609 28
04.0000.0012.5007.40لعرابي   خالد1835081143 29
03.0000.0014.0007.40محمدي   محمد رشيد1835080798 30
00.0012.0004.80مشتر   إيمان1835084468 31
00.0011.2504.50ميمون   فارس1735082255 17 32
00.00نغموش   علي1535119607 33
00.0012.0004.80نواوي   اسالم1835078161 34
02.0000.0013.2506.50يحياوي   دعاء1835082963 35

2020/03/1009:48 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

10.7000.0010.7010.70بن يطو   الطاھر1535120406 1
05.0007.8007.8006.1207.80خلف هللا   علي1635100775 2
01.0007.1007.1003.4407.10سويح   مريم1635089395 3
10.0006.4006.4008.5606.40قاسمي   صھيب1635100763 4
10.0010.0004.0010.00لعجال   وائل1535095091 5
07.7000.0007.7007.70محمودي   فاطمة الزھراء1535111600 6
07.1000.0007.1007.10مزعاش   علي1535095460 7

2020/03/1009:48 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

6

70

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

76



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

10.0000.0010.00الناجي   الشيخ عبد هللا1817183 1
12.5000.0012.50بحاش   وائل1535102070 2
13.0000.0013.00بن زاوي   مھدي عبد هللا1735082499 17 3
13.5000.0013.50بن صالح   زيد1835086850 4
09.0000.0009.00بوجالل   عبد الرحيم1535119463 5
11.5000.0011.50بودراس   خير الدين1835085966 6
11.0000.0011.00بوشاللق   مريم1835081180 7
10.5000.0010.50جباري   مصطفى1835085511 8
10.5000.0010.50حجاب   محمد أمين1735082376 17 9
00.00خطاطبه   احمد1712038128 10
12.7500.0012.75دائرة   أمجد1735088237 11
13.0000.0013.00دغيش   ليلى1835082153 12
00.00ذياب   راضيا1835087586 13
00.00ذياب   محمد1735082801 17 14
12.0000.0012.00رحماني   فتحي1835078137 15
12.0000.0012.00زياني   زيان1835082966 16
10.0000.0010.00ساسي   وفاء1635089640 17
12.0000.0012.00سالمي    احمد1835082654 18
12.0000.0012.00سعداوي   وليد1835077381 19
10.5000.0010.50سعيدي   سماعيل1735087067 20
10.0000.0010.00شنيط   محمد أمين1735093669 21
13.0000.0013.00طويرات    منال1835082155 22
12.0000.0012.00طيب باي   ياسر1839052907 23
10.0000.0010.00عزوز   بسمة1835078644 24
15.5000.0015.50فايد   محمد أمين1735103912 25
10.0000.0010.00كريم   اسامة1735087948 26
10.5000.0010.50لعيشي   عبد الرزاق1835097842 27
11.0000.0011.00مرابط   بلقاسم سيف الدين1735084445 28
10.5000.0010.50معلمي    خليل1835082712 29
13.0000.0013.00منا   ايمان نور الھدى1835082135 30
10.0000.0010.00منير   خليل1835086868 31
12.0000.0012.00نقاز   ماجد1835086173 32
10.0000.0010.00نقاز   سمية1835086146 33
10.0000.0010.00يوسفي    ربيع1835087303 34

2020/03/1009:49 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

10.0000.0010.00أسالفي   أحمد بن الطيب1837003457 1
12.0000.0012.00بختاوي   جميلة171735087701 2
10.0000.0010.00براح    نضال1835085551 3
15.0000.0015.00بعجي   وفاء1835082121 4
10.0000.0010.00بقرار   محمد المختار1835077683 5
10.0000.0010.00بكري   عبد القادر1835076939 6
10.5000.0010.50بلحوت   بلقاسم1835077546 3 7

10.5000.0010.50بلقيبش   يونس171735089271 8
10.0000.0010.00بن عامر   صابر1835084482 9
15.0000.0015.00بن عبد هللا   انس عصام الدين1835081122 10
10.0000.0010.00بن علية   أحمد1735087036 12.75 11
00.00بن قسمية   فريد1835082983 12
12.0000.0012.00بن يحي   مصطفى1735082814 17 13
10.0000.0010.00بوديلمي    سھام1835076819 14
10.0000.0010.00بوساق   محمد الدرة1835077138 15
12.0000.0012.00بوعلي   نجيب1835097283 16
10.0000.0010.00بوقندورة    رشا1835076714 17
10.5000.0010.50حوض   سيف الدين1835088145 18
11.0000.0011.00حيمر   ايمن1835076392 19
11.0000.0011.00سعد   محمد1835086617 20
11.0000.0011.00سھيلي   محمد مروان1735082405 17 21
11.5000.0011.50شريف   الطيب1735081589 15 22
11.0000.0011.00طاھري   المختار1735093663 23
10.7500.0010.75عاشور   عبد المالك1735083009 24
14.0000.0014.00عرسالن   رانية1835076700 25
12.5000.0012.50عرسالن   يسرى1835077528 26

14.0000.0014.00عالل   سھام171735087762 27
10.0000.0010.00غربي   إسماعيل1835086609 28
10.0000.0010.00لعرابي   خالد1835081143 29
11.0000.0011.00محمدي   محمد رشيد1835080798 30
13.0000.0013.00مشتر   إيمان1835084468 31
15.0000.0015.00ميمون   فارس1735082255 17 32
00.00نغموش   علي1535119607 33
10.0000.0010.00نواوي   اسالم1835078161 34
14.0000.0014.00يحياوي   دعاء1835082963 35

2020/03/1009:49 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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 يطو   الطاھر1535120406 1
10.0000.0010.00خلف هللا   علي1635100775 2
10.0000.0010.00سويح   مريم1635089395 3
13.0000.0013.00قاسمي   صھيب1635100763 4
12.0000.0012.00لعجال   وائل1535095091 5
11.0000.0011.00محمودي   فاطمة الزھراء1535111600 6
15.5000.0015.50مزعاش   علي1535095460 7

2020/03/1009:49 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

70

6

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

76



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

12.5000.0012.50الناجي   الشيخ عبد هللا1817183 1
14.3300.0014.33بحاش   وائل1535102070 2
12.3800.0012.38بن زاوي   مھدي عبد هللا1735082499 17 3
14.0000.0014.00بن صالح   زيد1835086850 4
10.0000.0010.00بوجالل   عبد الرحيم1535119463 5
14.0000.0014.00بودراس   خير الدين1835085966 6
13.3000.0013.30بوشاللق   مريم1835081180 7
14.0000.0014.00جباري   مصطفى1835085511 8
14.0000.0014.00حجاب   محمد أمين1735082376 17 9
00.00خطاطبه   احمد1712038128 10
13.3800.0013.38دائرة   أمجد1735088237 11
14.5000.0014.50دغيش   ليلى1835082153 12
00.00ذياب   راضيا1835087586 13
00.00ذياب   محمد1735082801 17 14
13.0000.0013.00رحماني   فتحي1835078137 15
14.0000.0014.00زياني   زيان1835082966 16
14.0000.0014.00ساسي   وفاء1635089640 17
13.5000.0013.50سالمي    احمد1835082654 18
14.0000.0014.00سعداوي   وليد1835077381 19
13.5000.0013.50سعيدي   سماعيل1735087067 20
14.0000.0014.00شنيط   محمد أمين1735093669 21
14.5000.0014.50طويرات    منال1835082155 22
14.0000.0014.00طيب باي   ياسر1839052907 23
14.0000.0014.00عزوز   بسمة1835078644 24
14.0000.0014.00فايد   محمد أمين1735103912 25
13.0000.0013.00كريم   اسامة1735087948 26
12.5000.0012.50لعيشي   عبد الرزاق1835097842 27
12.5000.0012.50مرابط   بلقاسم سيف الدين1735084445 28
13.5000.0013.50معلمي    خليل1835082712 29
14.5000.0014.50منا   ايمان نور الھدى1835082135 30
13.5000.0013.50منير   خليل1835086868 31
14.0000.0014.00نقاز   ماجد1835086173 32
14.5000.0014.50نقاز   سمية1835086146 33
14.0000.0014.00يوسفي    ربيع1835087303 34

2020/03/1009:49 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

12.0000.0012.00أسالفي   أحمد بن الطيب1837003457 1
14.0000.0014.00بختاوي   جميلة171735087701 2
13.0000.0013.00براح    نضال1835085551 3
14.0000.0014.00بعجي   وفاء1835082121 4
14.5000.0014.50بقرار   محمد المختار1835077683 5
13.5000.0013.50بكري   عبد القادر1835076939 6
13.5000.0013.50بلحوت   بلقاسم1835077546 3 7

13.5000.0013.50بلقيبش   يونس171735089271 8
13.0000.0013.00بن عامر   صابر1835084482 9
00.00بن عبد هللا   انس عصام الدين1835081122 10
14.5000.0014.50بن علية   أحمد1735087036 12.75 11
00.00بن قسمية   فريد1835082983 12
14.5000.0014.50بن يحي   مصطفى1735082814 17 13
13.5000.0013.50بوديلمي    سھام1835076819 14
13.0000.0013.00بوساق   محمد الدرة1835077138 15
13.0000.0013.00بوعلي   نجيب1835097283 16
13.0000.0013.00بوقندورة    رشا1835076714 17
14.0000.0014.00حوض   سيف الدين1835088145 18
14.0000.0014.00حيمر   ايمن1835076392 19
14.5000.0014.50سعد   محمد1835086617 20
14.5000.0014.50سھيلي   محمد مروان1735082405 17 21
14.0000.0014.00شريف   الطيب1735081589 15 22
14.5000.0014.50طاھري   المختار1735093663 23
00.00عاشور   عبد المالك1735083009 24
13.5000.0013.50عرسالن   رانية1835076700 25
13.5000.0013.50عرسالن   يسرى1835077528 26

13.5000.0013.50عالل   سھام171735087762 27
13.0000.0013.00غربي   إسماعيل1835086609 28
13.5000.0013.50لعرابي   خالد1835081143 29
13.5000.0013.50محمدي   محمد رشيد1835080798 30
12.5000.0012.50مشتر   إيمان1835084468 31
14.5000.0014.50ميمون   فارس1735082255 17 32
00.00نغموش   علي1535119607 33
13.5000.0013.50نواوي   اسالم1835078161 34
14.0000.0014.00يحياوي   دعاء1835082963 35

2020/03/1009:49 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

11.9600.0011.96بن يطو   الطاھر1535120406 1
11.9200.0011.92خلف هللا   علي1635100775 2
13.7000.0013.70سويح   مريم1635089395 3
10.6700.0010.67قاسمي   صھيب1635100763 4
10.0000.0010.00لعجال   وائل1535095091 5
13.2500.0013.25محمودي   فاطمة الزھراء1535111600 6
14.1300.0014.13مزعاش   علي1535095460 7

2020/03/1009:49 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

69

7

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

76



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

13.6300.0013.63الناجي   الشيخ عبد هللا1817183 1
14.7500.0014.75بحاش   وائل1535102070 2
13.3500.0013.35بن زاوي   مھدي عبد هللا1735082499 17 3
12.3300.0012.33بن صالح   زيد1835086850 4
13.5800.0013.58بوجالل   عبد الرحيم1535119463 5
12.3300.0012.33بودراس   خير الدين1835085966 6
13.0800.0013.08بوشاللق   مريم1835081180 7
13.3800.0013.38جباري   مصطفى1835085511 8
12.4200.0012.42حجاب   محمد أمين1735082376 17 9
00.00خطاطبه   احمد1712038128 10
13.3000.0013.30دائرة   أمجد1735088237 11
15.0800.0015.08دغيش   ليلى1835082153 12
00.00ذياب   راضيا1835087586 13
00.00ذياب   محمد1735082801 17 14
12.3300.0012.33رحماني   فتحي1835078137 15
14.0000.0014.00زياني   زيان1835082966 16
13.0000.0013.00ساسي   وفاء1635089640 17
12.5800.0012.58سالمي    احمد1835082654 18
13.7500.0013.75سعداوي   وليد1835077381 19
12.3300.0012.33سعيدي   سماعيل1735087067 20
12.8800.0012.88شنيط   محمد أمين1735093669 21
15.3300.0015.33طويرات    منال1835082155 22
13.9200.0013.92طيب باي   ياسر1839052907 23
14.2500.0014.25عزوز   بسمة1835078644 24
13.6700.0013.67فايد   محمد أمين1735103912 25
13.5800.0013.58كريم   اسامة1735087948 26
11.5000.0011.50لعيشي   عبد الرزاق1835097842 27
13.1300.0013.13مرابط   بلقاسم سيف الدين1735084445 28
13.6700.0013.67معلمي    خليل1835082712 29
14.5000.0014.50منا   ايمان نور الھدى1835082135 30
13.9200.0013.92منير   خليل1835086868 31
13.0000.0013.00نقاز   ماجد1835086173 32
15.1700.0015.17نقاز   سمية1835086146 33
11.3800.0011.38يوسفي    ربيع1835087303 34

2020/03/1009:51 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

14.6900.0014.69أسالفي   أحمد بن الطيب1837003457 1
13.8100.0013.81بختاوي   جميلة171735087701 2
14.6900.0014.69براح    نضال1835085551 3
14.6900.0014.69بعجي   وفاء1835082121 4
12.9400.0012.94بقرار   محمد المختار1835077683 5
11.8800.0011.88بكري   عبد القادر1835076939 6
13.8100.0013.81بلحوت   بلقاسم1835077546 3 7

12.8800.0012.88بلقيبش   يونس171735089271 8
14.6900.0014.69بن عامر   صابر1835084482 9
13.3600.0013.36بن عبد هللا   انس عصام الدين1835081122 10
13.6300.0013.63بن علية   أحمد1735087036 12.75 11
03.6900.0003.69بن قسمية   فريد1835082983 12
11.1700.0011.17بن يحي   مصطفى1735082814 17 13
12.2500.0012.25بوديلمي    سھام1835076819 14
13.1300.0013.13بوساق   محمد الدرة1835077138 15
13.6300.0013.63بوعلي   نجيب1835097283 16
13.6300.0013.63بوقندورة    رشا1835076714 17
13.1300.0013.13حوض   سيف الدين1835088145 18
13.1300.0013.13حيمر   ايمن1835076392 19
12.4200.0012.42سعد   محمد1835086617 20
12.9400.0012.94سھيلي   محمد مروان1735082405 17 21
13.8800.0013.88شريف   الطيب1735081589 15 22
12.9400.0012.94طاھري   المختار1735093663 23
00.00عاشور   عبد المالك1735083009 24
13.1300.0013.13عرسالن   رانية1835076700 25
11.8800.0011.88عرسالن   يسرى1835077528 26

13.6300.0013.63عالل   سھام171735087762 27
12.1300.0012.13غربي   إسماعيل1835086609 28
13.6300.0013.63لعرابي   خالد1835081143 29
13.1300.0013.13محمدي   محمد رشيد1835080798 30
14.6900.0014.69مشتر   إيمان1835084468 31
13.8100.0013.81ميمون   فارس1735082255 17 32
00.00نغموش   علي1535119607 33
12.2500.0012.25نواوي   اسالم1835078161 34
12.9400.0012.94يحياوي   دعاء1835082963 35

2020/03/1009:51 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

14.3300.0014.33بن يطو   الطاھر1535120406 1
13.3300.0013.33خلف هللا   علي1635100775 2
12.5000.0012.50سويح   مريم1635089395 3
14.8300.0014.83قاسمي   صھيب1635100763 4
14.6700.0014.67لعجال   وائل1535095091 5
11.8300.0011.83محمودي   فاطمة الزھراء1535111600 6
11.8300.0011.83مزعاش   علي1535095460 7

2020/03/1009:51 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

70

6

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

76



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Etat de l'art GEالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

10.2500.0010.25الناجي   الشيخ عبد هللا1817183 1
17.0000.0017.00بحاش   وائل1535102070 2
11.5000.0011.50بن زاوي   مھدي عبد هللا1735082499 17 3
13.2500.0013.25بن صالح   زيد1835086850 4
00.00بوجالل   عبد الرحيم1535119463 5
11.2500.0011.25بودراس   خير الدين1835085966 6
14.2500.0014.25بوشاللق   مريم1835081180 7
06.5000.0006.50جباري   مصطفى1835085511 8
13.7500.0013.75حجاب   محمد أمين1735082376 17 9
00.00خطاطبه   احمد1712038128 10
12.5000.0012.50دائرة   أمجد1735088237 11
12.0000.0012.00دغيش   ليلى1835082153 12
00.00ذياب   راضيا1835087586 13
00.00ذياب   محمد1735082801 17 14
13.2500.0013.25رحماني   فتحي1835078137 15
13.0000.0013.00زياني   زيان1835082966 16
15.0000.0015.00ساسي   وفاء1635089640 17
10.0000.0010.00سالمي    احمد1835082654 18
11.5000.0011.50سعداوي   وليد1835077381 19
12.7500.0012.75سعيدي   سماعيل1735087067 20
07.5000.0007.50شنيط   محمد أمين1735093669 21
16.0000.0016.00طويرات    منال1835082155 22
12.0000.0012.00طيب باي   ياسر1839052907 23
14.5000.0014.50عزوز   بسمة1835078644 24
14.2500.0014.25فايد   محمد أمين1735103912 25
11.0000.0011.00كريم   اسامة1735087948 26
11.0000.0011.00لعيشي   عبد الرزاق1835097842 27
12.2500.0012.25مرابط   بلقاسم سيف الدين1735084445 28
09.0000.0009.00معلمي    خليل1835082712 29
13.5000.0013.50منا   ايمان نور الھدى1835082135 30
12.5000.0012.50منير   خليل1835086868 31
11.0000.0011.00نقاز   ماجد1835086173 32
17.5000.0017.50نقاز   سمية1835086146 33
11.0000.0011.00يوسفي    ربيع1835087303 34

2020/03/1009:52 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Etat de l'art GEالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

09.0000.0009.00أسالفي   أحمد بن الطيب1837003457 1
12.2500.0012.25بختاوي   جميلة171735087701 2
11.2500.0011.25براح    نضال1835085551 3
15.2500.0015.25بعجي   وفاء1835082121 4
10.2500.0010.25بقرار   محمد المختار1835077683 5
09.7500.0009.75بكري   عبد القادر1835076939 6
08.5000.0008.50بلحوت   بلقاسم1835077546 3 7

10.2500.0010.25بلقيبش   يونس171735089271 8
12.0000.0012.00بن عامر   صابر1835084482 9
12.7500.0012.75بن عبد هللا   انس عصام الدين1835081122 10
10.0000.0010.00بن علية   أحمد1735087036 12.75 11
00.00بن قسمية   فريد1835082983 12
15.5000.0015.50بن يحي   مصطفى1735082814 17 13
14.5000.0014.50بوديلمي    سھام1835076819 14
08.7500.0008.75بوساق   محمد الدرة1835077138 15
13.0000.0013.00بوعلي   نجيب1835097283 16
14.2500.0014.25بوقندورة    رشا1835076714 17
12.5000.0012.50حوض   سيف الدين1835088145 18
12.0000.0012.00حيمر   ايمن1835076392 19
15.7500.0015.75سعد   محمد1835086617 20
09.7500.0009.75سھيلي   محمد مروان1735082405 17 21
12.7500.0012.75شريف   الطيب1735081589 15 22
15.0000.0015.00طاھري   المختار1735093663 23
10.0000.0010.00عاشور   عبد المالك1735083009 24
11.7500.0011.75عرسالن   رانية1835076700 25
13.5000.0013.50عرسالن   يسرى1835077528 26

11.7500.0011.75عالل   سھام171735087762 27
14.2500.0014.25غربي   إسماعيل1835086609 28
10.0000.0010.00لعرابي   خالد1835081143 29
13.5000.0013.50محمدي   محمد رشيد1835080798 30
10.7500.0010.75مشتر   إيمان1835084468 31
16.5000.0016.50ميمون   فارس1735082255 17 32
00.00نغموش   علي1535119607 33
09.0000.0009.00نواوي   اسالم1835078161 34
10.2500.0010.25يحياوي   دعاء1835082963 35

2020/03/1009:52 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Etat de l'art GEالمادة :

: 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 يطو   الطاھر1535120406 1
10.0000.0010.00خلف هللا   علي1635100775 2
10.5000.0010.50سويح   مريم1635089395 3
12.2500.0012.25قاسمي   صھيب1635100763 4
11.0000.0011.00لعجال   وائل1535095091 5
12.0000.0012.00محمودي   فاطمة الزھراء1535111600 6
00.00مزعاش   علي1535095460 7

2020/03/1009:52 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

60

16

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

76



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

06.5000.0006.50الناجي   الشيخ عبد هللا1817183 1
11.0000.0011.00بحاش   وائل1535102070 2
15.5000.0015.50بن زاوي   مھدي عبد هللا1735082499 17 3
12.0000.0012.00بن صالح   زيد1835086850 4
11.5000.0011.50بوجالل   عبد الرحيم1535119463 5
09.0000.0009.00بودراس   خير الدين1835085966 6
10.0000.0010.00بوشاللق   مريم1835081180 7
10.5000.0010.50جباري   مصطفى1835085511 8
10.5000.0010.50حجاب   محمد أمين1735082376 17 9
00.00خطاطبه   احمد1712038128 10
10.5000.0010.50دائرة   أمجد1735088237 11
20.0000.0020.00دغيش   ليلى1835082153 12
00.00ذياب   راضيا1835087586 13
00.00ذياب   محمد1735082801 17 14
06.0000.0006.00رحماني   فتحي1835078137 15
06.5000.0006.50زياني   زيان1835082966 16
14.5000.0014.50ساسي   وفاء1635089640 17
09.0000.0009.00سالمي    احمد1835082654 18
10.5000.0010.50سعداوي   وليد1835077381 19
08.5000.0008.50سعيدي   سماعيل1735087067 20
07.0000.0007.00شنيط   محمد أمين1735093669 21
18.5000.0018.50طويرات    منال1835082155 22
10.0000.0010.00طيب باي   ياسر1839052907 23
10.0000.0010.00عزوز   بسمة1835078644 24
12.5000.0012.50فايد   محمد أمين1735103912 25
07.5000.0007.50كريم   اسامة1735087948 26
07.5000.0007.50لعيشي   عبد الرزاق1835097842 27
09.0000.0009.00مرابط   بلقاسم سيف الدين1735084445 28
08.0000.0008.00معلمي    خليل1835082712 29
14.5000.0014.50منا   ايمان نور الھدى1835082135 30
09.0000.0009.00منير   خليل1835086868 31
08.5000.0008.50نقاز   ماجد1835086173 32
18.5000.0018.50نقاز   سمية1835086146 33
09.5000.0009.50يوسفي    ربيع1835087303 34

2020/03/1009:52 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

05.5000.0005.50أسالفي   أحمد بن الطيب1837003457 1
08.5000.0008.50بختاوي   جميلة171735087701 2
05.5000.0005.50براح    نضال1835085551 3
19.5000.0019.50بعجي   وفاء1835082121 4
09.5000.0009.50بقرار   محمد المختار1835077683 5
09.0000.0009.00بكري   عبد القادر1835076939 6
07.0000.0007.00بلحوت   بلقاسم1835077546 3 7

06.5000.0006.50بلقيبش   يونس171735089271 8
07.0000.0007.00بن عامر   صابر1835084482 9
07.0000.0007.00بن عبد هللا   انس عصام الدين1835081122 10
04.0000.0004.00بن علية   أحمد1735087036 12.75 11
00.00بن قسمية   فريد1835082983 12
12.5000.0012.50بن يحي   مصطفى1735082814 17 13
18.0000.0018.00بوديلمي    سھام1835076819 14
08.5000.0008.50بوساق   محمد الدرة1835077138 15
08.0000.0008.00بوعلي   نجيب1835097283 16
05.0000.0005.00بوقندورة    رشا1835076714 17
11.5000.0011.50حوض   سيف الدين1835088145 18
07.0000.0007.00حيمر   ايمن1835076392 19
05.5000.0005.50سعد   محمد1835086617 20
09.0000.0009.00سھيلي   محمد مروان1735082405 17 21
09.0000.0009.00شريف   الطيب1735081589 15 22
11.5000.0011.50طاھري   المختار1735093663 23
00.00عاشور   عبد المالك1735083009 24
08.0000.0008.00عرسالن   رانية1835076700 25
10.0000.0010.00عرسالن   يسرى1835077528 26

07.0000.0007.00عالل   سھام171735087762 27
08.5000.0008.50غربي   إسماعيل1835086609 28
07.5000.0007.50لعرابي   خالد1835081143 29
07.5000.0007.50محمدي   محمد رشيد1835080798 30
07.0000.0007.00مشتر   إيمان1835084468 31
13.0000.0013.00ميمون   فارس1735082255 17 32
00.00نغموش   علي1535119607 33
08.5000.0008.50نواوي   اسالم1835078161 34
04.0000.0004.00يحياوي   دعاء1835082963 35

2020/03/1009:52 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

07.0000.0007.00بن يطو   الطاھر1535120406 1
08.5000.0008.50خلف هللا   علي1635100775 2
08.0000.0008.00سويح   مريم1635089395 3
10.0000.0010.00قاسمي   صھيب1635100763 4
10.5000.0010.50لعجال   وائل1535095091 5
10.5000.0010.50محمودي   فاطمة الزھراء1535111600 6
00.00مزعاش   علي1535095460 7

2020/03/1009:52 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

27

49

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

76



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

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

الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

17.5000.0017.50الناجي   الشيخ عبد هللا1817183 1
15.0000.0015.00بحاش   وائل1535102070 2
20.0000.0020.00بن زاوي   مھدي عبد هللا1735082499 17 3
18.0000.0018.00بن صالح   زيد1835086850 4
00.00بوجالل   عبد الرحيم1535119463 5
20.0000.0020.00بودراس   خير الدين1835085966 6
17.5000.0017.50بوشاللق   مريم1835081180 7
19.5000.0019.50جباري   مصطفى1835085511 8
20.0000.0020.00حجاب   محمد أمين1735082376 17 9
00.00خطاطبه   احمد1712038128 10
20.0000.0020.00دائرة   أمجد1735088237 11
20.0000.0020.00دغيش   ليلى1835082153 12
00.00ذياب   راضيا1835087586 13
00.00ذياب   محمد1735082801 17 14
19.0000.0019.00رحماني   فتحي1835078137 15
20.0000.0020.00زياني   زيان1835082966 16
20.0000.0020.00ساسي   وفاء1635089640 17
14.0000.0014.00سالمي    احمد1835082654 18
17.0000.0017.00سعداوي   وليد1835077381 19
17.0000.0017.00سعيدي   سماعيل1735087067 20
14.0000.0014.00شنيط   محمد أمين1735093669 21
20.0000.0020.00طويرات    منال1835082155 22
20.0000.0020.00طيب باي   ياسر1839052907 23
18.7500.0018.75عزوز   بسمة1835078644 24
20.0000.0020.00فايد   محمد أمين1735103912 25
20.0000.0020.00كريم   اسامة1735087948 26
17.5000.0017.50لعيشي   عبد الرزاق1835097842 27
17.0000.0017.00مرابط   بلقاسم سيف الدين1735084445 28
15.0000.0015.00معلمي    خليل1835082712 29
20.0000.0020.00منا   ايمان نور الھدى1835082135 30
19.0000.0019.00منير   خليل1835086868 31
20.0000.0020.00نقاز   ماجد1835086173 32
20.0000.0020.00نقاز   سمية1835086146 33
15.0000.0015.00يوسفي    ربيع1835087303 34

2020/03/1009:53 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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

15.0000.0015.00أسالفي   أحمد بن الطيب1837003457 1
17.5000.0017.50بختاوي   جميلة171735087701 2
15.2500.0015.25براح    نضال1835085551 3
20.0000.0020.00بعجي   وفاء1835082121 4
17.5000.0017.50بقرار   محمد المختار1835077683 5
15.2500.0015.25بكري   عبد القادر1835076939 6
18.0000.0018.00بلحوت   بلقاسم1835077546 3 7

17.2500.0017.25بلقيبش   يونس171735089271 8
15.7500.0015.75بن عامر   صابر1835084482 9
18.5000.0018.50بن عبد هللا   انس عصام الدين1835081122 10
13.0000.0013.00بن علية   أحمد1735087036 12.75 11
00.00بن قسمية   فريد1835082983 12
17.0000.0017.00بن يحي   مصطفى1735082814 17 13
20.0000.0020.00بوديلمي    سھام1835076819 14
18.0000.0018.00بوساق   محمد الدرة1835077138 15
18.5000.0018.50بوعلي   نجيب1835097283 16
13.5000.0013.50بوقندورة    رشا1835076714 17
20.0000.0020.00حوض   سيف الدين1835088145 18
19.7500.0019.75حيمر   ايمن1835076392 19
19.7500.0019.75سعد   محمد1835086617 20
17.0000.0017.00سھيلي   محمد مروان1735082405 17 21
18.0000.0018.00شريف   الطيب1735081589 15 22
13.7500.0013.75طاھري   المختار1735093663 23
00.00عاشور   عبد المالك1735083009 24
20.0000.0020.00عرسالن   رانية1835076700 25
20.0000.0020.00عرسالن   يسرى1835077528 26

20.0000.0020.00عالل   سھام171735087762 27
19.7500.0019.75غربي   إسماعيل1835086609 28
17.0000.0017.00لعرابي   خالد1835081143 29
17.2500.0017.25محمدي   محمد رشيد1835080798 30
15.5000.0015.50مشتر   إيمان1835084468 31
18.2500.0018.25ميمون   فارس1735082255 17 32
00.00نغموش   علي1535119607 33
18.5000.0018.50نواوي   اسالم1835078161 34
19.5000.0019.50يحياوي   دعاء1835082963 35

2020/03/1009:53 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 :  كھروتقني
التخصص :  كھروتقني
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 يطو   الطاھر1535120406 1
10.0000.0010.00خلف هللا   علي1635100775 2
15.0000.0015.00سويح   مريم1635089395 3
10.0000.0010.00قاسمي   صھيب1635100763 4
10.0000.0010.00لعجال   وائل1535095091 5
14.5000.0014.50محمودي   فاطمة الزھراء1535111600 6
10.5000.0010.50مزعاش   علي1535095460 7

2020/03/1009:53 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

69

7

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

76
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