
وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Mathématiques 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

02.5000.0008.5004.90براھيمي   عائشة1835076895 1
00.00بلقليل   سليم1835096130 2
05.5000.0014.5009.10بن الطيب   سلوى1835096123 3

02.5000.0008.5004.90بن جدو   أميمة171735081418 4
02.5000.0008.5004.90بن سالم   محمد سليم1835080803 5
02.0000.0008.0004.40بن سليمان   يوسف1835097652 6
03.0000.0008.0005.00بن علية   فارس االمين1835082981 7

02.5000.0008.0004.70بودراي   سعاد171735091848 8
03.5000.0010.0006.10بوضياف   مروان1835085508 9
02.5000.0008.0004.70بوھالي   ھديل1835080963 10
03.5000.0013.5007.50تركي   زينب1835076759 11
00.00حاجي   عبد النور1735090385 12
05.5000.0011.0007.70حشفة   البشير1835080183 13
04.5000.0010.0006.70دحومان   محمد خليل1835086619 14
03.0000.0014.0007.40دشوشة   بشرى1835076586 15
03.0000.0013.0007.00دواودي   مروان1835078812 16
03.0000.0010.0005.80رحالي   فراس عبد القادر1835085503 17
08.0000.0014.0010.40سالم   عبد الحميد1835088050 18
02.5000.0008.0004.70سعد    محمد1835086597 19
12.0000.0017.0014.00 شبابحي   الطاھر1835087296 20
04.5000.0008.5006.10طيباوي   نور الدين1835082851 21
04.5000.0011.5007.30طيبي   سعاد1835082891 22
04.5000.0015.5008.90عبد الكبير   شفيقة1835086990 23
03.0000.0009.0005.40عزوز   وفاء1735086896 24

00.00عيمر   دنيا171735082760 25
04.5000.0012.5007.70فايد   عبدالحق1735087798 26
03.5000.0009.5005.90فياللي   صابر1835077557 27
02.5000.0013.0006.70قارة   عبدالرؤوف1735082169 17 28
03.0000.0009.0005.40قديري   فتيحة1735086548 29
03.5000.0004.0003.70لطرش   عبد النور1735087795 30
05.5000.0009.5007.10مساعد   احمد1735093336 31
02.5000.0009.5005.30معيلبي   خليل1835082713 32
02.5000.0008.0004.70مقورة   زھرة1735094135 33
02.5000.0008.5004.90واضح   خديجة1835078007 34

2020/03/0817:08 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 16 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Mathématiques 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

04.0000.0009.5006.20بختي   أسماء171735084070 1
02.5000.0008.5004.90بسكر   آية1735085781 2
03.5000.0011.0006.50بلحسين    ھدى1835077697 3

03.0000.0011.0006.20بلحوت   خير الدين171735087728 4
02.0000.0007.0004.00بن حميدة   ھاني1735082598 5
02.5000.0009.0005.10بن دعاس   محمد شھم1835077159 6
02.0000.0009.0004.80بن ناصر   شھاب الدين1835085856 7
00.0005.0002.00بوعافية   مصطفى1735091032 8
03.0000.0012.0006.60بولنوار   صفاء1835082896 9
02.0000.0011.0005.60جراردة   عماد الدين1735082229 10
03.0000.0012.5006.80جعفر   ھديل1835077699 11
07.5000.0015.0010.50حماني   مالك1835077213 12
02.5000.0008.5004.90خالدي    يوسف1835097650 13

06.0000.0012.5008.60خلف هللا   أية171735090897 14
03.0000.0010.5006.00داودي    فاتح1835086167 15
02.5000.0012.0006.30رقيق   يونس1835082993 16
02.5000.0007.0004.30سالمي   سامية1735083557 17
02.5000.0009.5005.30شريف   ايمن عبد القادر1835082884 18
02.0000.0011.0005.60صحراوي   عبد الجبار1835085869 19
02.5000.0009.0005.10ضيف هللا   امنة1735104611 20
02.0000.0011.0005.60طييايبة   خالد1735081766 21
06.5000.0012.5008.90عزاز   آية الرحمان1835077423 22
03.0000.0010.0005.80عمري   عبد الرؤوف1735105222 23
03.0000.0012.0006.60عويديري    سارة1835076773 24
03.0000.0011.0006.20فراحتية   شمس الدين1735082017 25
03.0000.0009.0005.40فنطازي   نجاة1835078996 26
03.0000.0009.0005.40قريشي   خولة1835080382 27
02.0000.0010.5005.40قرين    فاطمة1835081763 28
02.0000.0010.0005.20قرين   دعاء ياسمين1835081886 29
04.0000.0011.5007.00قمرة   فاطمة الزھراء1835096761 30
03.5000.0013.5007.50لعجاجات   عبد المجيد1835086161 31
03.0000.0012.5006.80لعشاش   اروى1835076459 32
04.0000.0011.5007.00مسعودي   نور اإليمان1735086813 33
07.0000.0010.0008.20مسعودي   عبلة1835084392 34
02.5000.0009.5005.30مطرفي   محمد األمين1735082386 35
04.5000.0014.0008.30مناصري   أيمن1835077594 36
08.0000.0015.5011.00مھنانة   وفاء1735082663 37
02.5000.0009.5005.30موسعي   نصيرة1735087864 38

2020/03/0817:08 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 26 /



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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

02.5000.0010.5005.70نعيجي   عالء1835077565 39
02.5000.0009.0005.10ھدلة   ھديل1835085539 40
03.0000.0001.80والي   رزيقة1835076712 41

2020/03/0817:08 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 36 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Mathématiques 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

02.0000.0008.0004.40ابراھيم السالم   اتفرح1838047439 1
03.0000.0011.5006.40بدوھن   وسيلة1835077365 2
03.0000.0010.0005.80بديار   عبد الرحمان1835077659 3

04.0000.0008.0005.60بديرة   فوزية171735082302 4
02.5000.0008.5004.90برابح   اسالم1835088369 5
02.5000.0008.0004.70بعلي   عبد المالك1835098183 6
03.5000.0010.0006.10بغدادي   رملة1835077548 7
14.0014.0005.6014.00بن الصديق   محمد الصديق1735082395 17 8

05.5000.0011.5007.90بن حليمة   بشرى171735084128 9
00.00بورنان   نور الھدى1535094991 10
03.0000.0009.0005.40بوزيدي   ھند1835077342 11
00.00بوعاد   يوسف1535110323 12
00.00بوعفاس   منال1735092904 13
03.5000.0011.5006.70بوقرة   حمزة عبد المنعم1835078130 14
02.5000.0008.5004.90حديبي   عائشة1835086472 15

03.0000.0009.0005.40حمزة   احالم171735084096 16
03.0000.0010.0005.80دائرة   نجيب1735082520 17 17
03.0000.0011.5006.40دراف   عبد الجبار1835082898 18
03.5000.0014.5007.90رملي   عبد الكريم1835078134 19
02.5000.0009.0005.10زعيتر   أسامة نور الدين1835082025 20
02.5000.0009.0005.10سالمي   ضياء الحق1835098175 21

08.0000.0010.0008.80سلماني   ھيثم171735092200 22
04.0000.0009.5006.20 سماعيلي    يونس عبد القادر171735082720 23
03.0000.0010.0005.80شني   شرف الدين171735090374 24

05.5000.0016.5009.90عبد الكبير   أمل1835085584 25
14.0014.0005.6014.00غالب   عبد االله1735083002 26
03.0000.0008.5005.20فايد   شمس الدين1735087961 27
00.00فضيل   عبد الناصر1735083061 28
02.5000.0008.0004.70قوادرية   سعيد1835096079 29
00.00لبوخ   بوثينة1635111770 30
02.5000.0009.0005.10لقليطي   موسى1835087895 31
03.0000.0009.0005.40لقويزي   عبد المالك1835086837 32
04.0000.0010.0006.40مخلوف   دنيا1735081819 33
02.5000.0008.0004.70مقري   عبد النور1835082779 34
03.0000.0010.0005.80ھجرسي    صالح الدين1835084455 35
03.5000.0007.5005.10ھاللي    ياسين1835081003 36
00.00ولھة   جمال الدين1535110968 37
03.5000.0008.0005.30يحياوي   أسامة1835086577 38

2020/03/0817:08 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 46 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Mathématiques 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

4    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

13.4013.4005.3613.40العمري   اليامين1735081607 17 1
02.0000.0012.7506.30بن عمود   مصطفى1735084557 2
10.5010.5004.2010.50جاجة   رؤى1635100857 3
00.0011.7504.70جوبر   سيف الدين1635112497 4
10.3010.3004.1210.30جيالني   قدور1735104810 5
00.0012.0004.80حامي   تقي الدين1435092365 6
13.8013.8005.5213.80حميطيش   عبد الكريم1735094522 7
11.4011.4004.5611.40خليفة   المعتز با1635088357 8
12.9012.9005.1612.90خيري   إدريس1735085882 9
13.6013.6005.4413.60شنافي   خالد1735083399 10
10.6010.6004.2410.60شوتلة   عيشة1735087218 11
11.9011.9004.7611.90صغيور   زينب1735102870 12
10.3010.3004.1210.30عبد الرزاق   سامية1535119121 13
11.4011.4004.5611.40عكيريمي   عيسى1535097484 14
14.6014.6005.8414.60لبيدي   عبدهللا1735082177 17 15
12.6012.6005.0412.60مفتاح   صالح الدين1735083527 16

2020/03/0817:08 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 56 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

14.5000.0014.5014.50براھيمي   عائشة1835076895 1
00.00بلقليل   سليم1835096130 2
14.0000.0014.0014.00بن الطيب   سلوى1835096123 3

06.5000.0011.0008.30بن جدو   أميمة171735081418 4
11.0000.0013.5012.00بن سالم   محمد سليم1835080803 5
01.0000.0010.5004.80بن سليمان   يوسف1835097652 6
05.0000.0010.5007.20بن علية   فارس االمين1835082981 7

06.5000.0011.0008.30بودراي   سعاد171735091848 8
06.0000.0010.0007.60بوضياف   مروان1835085508 9
09.5000.0011.5010.30بوھالي   ھديل1835080963 10
12.5000.0013.5012.90تركي   زينب1835076759 11
00.00حاجي   عبد النور1735090385 12
08.0000.0011.0009.20حشفة   البشير1835080183 13
07.5000.0011.0008.90دحومان   محمد خليل1835086619 14
09.5000.0013.5011.10دشوشة   بشرى1835076586 15
10.0000.0014.0011.60دواودي   مروان1835078812 16
07.0000.0011.0008.60رحالي   فراس عبد القادر1835085503 17
12.5000.0013.0012.70سالم   عبد الحميد1835088050 18
13.0000.0013.5013.20سعد    محمد1835086597 19
13.0000.0013.5013.20 شبابحي   الطاھر1835087296 20
13.0000.0013.5013.20طيباوي   نور الدين1835082851 21
16.5000.0016.5016.50طيبي   سعاد1835082891 22
11.0000.0013.5012.00عبد الكبير   شفيقة1835086990 23
07.0000.0010.5008.40عزوز   وفاء1735086896 24

00.00عيمر   دنيا171735082760 25
06.0000.0010.0007.60فايد   عبدالحق1735087798 26
09.0000.0012.5010.40فياللي   صابر1835077557 27
08.0000.0012.5009.80قارة   عبدالرؤوف1735082169 17 28
09.5000.0013.0010.90قديري   فتيحة1735086548 29
07.0000.0010.0008.20لطرش   عبد النور1735087795 30
13.5000.0013.5013.50مساعد   احمد1735093336 31
07.5000.0010.5008.70معيلبي   خليل1835082713 32
08.5000.0010.0009.10مقورة   زھرة1735094135 33
08.5000.0010.5009.30واضح   خديجة1835078007 34

2020/03/0817:11 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 16 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

10.5000.0013.0011.50بختي   أسماء171735084070 1
07.5000.0012.5009.50بسكر   آية1735085781 2
10.0000.0013.0011.20بلحسين    ھدى1835077697 3

04.5000.0010.0006.70بلحوت   خير الدين171735087728 4
06.0000.0010.0007.60بن حميدة   ھاني1735082598 5
12.0000.0014.0012.80بن دعاس   محمد شھم1835077159 6
07.0000.0010.0008.20بن ناصر   شھاب الدين1835085856 7
00.00بوعافية   مصطفى1735091032 8
08.0000.0010.0008.80بولنوار   صفاء1835082896 9
06.0000.0010.0007.60جراردة   عماد الدين1735082229 10
09.5000.0012.5010.70جعفر   ھديل1835077699 11
11.0000.0013.5012.00حماني   مالك1835077213 12
07.5000.0010.5008.70خالدي    يوسف1835097650 13

09.0000.0013.0010.60خلف هللا   أية171735090897 14
07.5000.0010.0008.50داودي    فاتح1835086167 15
06.5000.0010.0007.90رقيق   يونس1835082993 16
05.5000.0010.0007.30سالمي   سامية1735083557 17
06.0000.0010.5007.80شريف   ايمن عبد القادر1835082884 18
06.0000.0010.0007.60صحراوي   عبد الجبار1835085869 19
04.5000.0010.0006.70ضيف هللا   امنة1735104611 20
05.0000.0010.0007.00طييايبة   خالد1735081766 21
10.0000.0013.0011.20عزاز   آية الرحمان1835077423 22
06.0000.0010.0007.60عمري   عبد الرؤوف1735105222 23
10.0000.0013.0011.20عويديري    سارة1835076773 24
09.5000.0012.5010.70فراحتية   شمس الدين1735082017 25
07.0000.0010.0008.20فنطازي   نجاة1835078996 26
11.5000.0013.5012.30قريشي   خولة1835080382 27
07.0000.0010.0008.20قرين    فاطمة1835081763 28
07.5000.0010.0008.50قرين   دعاء ياسمين1835081886 29
07.0000.0010.0008.20قمرة   فاطمة الزھراء1835096761 30
08.0000.0010.0008.80لعجاجات   عبد المجيد1835086161 31
10.0000.0012.0010.80لعشاش   اروى1835076459 32
09.5000.0012.5010.70مسعودي   نور اإليمان1735086813 33
13.5000.0013.5013.50مسعودي   عبلة1835084392 34
07.0000.0010.0008.20مطرفي   محمد األمين1735082386 35
15.5000.0015.5015.50مناصري   أيمن1835077594 36
13.5000.0014.0013.70مھنانة   وفاء1735082663 37
03.0000.0010.0005.80موسعي   نصيرة1735087864 38

2020/03/0817:11 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 26 /



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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

07.5000.0010.0008.50نعيجي   عالء1835077565 39
07.0000.0010.0008.20ھدلة   ھديل1835085539 40
10.0000.0013.0011.20والي   رزيقة1835076712 41

2020/03/0817:11 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 36 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

04.0000.0010.5006.60ابراھيم السالم   اتفرح1838047439 1
08.0000.0010.5009.00بدوھن   وسيلة1835077365 2
08.0000.0010.5009.00بديار   عبد الرحمان1835077659 3

04.0000.0010.0006.40بديرة   فوزية171735082302 4
09.5000.0012.0010.50برابح   اسالم1835088369 5
07.5000.0010.5008.70بعلي   عبد المالك1835098183 6
10.0000.0012.5011.00بغدادي   رملة1835077548 7
05.4000.0005.4005.40بن الصديق   محمد الصديق1735082395 17 8

13.0000.0013.0013.00بن حليمة   بشرى171735084128 9
00.00بورنان   نور الھدى1535094991 10
09.5000.0012.0010.50بوزيدي   ھند1835077342 11
00.00بوعاد   يوسف1535110323 12
10.0000.0010.0010.00بوعفاس   منال1735092904 13
06.0000.0010.0007.60بوقرة   حمزة عبد المنعم1835078130 14
04.0000.0010.0006.40حديبي   عائشة1835086472 15

10.0000.0012.0010.80حمزة   احالم171735084096 16
08.5000.0010.5009.30دائرة   نجيب1735082520 17 17
07.0000.0010.5008.40دراف   عبد الجبار1835082898 18
08.0000.0010.5009.00رملي   عبد الكريم1835078134 19
08.5000.0011.0009.50زعيتر   أسامة نور الدين1835082025 20
07.0000.0010.5008.40سالمي   ضياء الحق1835098175 21

07.5000.0010.5008.70سلماني   ھيثم171735092200 22
08.0000.0010.5009.00 سماعيلي    يونس عبد القادر171735082720 23
10.0000.0013.0011.20شني   شرف الدين171735090374 24

12.0000.0014.0012.80عبد الكبير   أمل1835085584 25
07.3000.0007.3007.30غالب   عبد االله1735083002 26
05.0000.0010.5007.20فايد   شمس الدين1735087961 27
00.00فضيل   عبد الناصر1735083061 28
02.0000.0010.0005.20قوادرية   سعيد1835096079 29
00.00لبوخ   بوثينة1635111770 30
09.0000.0012.5010.40لقليطي   موسى1835087895 31
03.0000.0010.0005.80لقويزي   عبد المالك1835086837 32
04.0000.0010.0006.40مخلوف   دنيا1735081819 33
07.5000.0010.0008.50مقري   عبد النور1835082779 34
07.0000.0010.0008.20ھجرسي    صالح الدين1835084455 35
08.0000.0010.5009.00ھاللي    ياسين1835081003 36
00.00ولھة   جمال الدين1535110968 37
07.0000.0010.5008.40يحياوي   أسامة1835086577 38

2020/03/0817:11 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 46 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

4    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

06.0005.8005.8005.9205.80العمري   اليامين1735081607 17 1
06.0000.0011.0008.00بن عمود   مصطفى1735084557 2
10.0000.0013.0011.20جاجة   رؤى1635100857 3
06.5000.0012.5008.90جوبر   سيف الدين1635112497 4
09.0000.0010.5009.60جيالني   قدور1735104810 5
10.0000.0009.0009.60حامي   تقي الدين1435092365 6
06.7006.7002.6806.70حميطيش   عبد الكريم1735094522 7
10.0000.0013.5011.40خليفة   المعتز با1635088357 8
06.8006.8002.7206.80خيري   إدريس1735085882 9
07.0006.8006.8006.9206.80شنافي   خالد1735083399 10
10.0000.0015.0012.00شوتلة   عيشة1735087218 11
08.0008.0003.2008.00صغيور   زينب1735102870 12
08.0000.0013.5010.20عبد الرزاق   سامية1535119121 13
05.5000.0012.5008.30عكيريمي   عيسى1535097484 14
06.0006.0002.4006.00لبيدي   عبدهللا1735082177 17 15
08.0007.3007.3007.7207.30مفتاح   صالح الدين1735083527 16

2020/03/0817:11 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 56 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Electronique Fondamentale 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

07.2500.0016.0010.75براھيمي   عائشة1835076895 1
00.00بلقليل   سليم1835096130 2
07.2500.0016.5010.95بن الطيب   سلوى1835096123 3

01.7500.0011.5005.65بن جدو   أميمة171735081418 4
00.7500.0011.7505.15بن سالم   محمد سليم1835080803 5
00.0009.0003.60بن سليمان   يوسف1835097652 6
02.7500.0014.0007.25بن علية   فارس االمين1835082981 7

01.2500.0010.2504.85بودراي   سعاد171735091848 8
02.0000.0011.5005.80بوضياف   مروان1835085508 9
01.5000.0011.2505.40بوھالي   ھديل1835080963 10
07.0000.0016.0010.60تركي   زينب1835076759 11
00.00حاجي   عبد النور1735090385 12
03.0000.0011.0006.20حشفة   البشير1835080183 13
01.7500.0015.0007.05دحومان   محمد خليل1835086619 14
01.5000.0014.0006.50دشوشة   بشرى1835076586 15
03.0000.0010.5006.00دواودي   مروان1835078812 16
04.5000.0012.7507.80رحالي   فراس عبد القادر1835085503 17
05.7500.0016.5010.05سالم   عبد الحميد1835088050 18
00.0010.5004.20سعد    محمد1835086597 19
04.5000.0013.5008.10 شبابحي   الطاھر1835087296 20
02.5000.0013.0006.70طيباوي   نور الدين1835082851 21
04.7500.0015.0008.85طيبي   سعاد1835082891 22
07.7500.0016.0011.05عبد الكبير   شفيقة1835086990 23
05.5000.0011.2507.80عزوز   وفاء1735086896 24

00.00عيمر   دنيا171735082760 25
06.0000.0014.0009.20فايد   عبدالحق1735087798 26
04.2500.0014.0008.15فياللي   صابر1835077557 27
02.5000.0010.0005.50قارة   عبدالرؤوف1735082169 17 28
01.0000.0011.2505.10قديري   فتيحة1735086548 29
00.5000.0000.30لطرش   عبد النور1735087795 30
05.7500.0016.5010.05مساعد   احمد1735093336 31
01.7500.0014.0006.65معيلبي   خليل1835082713 32
01.0000.0009.0004.20مقورة   زھرة1735094135 33
00.5000.0011.0004.70واضح   خديجة1835078007 34

2020/03/0817:13 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 16 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Electronique Fondamentale 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

03.2500.0012.7507.05بختي   أسماء171735084070 1
02.0000.0012.0006.00بسكر   آية1735085781 2
05.5000.0012.7508.40بلحسين    ھدى1835077697 3

01.7500.0013.2506.35بلحوت   خير الدين171735087728 4
00.7500.0012.0005.25بن حميدة   ھاني1735082598 5
03.2500.0011.2506.45بن دعاس   محمد شھم1835077159 6
00.7500.0012.2505.35بن ناصر   شھاب الدين1835085856 7
00.00بوعافية   مصطفى1735091032 8
03.2500.0013.7507.45بولنوار   صفاء1835082896 9
01.0000.0011.2505.10جراردة   عماد الدين1735082229 10
03.2500.0013.2507.25جعفر   ھديل1835077699 11
08.5000.0016.0011.50حماني   مالك1835077213 12
01.5000.0009.0004.50خالدي    يوسف1835097650 13

05.0000.0016.0009.40خلف هللا   أية171735090897 14
01.0000.0010.0004.60داودي    فاتح1835086167 15
00.5000.0012.7505.40رقيق   يونس1835082993 16
02.2500.0009.5005.15سالمي   سامية1735083557 17
01.7500.0011.7505.75شريف   ايمن عبد القادر1835082884 18
02.2500.0012.2506.25صحراوي   عبد الجبار1835085869 19
03.5000.0012.0006.90ضيف هللا   امنة1735104611 20
02.2500.0011.5005.95طييايبة   خالد1735081766 21
09.5000.0015.5011.90عزاز   آية الرحمان1835077423 22
05.2500.0012.5008.15عمري   عبد الرؤوف1735105222 23
04.0000.0011.5007.00عويديري    سارة1835076773 24
02.7500.0013.2506.95فراحتية   شمس الدين1735082017 25
02.0000.0010.5005.40فنطازي   نجاة1835078996 26
04.0000.0013.5007.80قريشي   خولة1835080382 27
03.2500.0013.2507.25قرين    فاطمة1835081763 28
02.5000.0012.7506.60قرين   دعاء ياسمين1835081886 29
04.0000.0013.5007.80قمرة   فاطمة الزھراء1835096761 30
06.7500.0016.0010.45لعجاجات   عبد المجيد1835086161 31
03.2500.0012.7507.05لعشاش   اروى1835076459 32
04.0000.0013.5007.80مسعودي   نور اإليمان1735086813 33
02.5000.0011.2506.00مسعودي   عبلة1835084392 34
02.0000.0012.7506.30مطرفي   محمد األمين1735082386 35
10.0000.0016.0012.40مناصري   أيمن1835077594 36
13.2500.0014.5013.75مھنانة   وفاء1735082663 37
03.2500.0011.7506.65موسعي   نصيرة1735087864 38

2020/03/0817:13 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 26 /



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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

04.0000.0014.0008.00نعيجي   عالء1835077565 39
03.5000.0011.2506.60ھدلة   ھديل1835085539 40
03.0000.0013.2507.10والي   رزيقة1835076712 41

2020/03/0817:13 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 36 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Electronique Fondamentale 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.5000.0013.0005.50ابراھيم السالم   اتفرح1838047439 1
03.0000.0014.0007.40بدوھن   وسيلة1835077365 2
03.0000.0010.2505.90بديار   عبد الرحمان1835077659 3

01.5000.0010.7505.20بديرة   فوزية171735082302 4
03.2500.0012.7507.05برابح   اسالم1835088369 5
05.2500.0015.0009.15بعلي   عبد المالك1835098183 6
08.2500.0014.5010.75بغدادي   رملة1835077548 7
03.2500.0010.2506.05بن الصديق   محمد الصديق1735082395 17 8

03.5000.0012.5007.10بن حليمة   بشرى171735084128 9
00.00بورنان   نور الھدى1535094991 10
03.5000.0012.0006.90بوزيدي   ھند1835077342 11
00.00بوعاد   يوسف1535110323 12
08.4000.0008.4008.40بوعفاس   منال1735092904 13
01.5000.0012.7506.00بوقرة   حمزة عبد المنعم1835078130 14
03.0000.0012.5006.80حديبي   عائشة1835086472 15

05.2500.0014.0008.75حمزة   احالم171735084096 16
02.5000.0012.0006.30دائرة   نجيب1735082520 17 17
02.0000.0012.5006.20دراف   عبد الجبار1835082898 18
04.5000.0016.5009.30رملي   عبد الكريم1835078134 19
02.2500.0011.0005.75زعيتر   أسامة نور الدين1835082025 20
05.7500.0016.5010.05سالمي   ضياء الحق1835098175 21

04.7500.0011.5007.45سلماني   ھيثم171735092200 22
05.0000.0013.0008.20 سماعيلي    يونس عبد القادر171735082720 23
02.7500.0014.2507.35شني   شرف الدين171735090374 24

05.7500.0017.0010.25عبد الكبير   أمل1835085584 25
04.0000.0012.7507.50غالب   عبد االله1735083002 26
06.0000.0009.2507.30فايد   شمس الدين1735087961 27
00.00فضيل   عبد الناصر1735083061 28
01.5000.0011.2505.40قوادرية   سعيد1835096079 29
00.00لبوخ   بوثينة1635111770 30
06.2500.0014.0009.35لقليطي   موسى1835087895 31
02.2500.0008.7504.85لقويزي   عبد المالك1835086837 32
06.2500.0015.7510.05مخلوف   دنيا1735081819 33
03.5000.0012.5007.10مقري   عبد النور1835082779 34
00.5000.0012.5005.30ھجرسي    صالح الدين1835084455 35
02.7500.0012.7506.75ھاللي    ياسين1835081003 36
00.00ولھة   جمال الدين1535110968 37
02.0000.0012.2506.10يحياوي   أسامة1835086577 38

2020/03/0817:13 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 46 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Electronique Fondamentale 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

4    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0013.5005.40العمري   اليامين1735081607 17 1
11.2000.0011.2011.20بن عمود   مصطفى1735084557 2
03.0000.0014.0007.40جاجة   رؤى1635100857 3
05.0000.0014.0008.60جوبر   سيف الدين1635112497 4
02.7500.0011.0006.05جيالني   قدور1735104810 5
03.7500.0013.0007.45حامي   تقي الدين1435092365 6
07.4007.4002.9607.40حميطيش   عبد الكريم1735094522 7
01.5000.0014.0006.50خليفة   المعتز با1635088357 8
09.0009.0003.6009.00خيري   إدريس1735085882 9
00.5000.0013.0005.50شنافي   خالد1735083399 10
02.0000.0012.5006.20شوتلة   عيشة1735087218 11
00.2500.0012.7505.25صغيور   زينب1735102870 12
03.0000.0015.0007.80عبد الرزاق   سامية1535119121 13
10.1000.0010.1010.10عكيريمي   عيسى1535097484 14
00.5000.0012.5005.30لبيدي   عبدهللا1735082177 17 15
01.2500.0012.5005.75مفتاح   صالح الدين1735083527 16

2020/03/0817:13 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 56 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Electrotechnique Fondamentale 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

06.5000.0015.5010.10براھيمي   عائشة1835076895 1
00.00بلقليل   سليم1835096130 2
07.0000.0016.0010.60بن الطيب   سلوى1835096123 3

05.0000.0013.0008.20بن جدو   أميمة171735081418 4
09.5000.0011.5010.30بن سالم   محمد سليم1835080803 5
01.0000.0010.5004.80بن سليمان   يوسف1835097652 6
06.5000.0012.5008.90بن علية   فارس االمين1835082981 7

03.0000.0012.5006.80بودراي   سعاد171735091848 8
01.5000.0012.0005.70بوضياف   مروان1835085508 9
03.7500.0012.0007.05بوھالي   ھديل1835080963 10
07.0000.0013.5009.60تركي   زينب1835076759 11
00.00حاجي   عبد النور1735090385 12
04.5000.0011.5007.30حشفة   البشير1835080183 13
04.0000.0011.5007.00دحومان   محمد خليل1835086619 14
04.5000.0012.0007.50دشوشة   بشرى1835076586 15
02.0000.0011.5005.80دواودي   مروان1835078812 16
06.7500.0011.0008.45رحالي   فراس عبد القادر1835085503 17
08.5000.0011.0009.50سالم   عبد الحميد1835088050 18
01.5000.0011.5005.50سعد    محمد1835086597 19
13.7500.0014.5014.05 شبابحي   الطاھر1835087296 20
04.5000.0012.0007.50طيباوي   نور الدين1835082851 21
03.0000.0011.5006.40طيبي   سعاد1835082891 22
07.7500.0016.0011.05عبد الكبير   شفيقة1835086990 23
02.0000.0011.0005.60عزوز   وفاء1735086896 24

00.00عيمر   دنيا171735082760 25
02.5000.0012.5006.50فايد   عبدالحق1735087798 26
06.0000.0013.5009.00فياللي   صابر1835077557 27
00.00قارة   عبدالرؤوف1735082169 17 28
02.0000.0011.5005.80قديري   فتيحة1735086548 29
01.5000.0009.0004.50لطرش   عبد النور1735087795 30
09.2500.0011.5010.15مساعد   احمد1735093336 31
02.5000.0012.5006.50معيلبي   خليل1835082713 32
02.5000.0010.5005.70مقورة   زھرة1735094135 33
03.0000.0012.5006.80واضح   خديجة1835078007 34

2020/03/0817:14 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 16 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Electrotechnique Fondamentale 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

03.7500.0009.0005.85بختي   أسماء171735084070 1
03.0000.0012.0006.60بسكر   آية1735085781 2
06.0000.0013.0008.80بلحسين    ھدى1835077697 3

03.5000.0009.5005.90بلحوت   خير الدين171735087728 4
01.5000.0010.0004.90بن حميدة   ھاني1735082598 5
06.5000.0008.5007.30بن دعاس   محمد شھم1835077159 6
02.0000.0008.5004.60بن ناصر   شھاب الدين1835085856 7
00.00بوعافية   مصطفى1735091032 8
04.0000.0013.0007.60بولنوار   صفاء1835082896 9
03.0000.0012.5006.80جراردة   عماد الدين1735082229 10
02.5000.0012.5006.50جعفر   ھديل1835077699 11
03.5000.0010.0006.10حماني   مالك1835077213 12
01.5000.0012.0005.70خالدي    يوسف1835097650 13

05.5000.0012.5008.30خلف هللا   أية171735090897 14
01.0000.0009.5004.40داودي    فاتح1835086167 15
03.5000.0012.5007.10رقيق   يونس1835082993 16
04.0000.0011.0006.80سالمي   سامية1735083557 17
03.0000.0013.5007.20شريف   ايمن عبد القادر1835082884 18
02.5000.0008.5004.90صحراوي   عبد الجبار1835085869 19
01.5000.0008.5004.30ضيف هللا   امنة1735104611 20
01.0000.0012.5005.60طييايبة   خالد1735081766 21
05.5000.0013.0008.50عزاز   آية الرحمان1835077423 22
04.0000.0011.5007.00عمري   عبد الرؤوف1735105222 23
03.5000.0013.5007.50عويديري    سارة1835076773 24
04.5000.0013.0007.90فراحتية   شمس الدين1735082017 25
01.5000.0012.0005.70فنطازي   نجاة1835078996 26
05.0000.0010.5007.20قريشي   خولة1835080382 27
01.5000.0012.5005.90قرين    فاطمة1835081763 28
02.0000.0013.0006.40قرين   دعاء ياسمين1835081886 29
05.5000.0013.5008.70قمرة   فاطمة الزھراء1835096761 30
01.5000.0010.5005.10لعجاجات   عبد المجيد1835086161 31
03.0000.0013.0007.00لعشاش   اروى1835076459 32
02.5000.0011.0005.90مسعودي   نور اإليمان1735086813 33
03.0000.0011.0006.20مسعودي   عبلة1835084392 34
02.0000.0012.0006.00مطرفي   محمد األمين1735082386 35
04.5000.0011.5007.30مناصري   أيمن1835077594 36
05.5000.0012.0008.10مھنانة   وفاء1735082663 37
03.0000.0012.0006.60موسعي   نصيرة1735087864 38

2020/03/0817:14 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 26 /



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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

05.0000.0013.0008.20نعيجي   عالء1835077565 39
01.5000.0011.5005.50ھدلة   ھديل1835085539 40
02.0000.0013.0006.40والي   رزيقة1835076712 41

2020/03/0817:14 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 36 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Electrotechnique Fondamentale 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

01.0000.0010.0004.60ابراھيم السالم   اتفرح1838047439 1
01.0000.0013.5006.00بدوھن   وسيلة1835077365 2
01.0000.0013.0005.80بديار   عبد الرحمان1835077659 3

01.0000.0012.0005.40بديرة   فوزية171735082302 4
02.0000.0013.0006.40برابح   اسالم1835088369 5
10.2500.0015.0012.15بعلي   عبد المالك1835098183 6
09.2500.0011.0009.95بغدادي   رملة1835077548 7
00.0011.0004.40بن الصديق   محمد الصديق1735082395 17 8

04.2500.0013.5007.95بن حليمة   بشرى171735084128 9
00.00بورنان   نور الھدى1535094991 10
01.5000.0013.0006.10بوزيدي   ھند1835077342 11
00.00بوعاد   يوسف1535110323 12
11.8000.0011.8011.80بوعفاس   منال1735092904 13
02.0000.0013.0006.40بوقرة   حمزة عبد المنعم1835078130 14
02.0000.0013.5006.60حديبي   عائشة1835086472 15

02.5000.0012.5006.50حمزة   احالم171735084096 16
07.0000.0013.5009.60دائرة   نجيب1735082520 17 17
01.5000.0013.5006.30دراف   عبد الجبار1835082898 18
03.2500.0014.0007.55رملي   عبد الكريم1835078134 19
05.7500.0010.0007.45زعيتر   أسامة نور الدين1835082025 20
10.0000.0014.0011.60سالمي   ضياء الحق1835098175 21

02.5000.0012.0006.30سلماني   ھيثم171735092200 22
01.5000.0015.5007.10 سماعيلي    يونس عبد القادر171735082720 23
07.0000.0013.5009.60شني   شرف الدين171735090374 24

04.0000.0013.0007.60عبد الكبير   أمل1835085584 25
04.2500.0010.0006.55غالب   عبد االله1735083002 26
04.0000.0011.5007.00فايد   شمس الدين1735087961 27
00.00فضيل   عبد الناصر1735083061 28
01.0000.0011.5005.20قوادرية   سعيد1835096079 29
00.00لبوخ   بوثينة1635111770 30
03.5000.0012.5007.10لقليطي   موسى1835087895 31
01.7500.0012.5006.05لقويزي   عبد المالك1835086837 32
01.7500.0012.0005.85مخلوف   دنيا1735081819 33
02.0000.0012.0006.00مقري   عبد النور1835082779 34
02.0000.0012.0006.00ھجرسي    صالح الدين1835084455 35
01.0000.0010.0004.60ھاللي    ياسين1835081003 36
00.00ولھة   جمال الدين1535110968 37
06.0000.0012.0008.40يحياوي   أسامة1835086577 38

2020/03/0817:14 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 46 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Electrotechnique Fondamentale 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

4    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0011.5004.60العمري   اليامين1735081607 17 1
01.0000.0007.0003.40بن عمود   مصطفى1735084557 2
02.0000.0007.0004.00جاجة   رؤى1635100857 3
03.0000.0014.0007.40جوبر   سيف الدين1635112497 4
11.4011.4004.5611.40جيالني   قدور1735104810 5
05.0000.0010.0007.00حامي   تقي الدين1435092365 6
11.4011.4004.5611.40حميطيش   عبد الكريم1735094522 7
01.0000.0012.0005.40خليفة   المعتز با1635088357 8
11.0011.0004.4011.00خيري   إدريس1735085882 9
01.0000.0013.0005.80شنافي   خالد1735083399 10
10.2010.2004.0810.20شوتلة   عيشة1735087218 11
10.1010.1004.0410.10صغيور   زينب1735102870 12
04.0000.0012.5007.40عبد الرزاق   سامية1535119121 13
00.0012.0004.80عكيريمي   عيسى1535097484 14
05.0000.0013.0008.20لبيدي   عبدهللا1735082177 17 15
01.5000.0012.0005.70مفتاح   صالح الدين1735083527 16

2020/03/0817:14 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 56 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

00.5000.0011.0004.70براھيمي   عائشة1835076895 1
00.00بلقليل   سليم1835096130 2
07.0000.0017.0011.00بن الطيب   سلوى1835096123 3

00.5000.0010.5004.50بن جدو   أميمة171735081418 4
05.0000.0011.2507.50بن سالم   محمد سليم1835080803 5
02.0000.0008.5004.60بن سليمان   يوسف1835097652 6
02.0000.0008.7504.70بن علية   فارس االمين1835082981 7

02.0000.0012.2506.10بودراي   سعاد171735091848 8
04.5000.0010.0006.70بوضياف   مروان1835085508 9
02.0000.0012.0006.00بوھالي   ھديل1835080963 10
09.0000.0013.2510.70تركي   زينب1835076759 11
00.00حاجي   عبد النور1735090385 12
05.5000.0010.7507.60حشفة   البشير1835080183 13
02.0000.0010.5005.40دحومان   محمد خليل1835086619 14
09.0000.0013.2510.70دشوشة   بشرى1835076586 15
01.5000.0014.2506.60دواودي   مروان1835078812 16
06.0000.0010.0007.60رحالي   فراس عبد القادر1835085503 17
03.0000.0009.2505.50سالم   عبد الحميد1835088050 18
03.0000.0006.0004.20سعد    محمد1835086597 19
09.0000.0014.2511.10 شبابحي   الطاھر1835087296 20
02.5000.0011.5006.10طيباوي   نور الدين1835082851 21
04.0000.0011.2506.90طيبي   سعاد1835082891 22
09.0000.0017.0012.20عبد الكبير   شفيقة1835086990 23
03.0000.0009.5005.60عزوز   وفاء1735086896 24

00.00عيمر   دنيا171735082760 25
05.0000.0013.5008.40فايد   عبدالحق1735087798 26
06.0000.0010.7507.90فياللي   صابر1835077557 27
02.5000.0009.5005.30قارة   عبدالرؤوف1735082169 17 28
00.5000.0010.2504.40قديري   فتيحة1735086548 29
08.5000.0008.5008.50لطرش   عبد النور1735087795 30
02.0000.0009.2504.90مساعد   احمد1735093336 31
02.0000.0011.5005.80معيلبي   خليل1835082713 32
05.0000.0010.2507.10مقورة   زھرة1735094135 33
02.0000.0011.0005.60واضح   خديجة1835078007 34

2020/03/0817:15 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 16 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

02.5000.0012.2506.40بختي   أسماء171735084070 1
00.5000.0008.7503.80بسكر   آية1735085781 2
01.5000.0011.2505.40بلحسين    ھدى1835077697 3

03.0000.0012.5006.80بلحوت   خير الدين171735087728 4
02.0000.0010.5005.40بن حميدة   ھاني1735082598 5
07.5000.0010.7508.80بن دعاس   محمد شھم1835077159 6
02.0000.0008.0004.40بن ناصر   شھاب الدين1835085856 7
00.0009.0003.60بوعافية   مصطفى1735091032 8
05.5000.0010.5007.50بولنوار   صفاء1835082896 9
00.5000.0011.2504.80جراردة   عماد الدين1735082229 10
02.0000.0011.5005.80جعفر   ھديل1835077699 11
05.0000.0012.2507.90حماني   مالك1835077213 12
01.5000.0007.7504.00خالدي    يوسف1835097650 13

03.0000.0013.0007.00خلف هللا   أية171735090897 14
09.0000.0013.0010.60داودي    فاتح1835086167 15
01.5000.0010.5005.10رقيق   يونس1835082993 16
01.0000.0007.0003.40سالمي   سامية1735083557 17
07.5000.0012.0009.30شريف   ايمن عبد القادر1835082884 18
02.0000.0011.2505.70صحراوي   عبد الجبار1835085869 19
03.0000.0006.5004.40ضيف هللا   امنة1735104611 20
01.5000.0008.0004.10طييايبة   خالد1735081766 21
09.5000.0011.7510.40عزاز   آية الرحمان1835077423 22
02.5000.0010.5005.70عمري   عبد الرؤوف1735105222 23
02.5000.0012.7506.60عويديري    سارة1835076773 24
01.0000.0009.5004.40فراحتية   شمس الدين1735082017 25
03.0000.0009.0005.40فنطازي   نجاة1835078996 26
02.0000.0010.5005.40قريشي   خولة1835080382 27
01.0000.0012.0005.40قرين    فاطمة1835081763 28
00.0011.7504.70قرين   دعاء ياسمين1835081886 29
01.5000.0012.2505.80قمرة   فاطمة الزھراء1835096761 30
05.0000.0012.5008.00لعجاجات   عبد المجيد1835086161 31
05.5000.0011.7508.00لعشاش   اروى1835076459 32
03.5000.0010.2506.20مسعودي   نور اإليمان1735086813 33
05.0000.0010.5007.20مسعودي   عبلة1835084392 34
05.5000.0011.2507.80مطرفي   محمد األمين1735082386 35
10.0000.0013.5011.40مناصري   أيمن1835077594 36
10.5000.0013.5011.70مھنانة   وفاء1735082663 37
00.5000.0011.5004.90موسعي   نصيرة1735087864 38

2020/03/0817:15 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 26 /



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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

04.0000.0011.7507.10نعيجي   عالء1835077565 39
04.0000.0010.2506.50ھدلة   ھديل1835085539 40
02.5000.0012.5006.50والي   رزيقة1835076712 41

2020/03/0817:15 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 36 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

01.0000.0009.7504.50ابراھيم السالم   اتفرح1838047439 1
03.5000.0013.7507.60بدوھن   وسيلة1835077365 2
01.5000.0013.7506.40بديار   عبد الرحمان1835077659 3

00.0010.5004.20بديرة   فوزية171735082302 4
04.5000.0011.5007.30برابح   اسالم1835088369 5
00.5000.0009.5004.10بعلي   عبد المالك1835098183 6
04.0000.0010.0006.40بغدادي   رملة1835077548 7
01.0000.0010.5004.80بن الصديق   محمد الصديق1735082395 17 8

01.5000.0010.5005.10بن حليمة   بشرى171735084128 9
00.00بورنان   نور الھدى1535094991 10
00.5000.0011.0004.70بوزيدي   ھند1835077342 11
00.00بوعاد   يوسف1535110323 12
07.4000.0007.4007.40بوعفاس   منال1735092904 13
04.0000.0012.5007.40بوقرة   حمزة عبد المنعم1835078130 14
01.5000.0010.5005.10حديبي   عائشة1835086472 15

02.0000.0009.5005.00حمزة   احالم171735084096 16
03.5000.0010.7506.40دائرة   نجيب1735082520 17 17
04.5000.0009.7506.60دراف   عبد الجبار1835082898 18
06.0000.0012.5008.60رملي   عبد الكريم1835078134 19
01.0000.0007.5003.60زعيتر   أسامة نور الدين1835082025 20
02.0000.0009.5005.00سالمي   ضياء الحق1835098175 21

04.5000.0009.0006.30سلماني   ھيثم171735092200 22
02.5000.0010.0005.50 سماعيلي    يونس عبد القادر171735082720 23
01.5000.0010.5005.10شني   شرف الدين171735090374 24

08.0000.0015.0010.80عبد الكبير   أمل1835085584 25
02.5000.0010.0005.50غالب   عبد االله1735083002 26
00.5000.0008.0003.50فايد   شمس الدين1735087961 27
00.00فضيل   عبد الناصر1735083061 28
04.5000.0008.5006.10قوادرية   سعيد1835096079 29
00.00لبوخ   بوثينة1635111770 30
04.0000.0008.7505.90لقليطي   موسى1835087895 31
00.0009.7503.90لقويزي   عبد المالك1835086837 32
01.5000.0012.5005.90مخلوف   دنيا1735081819 33
03.0000.0010.7506.10مقري   عبد النور1835082779 34
01.0000.0010.5004.80ھجرسي    صالح الدين1835084455 35
10.0000.0012.5011.00ھاللي    ياسين1835081003 36
00.00ولھة   جمال الدين1535110968 37
02.5000.0008.0004.70يحياوي   أسامة1835086577 38

2020/03/0817:15 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 46 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

4    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

07.1007.1002.8407.10العمري   اليامين1735081607 17 1
01.0000.0008.5004.00بن عمود   مصطفى1735084557 2
08.2008.2003.2808.20جاجة   رؤى1635100857 3
06.0000.0003.60جوبر   سيف الدين1635112497 4
07.8000.0007.8007.80جيالني   قدور1735104810 5
10.0000.0010.0010.00حامي   تقي الدين1435092365 6
06.0000.0006.0006.00حميطيش   عبد الكريم1735094522 7
06.9006.9002.7606.90خليفة   المعتز با1635088357 8
04.5004.5001.8004.50خيري   إدريس1735085882 9
09.7009.7003.8809.70شنافي   خالد1735083399 10
09.5000.0010.2509.80شوتلة   عيشة1735087218 11
02.5000.0009.7505.40صغيور   زينب1735102870 12
03.0000.0012.0006.60عبد الرزاق   سامية1535119121 13
01.0000.0013.0005.80عكيريمي   عيسى1535097484 14
07.4507.4502.9807.45لبيدي   عبدهللا1735082177 17 15
09.2509.2503.7009.25مفتاح   صالح الدين1735083527 16

2020/03/0817:15 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 56 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

informatique 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0012.0012.00براھيمي   عائشة1835076895 1
00.00بلقليل   سليم1835096130 2
00.0011.0011.00بن الطيب   سلوى1835096123 3

00.0011.0011.00بن جدو   أميمة171735081418 4
00.0012.0012.00بن سالم   محمد سليم1835080803 5
00.0010.0010.00بن سليمان   يوسف1835097652 6
00.0010.0010.00بن علية   فارس االمين1835082981 7

00.0010.0010.00بودراي   سعاد171735091848 8
00.0010.0010.00بوضياف   مروان1835085508 9
00.0013.0013.00بوھالي   ھديل1835080963 10
00.0011.0011.00تركي   زينب1835076759 11
00.00حاجي   عبد النور1735090385 12
00.0011.0011.00حشفة   البشير1835080183 13
00.0013.5013.50دحومان   محمد خليل1835086619 14
00.0011.5011.50دشوشة   بشرى1835076586 15
00.0010.0010.00دواودي   مروان1835078812 16
00.0011.0011.00رحالي   فراس عبد القادر1835085503 17
00.0010.0010.00سالم   عبد الحميد1835088050 18
00.0011.0011.00سعد    محمد1835086597 19
00.0014.5014.50 شبابحي   الطاھر1835087296 20
00.0011.0011.00طيباوي   نور الدين1835082851 21
00.0012.0012.00طيبي   سعاد1835082891 22
00.0013.5013.50عبد الكبير   شفيقة1835086990 23
00.0012.0012.00عزوز   وفاء1735086896 24

00.00عيمر   دنيا171735082760 25
13.0000.0013.0013.00فايد   عبدالحق1735087798 26
00.0012.5012.50فياللي   صابر1835077557 27
00.0013.5013.50قارة   عبدالرؤوف1735082169 17 28
00.0013.5013.50قديري   فتيحة1735086548 29
13.5000.0013.5013.50لطرش   عبد النور1735087795 30
00.0013.5013.50مساعد   احمد1735093336 31
00.0010.0010.00معيلبي   خليل1835082713 32
11.0000.0011.0011.00مقورة   زھرة1735094135 33
00.0012.0012.00واضح   خديجة1835078007 34

2020/03/0817:16 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 16 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

informatique 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0015.0015.00بختي   أسماء171735084070 1
00.0012.5012.50بسكر   آية1735085781 2
00.0011.0011.00بلحسين    ھدى1835077697 3

00.0012.5012.50بلحوت   خير الدين171735087728 4
00.0012.5012.50بن حميدة   ھاني1735082598 5
00.0012.0012.00بن دعاس   محمد شھم1835077159 6
00.0012.5012.50بن ناصر   شھاب الدين1835085856 7
00.0008.0008.00بوعافية   مصطفى1735091032 8
00.0012.5012.50بولنوار   صفاء1835082896 9
00.0010.0010.00جراردة   عماد الدين1735082229 10
00.0012.5012.50جعفر   ھديل1835077699 11
00.0013.0013.00حماني   مالك1835077213 12
00.0010.0010.00خالدي    يوسف1835097650 13

00.0012.5012.50خلف هللا   أية171735090897 14
00.0010.0010.00داودي    فاتح1835086167 15
00.0010.0010.00رقيق   يونس1835082993 16
00.0010.0010.00سالمي   سامية1735083557 17
00.0012.5012.50شريف   ايمن عبد القادر1835082884 18
00.0012.5012.50صحراوي   عبد الجبار1835085869 19
12.5000.0012.5012.50ضيف هللا   امنة1735104611 20
00.0012.5012.50طييايبة   خالد1735081766 21
00.0012.5012.50عزاز   آية الرحمان1835077423 22
00.0014.0014.00عمري   عبد الرؤوف1735105222 23
00.0012.5012.50عويديري    سارة1835076773 24
00.0013.0013.00فراحتية   شمس الدين1735082017 25
00.0013.0013.00فنطازي   نجاة1835078996 26
00.0010.0010.00قريشي   خولة1835080382 27
00.0010.0010.00قرين    فاطمة1835081763 28
00.0010.0010.00قرين   دعاء ياسمين1835081886 29
00.0010.0010.00قمرة   فاطمة الزھراء1835096761 30
00.0016.0016.00لعجاجات   عبد المجيد1835086161 31
00.0010.0010.00لعشاش   اروى1835076459 32
00.0013.0013.00مسعودي   عبلة1835084392 33
00.0012.5012.50مسعودي   نور اإليمان1735086813 34
00.0010.0010.00مطرفي   محمد األمين1735082386 35
00.0012.5012.50مناصري   أيمن1835077594 36
00.0012.5012.50مھنانة   وفاء1735082663 37
00.0010.0010.00موسعي   نصيرة1735087864 38

2020/03/0817:16 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 26 /



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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0013.5013.50نعيجي   عالء1835077565 39
00.0012.5012.50ھدلة   ھديل1835085539 40
00.0012.5012.50والي   رزيقة1835076712 41

2020/03/0817:16 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 36 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

informatique 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0010.0010.00ابراھيم السالم   اتفرح1838047439 1
00.0010.0010.00بدوھن   وسيلة1835077365 2
00.0010.0010.00بديار   عبد الرحمان1835077659 3

00.0010.0010.00بديرة   فوزية171735082302 4
00.0010.0010.00برابح   اسالم1835088369 5
00.0015.0015.00بعلي   عبد المالك1835098183 6
00.0010.0010.00بغدادي   رملة1835077548 7
11.0000.0011.0011.00بن الصديق   محمد الصديق1735082395 17 8

00.0010.0010.00بن حليمة   بشرى171735084128 9
00.00بورنان   نور الھدى1535094991 10
00.0010.0010.00بوزيدي   ھند1835077342 11
00.0010.0010.00بوعاد   يوسف1535110323 12
11.0000.0011.0011.00بوعفاس   منال1735092904 13
00.0010.0010.00بوقرة   حمزة عبد المنعم1835078130 14
00.0010.0010.00حديبي   عائشة1835086472 15

00.0010.0010.00حمزة   احالم171735084096 16
11.0000.0011.0011.00دائرة   نجيب1735082520 17 17
00.0013.5013.50دراف   عبد الجبار1835082898 18
00.0010.0010.00رملي   عبد الكريم1835078134 19
00.0010.0010.00زعيتر   أسامة نور الدين1835082025 20
00.0013.5013.50سالمي   ضياء الحق1835098175 21

00.0013.5013.50سلماني   ھيثم171735092200 22
00.0015.0015.00 سماعيلي    يونس عبد القادر171735082720 23
00.0013.5013.50شني   شرف الدين171735090374 24

00.0013.5013.50عبد الكبير   أمل1835085584 25
11.0000.0011.0011.00غالب   عبد االله1735083002 26
00.0013.5013.50فايد   شمس الدين1735087961 27
00.00فضيل   عبد الناصر1735083061 28
00.0010.0010.00قوادرية   سعيد1835096079 29
00.00لبوخ   بوثينة1635111770 30
00.0015.0015.00لقليطي   موسى1835087895 31
00.0010.0010.00لقويزي   عبد المالك1835086837 32
00.0013.5013.50مخلوف   دنيا1735081819 33
00.0010.0010.00مقري   عبد النور1835082779 34
00.0010.0010.00ھجرسي    صالح الدين1835084455 35
00.0013.5013.50ھاللي    ياسين1835081003 36
11.5000.0011.5011.50ولھة   جمال الدين1535110968 37
00.0010.0010.00يحياوي   أسامة1835086577 38

2020/03/0817:16 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 46 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

informatique 3المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

4    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

13.0000.0013.0013.00العمري   اليامين1735081607 17 1
11.0000.0011.0011.00بن عمود   مصطفى1735084557 2
12.5000.0012.5012.50جاجة   رؤى1635100857 3
13.0000.0013.0013.00جوبر   سيف الدين1635112497 4
12.5000.0012.5012.50جيالني   قدور1735104810 5
14.5000.0014.5014.50حامي   تقي الدين1435092365 6
13.0000.0013.0013.00حميطيش   عبد الكريم1735094522 7
14.0000.0014.0014.00خليفة   المعتز با1635088357 8
13.0000.0013.0013.00خيري   إدريس1735085882 9
14.5000.0014.5014.50شنافي   خالد1735083399 10
11.0000.0011.0011.00شوتلة   عيشة1735087218 11
12.5000.0012.5012.50صغيور   زينب1735102870 12
11.0000.0011.0011.00عبد الرزاق   سامية1535119121 13
12.0000.0012.0012.00عكيريمي   عيسى1535097484 14
11.0000.0011.0011.00لبيدي   عبدهللا1735082177 17 15
12.2500.0012.2512.25مفتاح   صالح الدين1735083527 16

2020/03/0817:16 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 56 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Electronique 1 et Electrotechnique 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0014.0014.00براھيمي   عائشة1835076895 1
00.00بلقليل   سليم1835096130 2
00.0013.5013.50بن الطيب   سلوى1835096123 3

00.0013.0013.00بن جدو   أميمة171735081418 4
00.0013.0013.00بن سالم   محمد سليم1835080803 5
00.0014.5014.50بن سليمان   يوسف1835097652 6
00.0014.0014.00بن علية   فارس االمين1835082981 7

00.0011.0011.00بودراي   سعاد171735091848 8
00.0012.0012.00بوضياف   مروان1835085508 9
00.0014.5014.50بوھالي   ھديل1835080963 10
00.0012.0012.00تركي   زينب1835076759 11
00.00حاجي   عبد النور1735090385 12
00.0013.0013.00حشفة   البشير1835080183 13
00.0013.5013.50دحومان   محمد خليل1835086619 14
00.0014.0014.00دشوشة   بشرى1835076586 15
00.0012.5012.50دواودي   مروان1835078812 16
00.0014.5014.50رحالي   فراس عبد القادر1835085503 17
00.0011.0011.00سالم   عبد الحميد1835088050 18
00.0010.0010.00سعد    محمد1835086597 19
00.0012.0012.00 شبابحي   الطاھر1835087296 20
00.0012.0012.00طيباوي   نور الدين1835082851 21
00.0012.0012.00طيبي   سعاد1835082891 22
00.0012.0012.00عبد الكبير   شفيقة1835086990 23
00.0012.5012.50عزوز   وفاء1735086896 24

00.00عيمر   دنيا171735082760 25
12.1700.0012.1712.17فايد   عبدالحق1735087798 26
00.0013.5013.50فياللي   صابر1835077557 27
00.00قارة   عبدالرؤوف1735082169 17 28
00.0010.5010.50قديري   فتيحة1735086548 29
10.1300.0010.1310.13لطرش   عبد النور1735087795 30
00.0011.5011.50مساعد   احمد1735093336 31
00.0011.5011.50معيلبي   خليل1835082713 32
11.4400.0011.4411.44مقورة   زھرة1735094135 33
05.0000.0012.5012.50واضح   خديجة1835078007 34

2020/03/0817:17 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 16 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Electronique 1 et Electrotechnique 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0011.5011.50بختي   أسماء171735084070 1
00.0012.5012.50بسكر   آية1735085781 2
00.0012.5012.50بلحسين    ھدى1835077697 3

00.0013.0013.00بلحوت   خير الدين171735087728 4
00.0011.5011.50بن حميدة   ھاني1735082598 5
00.0013.0013.00بن دعاس   محمد شھم1835077159 6
00.0012.5012.50بن ناصر   شھاب الدين1835085856 7
00.0010.0010.00بوعافية   مصطفى1735091032 8
00.0011.5011.50بولنوار   صفاء1835082896 9
00.0012.0012.00جراردة   عماد الدين1735082229 10
00.0013.5013.50جعفر   ھديل1835077699 11
00.0014.0014.00حماني   مالك1835077213 12
00.0013.5013.50خالدي    يوسف1835097650 13

00.0012.0012.00خلف هللا   أية171735090897 14
00.0012.0012.00داودي    فاتح1835086167 15
00.0012.0012.00رقيق   يونس1835082993 16
00.0014.0014.00سالمي   سامية1735083557 17
00.0013.0013.00شريف   ايمن عبد القادر1835082884 18
00.0014.0014.00صحراوي   عبد الجبار1835085869 19
12.5600.0012.5612.56ضيف هللا   امنة1735104611 20
00.0013.0013.00طييايبة   خالد1735081766 21
00.0013.5013.50عزاز   آية الرحمان1835077423 22
00.0013.5013.50عمري   عبد الرؤوف1735105222 23
00.0014.0014.00عويديري    سارة1835076773 24
00.0014.0014.00فراحتية   شمس الدين1735082017 25
00.0012.5012.50فنطازي   نجاة1835078996 26
00.0011.5011.50قريشي   خولة1835080382 27
00.0012.5012.50قرين    فاطمة1835081763 28
00.0012.5012.50قرين   دعاء ياسمين1835081886 29
00.0015.0015.00قمرة   فاطمة الزھراء1835096761 30
00.0013.5013.50لعجاجات   عبد المجيد1835086161 31
00.0014.0014.00لعشاش   اروى1835076459 32
00.0013.5013.50مسعودي   نور اإليمان1735086813 33
00.0012.0012.00مسعودي   عبلة1835084392 34
00.0012.5012.50مطرفي   محمد األمين1735082386 35
00.0013.0013.00مناصري   أيمن1835077594 36
00.0012.5012.50مھنانة   وفاء1735082663 37
00.0013.0013.00موسعي   نصيرة1735087864 38

2020/03/0817:17 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 26 /



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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0013.0013.00نعيجي   عالء1835077565 39
00.0012.2512.25ھدلة   ھديل1835085539 40
00.0014.0014.00والي   رزيقة1835076712 41

2020/03/0817:17 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 36 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Electronique 1 et Electrotechnique 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0012.0012.00ابراھيم السالم   اتفرح1838047439 1
00.0014.0014.00بدوھن   وسيلة1835077365 2
00.0012.0012.00بديار   عبد الرحمان1835077659 3

00.0014.5014.50بديرة   فوزية171735082302 4
00.0014.5014.50برابح   اسالم1835088369 5
00.0014.5014.50بعلي   عبد المالك1835098183 6
00.0014.5014.50بغدادي   رملة1835077548 7
00.0014.0014.00بن الصديق   محمد الصديق1735082395 17 8

00.0013.5013.50بن حليمة   بشرى171735084128 9
00.00بورنان   نور الھدى1535094991 10
00.0012.5012.50بوزيدي   ھند1835077342 11
00.00بوعاد   يوسف1535110323 12
11.9400.0011.9411.94بوعفاس   منال1735092904 13
00.0014.0014.00بوقرة   حمزة عبد المنعم1835078130 14
00.0014.0014.00حديبي   عائشة1835086472 15

00.0014.5014.50حمزة   احالم171735084096 16
11.6900.0011.6911.69دائرة   نجيب1735082520 17 17
00.0011.5011.50دراف   عبد الجبار1835082898 18
00.0013.5013.50رملي   عبد الكريم1835078134 19
00.0013.5013.50زعيتر   أسامة نور الدين1835082025 20
00.0014.5014.50سالمي   ضياء الحق1835098175 21

00.0011.5011.50سلماني   ھيثم171735092200 22
00.0013.0013.00 سماعيلي    يونس عبد القادر171735082720 23
00.0014.0014.00شني   شرف الدين171735090374 24

00.0014.0014.00عبد الكبير   أمل1835085584 25
11.6100.0011.6111.61غالب   عبد االله1735083002 26
00.0013.5013.50فايد   شمس الدين1735087961 27
00.00فضيل   عبد الناصر1735083061 28
00.0013.0013.00قوادرية   سعيد1835096079 29
00.00لبوخ   بوثينة1635111770 30
00.0013.5013.50لقليطي   موسى1835087895 31
00.0012.0012.00لقويزي   عبد المالك1835086837 32
00.0012.0012.00مخلوف   دنيا1735081819 33
00.0012.0012.00مقري   عبد النور1835082779 34
00.0011.5011.50ھجرسي    صالح الدين1835084455 35
00.0013.5013.50ھاللي    ياسين1835081003 36
10.8100.0010.8110.81ولھة   جمال الدين1535110968 37
00.0001.0501.05يحياوي   أسامة1835086577 38

2020/03/0817:17 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 46 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Electronique 1 et Electrotechnique 1المادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

4    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

12.0600.0012.0612.06العمري   اليامين1735081607 17 1
11.8200.0011.8211.82بن عمود   مصطفى1735084557 2
12.9600.0012.9612.96جاجة   رؤى1635100857 3
00.00جوبر   سيف الدين1635112497 4
11.4400.0011.4411.44جيالني   قدور1735104810 5
11.6300.0011.6311.63حامي   تقي الدين1435092365 6
13.6700.0013.6713.67حميطيش   عبد الكريم1735094522 7
10.7900.0010.7910.79خليفة   المعتز با1635088357 8
12.2500.0012.2512.25خيري   إدريس1735085882 9
11.2800.0011.2811.28شنافي   خالد1735083399 10
11.2800.0011.2811.28شوتلة   عيشة1735087218 11
11.3400.0011.3411.34صغيور   زينب1735102870 12
10.8500.0010.8510.85عبد الرزاق   سامية1535119121 13
11.7900.0011.7911.79عكيريمي   عيسى1535097484 14
12.0300.0012.0312.03لبيدي   عبدهللا1735082177 17 15
11.2800.0011.2811.28مفتاح   صالح الدين1735083527 16

2020/03/0817:17 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 56 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

00.0012.5612.56براھيمي   عائشة1835076895 1
00.00بلقليل   سليم1835096130 2
00.0012.4412.44بن الطيب   سلوى1835096123 3

00.0012.3812.38بن جدو   أميمة171735081418 4
00.0012.8112.81بن سالم   محمد سليم1835080803 5
00.0012.4412.44بن سليمان   يوسف1835097652 6
00.0012.2512.25بن علية   فارس االمين1835082981 7

00.0012.3112.31بودراي   سعاد171735091848 8
00.0012.8112.81بوضياف   مروان1835085508 9
00.0012.4412.44بوھالي   ھديل1835080963 10
00.0013.0613.06تركي   زينب1835076759 11
00.00حاجي   عبد النور1735090385 12
00.0012.8812.88حشفة   البشير1835080183 13
00.0011.5611.56دحومان   محمد خليل1835086619 14
00.0011.6911.69دشوشة   بشرى1835076586 15
00.0011.5011.50دواودي   مروان1835078812 16
00.0011.5611.56رحالي   فراس عبد القادر1835085503 17
00.0011.5611.56سالم   عبد الحميد1835088050 18
00.0012.1912.19سعد    محمد1835086597 19
00.0012.1912.19 شبابحي   الطاھر1835087296 20
00.0012.2512.25طيباوي   نور الدين1835082851 21
00.0012.3812.38طيبي   سعاد1835082891 22
00.0012.5012.50عبد الكبير   شفيقة1835086990 23
00.0014.1314.13عزوز   وفاء1735086896 24

00.00عيمر   دنيا171735082760 25
10.4000.0010.4010.40فايد   عبدالحق1735087798 26
00.0013.6313.63فياللي   صابر1835077557 27
00.00قارة   عبدالرؤوف1735082169 17 28
00.0014.0614.06قديري   فتيحة1735086548 29
11.5000.0011.5011.50لطرش   عبد النور1735087795 30
00.0013.9413.94مساعد   احمد1735093336 31
00.0014.1314.13معيلبي   خليل1835082713 32
12.2000.0012.2012.20مقورة   زھرة1735094135 33
00.0012.7512.75واضح   خديجة1835078007 34

2020/03/0817:18 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 16 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

00.0012.2512.25بختي   أسماء171735084070 1
00.0012.3312.33بسكر   آية1735085781 2
00.0012.2512.25بلحسين    ھدى1835077697 3

00.0012.3312.33بلحوت   خير الدين171735087728 4
00.0012.2512.25بن حميدة   ھاني1735082598 5
00.0012.3312.33بن دعاس   محمد شھم1835077159 6
00.0012.4212.42بن ناصر   شھاب الدين1835085856 7
00.0011.3811.38بوعافية   مصطفى1735091032 8
00.0013.6313.63بولنوار   صفاء1835082896 9
00.0013.4413.44جراردة   عماد الدين1735082229 10
00.0013.7513.75جعفر   ھديل1835077699 11
00.0014.6714.67حماني   مالك1835077213 12
00.0013.2513.25خالدي    يوسف1835097650 13

00.0013.7513.75خلف هللا   أية171735090897 14
00.0013.5613.56داودي    فاتح1835086167 15
00.0014.1914.19رقيق   يونس1835082993 16
00.0013.2513.25سالمي   سامية1735083557 17
00.0013.4213.42شريف   ايمن عبد القادر1835082884 18
00.0013.3313.33صحراوي   عبد الجبار1835085869 19
00.0012.2512.25ضيف هللا   امنة1735104611 20
00.0011.5011.50طييايبة   خالد1735081766 21
00.0013.2513.25عزاز   آية الرحمان1835077423 22
00.0012.1712.17عمري   عبد الرؤوف1735105222 23
00.0013.6713.67عويديري    سارة1835076773 24
00.0011.5011.50فراحتية   شمس الدين1735082017 25
00.0013.1313.13فنطازي   نجاة1835078996 26
00.0013.1313.13قريشي   خولة1835080382 27
00.0012.3312.33قرين    فاطمة1835081763 28
00.0011.8811.88قرين   دعاء ياسمين1835081886 29
00.0013.0613.06قمرة   فاطمة الزھراء1835096761 30
00.0012.2512.25لعجاجات   عبد المجيد1835086161 31
00.0013.4413.44لعشاش   اروى1835076459 32
00.0013.0013.00مسعودي   نور اإليمان1735086813 33
00.0013.3813.38مسعودي   عبلة1835084392 34
00.0011.6311.63مطرفي   محمد األمين1735082386 35
00.0014.0014.00مناصري   أيمن1835077594 36
00.0013.3313.33مھنانة   وفاء1735082663 37
00.0013.4213.42موسعي   نصيرة1735087864 38

2020/03/0817:18 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 26 /



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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0013.4213.42نعيجي   عالء1835077565 39
00.0013.1313.13ھدلة   ھديل1835085539 40
00.0013.3313.33والي   رزيقة1835076712 41

2020/03/0817:18 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 36 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

00.0013.4213.42ابراھيم السالم   اتفرح1838047439 1
00.0012.6712.67بدوھن   وسيلة1835077365 2
00.0013.3313.33بديار   عبد الرحمان1835077659 3

00.0012.5012.50بديرة   فوزية171735082302 4
00.0012.2512.25برابح   اسالم1835088369 5
00.0013.0013.00بعلي   عبد المالك1835098183 6
00.0013.2513.25بغدادي   رملة1835077548 7
10.7000.0010.7010.70بن الصديق   محمد الصديق1735082395 17 8

00.0014.0614.06بن حليمة   بشرى171735084128 9
00.00بورنان   نور الھدى1535094991 10
00.0013.7513.75بوزيدي   ھند1835077342 11
00.0014.2514.25بوعاد   يوسف1535110323 12
12.2500.0012.2512.25بوعفاس   منال1735092904 13
00.0013.5013.50بوقرة   حمزة عبد المنعم1835078130 14
00.0013.8313.83حديبي   عائشة1835086472 15

00.0014.1314.13حمزة   احالم171735084096 16
13.2000.0013.2013.20دائرة   نجيب1735082520 17 17
00.0012.5012.50دراف   عبد الجبار1835082898 18
00.0013.5013.50رملي   عبد الكريم1835078134 19
00.0013.1713.17زعيتر   أسامة نور الدين1835082025 20
00.0013.3113.31سالمي   ضياء الحق1835098175 21

00.0012.5012.50سلماني   ھيثم171735092200 22
00.0011.9211.92 سماعيلي    يونس عبد القادر171735082720 23
00.0012.3812.38شني   شرف الدين171735090374 24

00.0013.3113.31عبد الكبير   أمل1835085584 25
00.00غالب   عبد االله1735083002 26
00.0012.4412.44فايد   شمس الدين1735087961 27
00.00فضيل   عبد الناصر1735083061 28
00.0012.1912.19قوادرية   سعيد1835096079 29
00.00لبوخ   بوثينة1635111770 30
00.0013.5013.50لقليطي   موسى1835087895 31
00.0012.5812.58لقويزي   عبد المالك1835086837 32
00.0013.1313.13مخلوف   دنيا1735081819 33
00.0012.6712.67مقري   عبد النور1835082779 34
00.0011.3111.31ھجرسي    صالح الدين1835084455 35
00.0012.3812.38ھاللي    ياسين1835081003 36
13.5000.0013.5013.50ولھة   جمال الدين1535110968 37
00.0012.1912.19يحياوي   أسامة1835086577 38

2020/03/0817:18 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 46 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

4    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

12.3500.0012.3512.35العمري   اليامين1735081607 17 1
14.2500.0014.2514.25بن عمود   مصطفى1735084557 2
13.6700.0013.6713.67جاجة   رؤى1635100857 3
14.0800.0014.0814.08جوبر   سيف الدين1635112497 4
12.7000.0012.7012.70جيالني   قدور1735104810 5
10.5000.0010.5010.50حامي   تقي الدين1435092365 6
11.1500.0011.1511.15حميطيش   عبد الكريم1735094522 7
11.6700.0011.6711.67خليفة   المعتز با1635088357 8
12.7500.0012.7512.75خيري   إدريس1735085882 9
07.1000.0007.1007.10شنافي   خالد1735083399 10
10.6000.0010.6010.60شوتلة   عيشة1735087218 11
00.00صغيور   زينب1735102870 12
13.0000.0013.0013.00عبد الرزاق   سامية1535119121 13
13.3300.0013.3313.33عكيريمي   عيسى1535097484 14
12.8000.0012.8012.80لبيدي   عبدهللا1735082177 17 15
10.3500.0010.3510.35مفتاح   صالح الدين1735083527 16

2020/03/0817:18 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 56 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

14.0000.0014.00براھيمي   عائشة1835076895 1
00.00بلقليل   سليم1835096130 2
14.2500.0014.25بن الطيب   سلوى1835096123 3

08.2500.0008.25بن جدو   أميمة171735081418 4
09.7500.0009.75بن سالم   محمد سليم1835080803 5
13.7500.0013.75بن سليمان   يوسف1835097652 6
10.2500.0010.25بن علية   فارس االمين1835082981 7

08.0000.0008.00بودراي   سعاد171735091848 8
11.2500.0011.25بوضياف   مروان1835085508 9
08.7500.0008.75بوھالي   ھديل1835080963 10
12.5000.0012.50تركي   زينب1835076759 11
00.00حاجي   عبد النور1735090385 12
07.0000.0007.00حشفة   البشير1835080183 13
10.2500.0010.25دحومان   محمد خليل1835086619 14
10.2500.0010.25دشوشة   بشرى1835076586 15
07.2500.0007.25دواودي   مروان1835078812 16
11.5000.0011.50رحالي   فراس عبد القادر1835085503 17
11.2500.0011.25سالم   عبد الحميد1835088050 18
00.00سعد    محمد1835086597 19
10.0000.0010.00 شبابحي   الطاھر1835087296 20
10.2500.0010.25طيباوي   نور الدين1835082851 21
10.0000.0010.00طيبي   سعاد1835082891 22
10.2500.0010.25عبد الكبير   شفيقة1835086990 23
09.5000.0009.50عزوز   وفاء1735086896 24

00.00عيمر   دنيا171735082760 25
11.0000.0011.00فايد   عبدالحق1735087798 26
18.0000.0018.00فياللي   صابر1835077557 27
05.0000.0005.00قارة   عبدالرؤوف1735082169 17 28
09.2500.0009.25قديري   فتيحة1735086548 29
09.0000.0009.00لطرش   عبد النور1735087795 30
13.7500.0013.75مساعد   احمد1735093336 31
06.7500.0006.75معيلبي   خليل1835082713 32
07.0000.0007.00مقورة   زھرة1735094135 33
09.5000.0009.50واضح   خديجة1835078007 34

2020/03/0817:19 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 16 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

07.0000.0007.00بختي   أسماء171735084070 1
12.0000.0012.00بسكر   آية1735085781 2
09.2500.0009.25بلحسين    ھدى1835077697 3

05.5000.0005.50بلحوت   خير الدين171735087728 4
10.7500.0010.75بن حميدة   ھاني1735082598 5
11.7500.0011.75بن دعاس   محمد شھم1835077159 6
11.0000.0011.00بن ناصر   شھاب الدين1835085856 7
00.00بوعافية   مصطفى1735091032 8
05.7500.0005.75بولنوار   صفاء1835082896 9
07.2500.0007.25جراردة   عماد الدين1735082229 10
08.0000.0008.00جعفر   ھديل1835077699 11
07.0000.0007.00حماني   مالك1835077213 12
09.7500.0009.75خالدي    يوسف1835097650 13

12.7500.0012.75خلف هللا   أية171735090897 14
08.0000.0008.00داودي    فاتح1835086167 15
12.0000.0012.00رقيق   يونس1835082993 16
06.5000.0006.50سالمي   سامية1735083557 17
07.5000.0007.50شريف   ايمن عبد القادر1835082884 18
08.2500.0008.25صحراوي   عبد الجبار1835085869 19
10.0000.0010.00ضيف هللا   امنة1735104611 20
05.5000.0005.50طييايبة   خالد1735081766 21
11.5000.0011.50عزاز   آية الرحمان1835077423 22
10.7500.0010.75عمري   عبد الرؤوف1735105222 23
09.7500.0009.75عويديري    سارة1835076773 24
07.0000.0007.00فراحتية   شمس الدين1735082017 25
10.0000.0010.00فنطازي   نجاة1835078996 26
08.5000.0008.50قريشي   خولة1835080382 27
08.0000.0008.00قرين    فاطمة1835081763 28
11.2500.0011.25قرين   دعاء ياسمين1835081886 29
08.0000.0008.00قمرة   فاطمة الزھراء1835096761 30
05.0000.0005.00لعجاجات   عبد المجيد1835086161 31
11.2500.0011.25لعشاش   اروى1835076459 32
09.0000.0009.00مسعودي   نور اإليمان1735086813 33
10.5000.0010.50مسعودي   عبلة1835084392 34
07.2500.0007.25مطرفي   محمد األمين1735082386 35
09.0000.0009.00مناصري   أيمن1835077594 36
05.0000.0005.00مھنانة   وفاء1735082663 37
11.0000.0011.00موسعي   نصيرة1735087864 38

2020/03/0817:19 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 26 /



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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

13.0000.0013.00نعيجي   عالء1835077565 39
07.7500.0007.75ھدلة   ھديل1835085539 40
08.2500.0008.25والي   رزيقة1835076712 41

2020/03/0817:19 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 36 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

08.5000.0008.50ابراھيم السالم   اتفرح1838047439 1
11.0000.0011.00بدوھن   وسيلة1835077365 2
07.0000.0007.00بديار   عبد الرحمان1835077659 3

14.2500.0014.25بديرة   فوزية171735082302 4
13.2500.0013.25برابح   اسالم1835088369 5
15.5000.0015.50بعلي   عبد المالك1835098183 6
13.5000.0013.50بغدادي   رملة1835077548 7
10.0010.00بن الصديق   محمد الصديق1735082395 17 8

09.5000.0009.50بن حليمة   بشرى171735084128 9
00.00بورنان   نور الھدى1535094991 10
13.2500.0013.25بوزيدي   ھند1835077342 11
00.00بوعاد   يوسف1535110323 12
10.2500.0010.25بوعفاس   منال1735092904 13
10.2500.0010.25بوقرة   حمزة عبد المنعم1835078130 14
08.0000.0008.00حديبي   عائشة1835086472 15

12.5000.0012.50حمزة   احالم171735084096 16
11.0000.0011.00دائرة   نجيب1735082520 17 17
08.0000.0008.00دراف   عبد الجبار1835082898 18
15.2500.0015.25رملي   عبد الكريم1835078134 19
12.2500.0012.25زعيتر   أسامة نور الدين1835082025 20
12.7500.0012.75سالمي   ضياء الحق1835098175 21

10.2500.0010.25سلماني   ھيثم171735092200 22
12.2500.0012.25 سماعيلي    يونس عبد القادر171735082720 23
12.5000.0012.50شني   شرف الدين171735090374 24

13.7500.0013.75عبد الكبير   أمل1835085584 25
12.0012.00غالب   عبد االله1735083002 26
06.5000.0006.50فايد   شمس الدين1735087961 27
00.00فضيل   عبد الناصر1735083061 28
12.0000.0012.00قوادرية   سعيد1835096079 29
00.00لبوخ   بوثينة1635111770 30
07.5000.0007.50لقليطي   موسى1835087895 31
09.2500.0009.25لقويزي   عبد المالك1835086837 32
12.0000.0012.00مخلوف   دنيا1735081819 33
06.2500.0006.25مقري   عبد النور1835082779 34
10.2500.0010.25ھجرسي    صالح الدين1835084455 35
08.5000.0008.50ھاللي    ياسين1835081003 36
00.00ولھة   جمال الدين1535110968 37
12.5000.0012.50يحياوي   أسامة1835086577 38

2020/03/0817:19 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 46 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

4    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

12.0012.00العمري   اليامين1735081607 17 1
06.2500.0006.25بن عمود   مصطفى1735084557 2
12.7500.0012.75جاجة   رؤى1635100857 3
10.0010.00جوبر   سيف الدين1635112497 4
10.0000.0010.00جيالني   قدور1735104810 5
10.0000.0010.00حامي   تقي الدين1435092365 6
11.5000.0011.50حميطيش   عبد الكريم1735094522 7
10.0000.0010.00خليفة   المعتز با1635088357 8
10.5010.50خيري   إدريس1735085882 9
11.0011.00شنافي   خالد1735083399 10
13.0013.00شوتلة   عيشة1735087218 11
10.0010.00صغيور   زينب1735102870 12
14.7500.0014.75عبد الرزاق   سامية1535119121 13
00.00عكيريمي   عيسى1535097484 14
07.2500.0007.25لبيدي   عبدهللا1735082177 17 15
10.0000.0010.00مفتاح   صالح الدين1735083527 16

2020/03/0817:19 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 56 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Energies et Environnementالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

13.5000.0013.50براھيمي   عائشة1835076895 1
00.00بلقليل   سليم1835096130 2
15.0000.0015.00بن الطيب   سلوى1835096123 3

10.0000.0010.00بن جدو   أميمة171735081418 4
11.5000.0011.50بن سالم   محمد سليم1835080803 5
08.5000.0008.50بن سليمان   يوسف1835097652 6
10.0000.0010.00بن علية   فارس االمين1835082981 7

08.5000.0008.50بودراي   سعاد171735091848 8
10.5000.0010.50بوضياف   مروان1835085508 9
08.0000.0008.00بوھالي   ھديل1835080963 10
11.0000.0011.00تركي   زينب1835076759 11
00.00حاجي   عبد النور1735090385 12
05.0000.0005.00حشفة   البشير1835080183 13
08.0000.0008.00دحومان   محمد خليل1835086619 14
08.5000.0008.50دشوشة   بشرى1835076586 15
07.5000.0007.50دواودي   مروان1835078812 16
15.5000.0015.50رحالي   فراس عبد القادر1835085503 17
06.0000.0006.00سالم   عبد الحميد1835088050 18
00.00سعد    محمد1835086597 19
10.5000.0010.50 شبابحي   الطاھر1835087296 20
07.5000.0007.50طيباوي   نور الدين1835082851 21
11.0000.0011.00طيبي   سعاد1835082891 22
16.5000.0016.50عبد الكبير   شفيقة1835086990 23
09.0000.0009.00عزوز   وفاء1735086896 24

00.00عيمر   دنيا171735082760 25
06.0000.0006.00فايد   عبدالحق1735087798 26
09.5000.0009.50فياللي   صابر1835077557 27
07.0000.0007.00قارة   عبدالرؤوف1735082169 17 28
06.5000.0006.50قديري   فتيحة1735086548 29
00.00لطرش   عبد النور1735087795 30
07.0000.0007.00مساعد   احمد1735093336 31
06.5000.0006.50معيلبي   خليل1835082713 32
06.5000.0006.50مقورة   زھرة1735094135 33
08.5000.0008.50واضح   خديجة1835078007 34

2020/03/0817:20 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 16 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Energies et Environnementالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

07.0000.0007.00بختي   أسماء171735084070 1
09.5000.0009.50بسكر   آية1735085781 2
07.0000.0007.00بلحسين    ھدى1835077697 3

06.5000.0006.50بلحوت   خير الدين171735087728 4
10.0000.0010.00بن حميدة   ھاني1735082598 5
13.0000.0013.00بن دعاس   محمد شھم1835077159 6
06.0000.0006.00بن ناصر   شھاب الدين1835085856 7
00.00بوعافية   مصطفى1735091032 8
08.0000.0008.00بولنوار   صفاء1835082896 9
09.5000.0009.50جراردة   عماد الدين1735082229 10
12.0000.0012.00جعفر   ھديل1835077699 11
08.0000.0008.00حماني   مالك1835077213 12
09.0000.0009.00خالدي    يوسف1835097650 13

10.5000.0010.50خلف هللا   أية171735090897 14
07.5000.0007.50داودي    فاتح1835086167 15
05.5000.0005.50رقيق   يونس1835082993 16
06.0000.0006.00سالمي   سامية1735083557 17
05.5000.0005.50شريف   ايمن عبد القادر1835082884 18
09.5000.0009.50صحراوي   عبد الجبار1835085869 19
05.0000.0005.00ضيف هللا   امنة1735104611 20
05.0000.0005.00طييايبة   خالد1735081766 21
10.0000.0010.00عزاز   آية الرحمان1835077423 22
08.0000.0008.00عمري   عبد الرؤوف1735105222 23
09.5000.0009.50عويديري    سارة1835076773 24
07.5000.0007.50فراحتية   شمس الدين1735082017 25
08.5000.0008.50فنطازي   نجاة1835078996 26
06.0000.0006.00قريشي   خولة1835080382 27
05.5000.0005.50قرين    فاطمة1835081763 28
07.5000.0007.50قرين   دعاء ياسمين1835081886 29
06.5000.0006.50قمرة   فاطمة الزھراء1835096761 30
06.0000.0006.00لعجاجات   عبد المجيد1835086161 31
12.0000.0012.00لعشاش   اروى1835076459 32
07.5000.0007.50مسعودي   نور اإليمان1735086813 33
07.0000.0007.00مسعودي   عبلة1835084392 34
08.5000.0008.50مطرفي   محمد األمين1735082386 35
09.0000.0009.00مناصري   أيمن1835077594 36
06.5000.0006.50مھنانة   وفاء1735082663 37
09.0000.0009.00موسعي   نصيرة1735087864 38

2020/03/0817:20 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 26 /



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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

05.0000.0005.00نعيجي   عالء1835077565 39
07.0000.0007.00ھدلة   ھديل1835085539 40
09.0000.0009.00والي   رزيقة1835076712 41

2020/03/0817:20 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 36 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Energies et Environnementالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

05.5000.0005.50ابراھيم السالم   اتفرح1838047439 1
11.5000.0011.50بدوھن   وسيلة1835077365 2
10.0000.0010.00بديار   عبد الرحمان1835077659 3

08.0000.0008.00بديرة   فوزية171735082302 4
09.5000.0009.50برابح   اسالم1835088369 5
15.0000.0015.00بعلي   عبد المالك1835098183 6
07.0000.0007.00بغدادي   رملة1835077548 7
10.0010.00بن الصديق   محمد الصديق1735082395 17 8

05.0000.0005.00بن حليمة   بشرى171735084128 9
00.00بورنان   نور الھدى1535094991 10
06.5000.0006.50بوزيدي   ھند1835077342 11
00.00بوعاد   يوسف1535110323 12
00.00بوعفاس   منال1735092904 13
07.0000.0007.00بوقرة   حمزة عبد المنعم1835078130 14
09.0000.0009.00حديبي   عائشة1835086472 15

07.0000.0007.00حمزة   احالم171735084096 16
09.5000.0009.50دائرة   نجيب1735082520 17 17
06.5000.0006.50دراف   عبد الجبار1835082898 18
07.5000.0007.50رملي   عبد الكريم1835078134 19
09.5000.0009.50زعيتر   أسامة نور الدين1835082025 20
09.0000.0009.00سالمي   ضياء الحق1835098175 21

10.5000.0010.50سلماني   ھيثم171735092200 22
09.0000.0009.00 سماعيلي    يونس عبد القادر171735082720 23
10.0000.0010.00شني   شرف الدين171735090374 24

08.0000.0008.00عبد الكبير   أمل1835085584 25
06.0000.0006.00غالب   عبد االله1735083002 26
00.00فايد   شمس الدين1735087961 27
00.00فضيل   عبد الناصر1735083061 28
07.5000.0007.50قوادرية   سعيد1835096079 29
00.00لبوخ   بوثينة1635111770 30
09.0000.0009.00لقليطي   موسى1835087895 31
07.0000.0007.00لقويزي   عبد المالك1835086837 32
08.0000.0008.00مخلوف   دنيا1735081819 33
06.0000.0006.00مقري   عبد النور1835082779 34
06.5000.0006.50ھجرسي    صالح الدين1835084455 35
08.0000.0008.00ھاللي    ياسين1835081003 36
00.00ولھة   جمال الدين1535110968 37
06.5000.0006.50يحياوي   أسامة1835086577 38

2020/03/0817:20 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 46 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Energies et Environnementالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

4    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

10.5000.0010.50العمري   اليامين1735081607 17 1
10.0010.00بن عمود   مصطفى1735084557 2
10.0000.0010.00جاجة   رؤى1635100857 3
12.5000.0012.50جوبر   سيف الدين1635112497 4
09.5000.0009.50جيالني   قدور1735104810 5
10.0000.0010.00حامي   تقي الدين1435092365 6
10.0010.00حميطيش   عبد الكريم1735094522 7
10.0010.00خليفة   المعتز با1635088357 8
06.0006.00خيري   إدريس1735085882 9
09.0009.00شنافي   خالد1735083399 10
08.0008.00شوتلة   عيشة1735087218 11
08.0000.0008.00صغيور   زينب1735102870 12
10.5000.0010.50عبد الرزاق   سامية1535119121 13
00.00عكيريمي   عيسى1535097484 14
10.0000.0010.00لبيدي   عبدهللا1735082177 17 15
09.0000.0009.00مفتاح   صالح الدين1735083527 16

2020/03/0817:20 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 56 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

16.0000.0016.00براھيمي   عائشة1835076895 1
00.00بلقليل   سليم1835096130 2
20.0000.0020.00بن الطيب   سلوى1835096123 3

16.0000.0016.00بن جدو   أميمة171735081418 4
20.0000.0020.00بن سالم   محمد سليم1835080803 5
13.5000.0013.50بن سليمان   يوسف1835097652 6
16.0000.0016.00بن علية   فارس االمين1835082981 7

18.0000.0018.00بودراي   سعاد171735091848 8
19.5000.0019.50بوضياف   مروان1835085508 9
17.5000.0017.50بوھالي   ھديل1835080963 10
18.0000.0018.00تركي   زينب1835076759 11
00.00حاجي   عبد النور1735090385 12
17.5000.0017.50حشفة   البشير1835080183 13
20.0000.0020.00دحومان   محمد خليل1835086619 14
18.5000.0018.50دشوشة   بشرى1835076586 15
18.0000.0018.00دواودي   مروان1835078812 16
20.0000.0020.00رحالي   فراس عبد القادر1835085503 17
18.0000.0018.00سالم   عبد الحميد1835088050 18
13.0000.0013.00سعد    محمد1835086597 19
16.5000.0016.50 شبابحي   الطاھر1835087296 20
17.0000.0017.00طيباوي   نور الدين1835082851 21
17.0000.0017.00طيبي   سعاد1835082891 22
19.0000.0019.00عبد الكبير   شفيقة1835086990 23
18.5000.0018.50عزوز   وفاء1735086896 24

00.00عيمر   دنيا171735082760 25
17.5000.0017.50فايد   عبدالحق1735087798 26
18.0000.0018.00فياللي   صابر1835077557 27
19.0000.0019.00قارة   عبدالرؤوف1735082169 17 28
13.0000.0013.00قديري   فتيحة1735086548 29
18.5000.0018.50لطرش   عبد النور1735087795 30
15.0000.0015.00مساعد   احمد1735093336 31
16.0000.0016.00معيلبي   خليل1835082713 32
00.00مقورة   زھرة1735094135 33
19.5000.0019.50واضح   خديجة1835078007 34

2020/03/0817:22 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 16 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

20.0000.0020.00بختي   أسماء171735084070 1
18.5000.0018.50بسكر   آية1735085781 2
19.5000.0019.50بلحسين    ھدى1835077697 3

17.5000.0017.50بلحوت   خير الدين171735087728 4
17.0000.0017.00بن حميدة   ھاني1735082598 5
19.5000.0019.50بن دعاس   محمد شھم1835077159 6
20.0000.0020.00بن ناصر   شھاب الدين1835085856 7
00.00بوعافية   مصطفى1735091032 8
16.5000.0016.50بولنوار   صفاء1835082896 9
20.0000.0020.00جراردة   عماد الدين1735082229 10
00.00جعفر   ھديل1835077699 11
19.0000.0019.00حماني   مالك1835077213 12
20.0000.0020.00خالدي    يوسف1835097650 13

18.5000.0018.50خلف هللا   أية171735090897 14
18.0000.0018.00داودي    فاتح1835086167 15
15.5000.0015.50رقيق   يونس1835082993 16
13.5000.0013.50سالمي   سامية1735083557 17
15.5000.0015.50شريف   ايمن عبد القادر1835082884 18
18.7500.0018.75صحراوي   عبد الجبار1835085869 19
12.0012.00ضيف هللا   امنة1735104611 20
17.5000.0017.50طييايبة   خالد1735081766 21
17.7500.0017.75عزاز   آية الرحمان1835077423 22
18.0000.0018.00عمري   عبد الرؤوف1735105222 23
19.0000.0019.00عويديري    سارة1835076773 24
15.0000.0015.00فراحتية   شمس الدين1735082017 25
13.5000.0013.50فنطازي   نجاة1835078996 26
13.2500.0013.25قريشي   خولة1835080382 27
15.2500.0015.25قرين    فاطمة1835081763 28
17.5000.0017.50قرين   دعاء ياسمين1835081886 29
19.7500.0019.75قمرة   فاطمة الزھراء1835096761 30
18.5000.0018.50لعجاجات   عبد المجيد1835086161 31
19.5000.0019.50لعشاش   اروى1835076459 32
17.2500.0017.25مسعودي   نور اإليمان1735086813 33
18.5000.0018.50مسعودي   عبلة1835084392 34
16.0000.0016.00مطرفي   محمد األمين1735082386 35
18.5000.0018.50مناصري   أيمن1835077594 36
17.5000.0017.50مھنانة   وفاء1735082663 37
20.0000.0020.00موسعي   نصيرة1735087864 38

2020/03/0817:22 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 26 /



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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

20.0000.0020.00نعيجي   عالء1835077565 39
17.5000.0017.50ھدلة   ھديل1835085539 40
20.0000.0020.00والي   رزيقة1835076712 41

2020/03/0817:22 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 36 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

18.0000.0018.00ابراھيم السالم   اتفرح1838047439 1
20.0000.0020.00بدوھن   وسيلة1835077365 2
16.5000.0016.50بديار   عبد الرحمان1835077659 3

17.5000.0017.50بديرة   فوزية171735082302 4
18.5000.0018.50برابح   اسالم1835088369 5
18.5000.0018.50بعلي   عبد المالك1835098183 6
15.0000.0015.00بغدادي   رملة1835077548 7
13.2500.0013.25بن الصديق   محمد الصديق1735082395 17 8

19.0000.0019.00بن حليمة   بشرى171735084128 9
00.00بورنان   نور الھدى1535094991 10
19.0000.0019.00بوزيدي   ھند1835077342 11
10.0000.0010.00بوعاد   يوسف1535110323 12
00.00بوعفاس   منال1735092904 13
19.0000.0019.00بوقرة   حمزة عبد المنعم1835078130 14
16.0000.0016.00حديبي   عائشة1835086472 15

20.0000.0020.00حمزة   احالم171735084096 16
18.0018.00دائرة   نجيب1735082520 17 17
15.0000.0015.00دراف   عبد الجبار1835082898 18
19.0000.0019.00رملي   عبد الكريم1835078134 19
17.5000.0017.50زعيتر   أسامة نور الدين1835082025 20
20.0000.0020.00سالمي   ضياء الحق1835098175 21

20.0000.0020.00سلماني   ھيثم171735092200 22
19.0000.0019.00 سماعيلي    يونس عبد القادر171735082720 23
19.5000.0019.50شني   شرف الدين171735090374 24

20.0000.0020.00عبد الكبير   أمل1835085584 25
18.0018.00غالب   عبد االله1735083002 26
15.5000.0015.50فايد   شمس الدين1735087961 27
00.00فضيل   عبد الناصر1735083061 28
18.5000.0018.50قوادرية   سعيد1835096079 29
00.00لبوخ   بوثينة1635111770 30
18.0000.0018.00لقليطي   موسى1835087895 31
18.0000.0018.00لقويزي   عبد المالك1835086837 32
17.0000.0017.00مخلوف   دنيا1735081819 33
17.0000.0017.00مقري   عبد النور1835082779 34
15.0000.0015.00ھجرسي    صالح الدين1835084455 35
20.0000.0020.00ھاللي    ياسين1835081003 36
00.00ولھة   جمال الدين1535110968 37
17.5000.0017.50يحياوي   أسامة1835086577 38
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وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إلكترونيك
التخصص :  إلكترونيك
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

4    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

18.5018.50العمري   اليامين1735081607 17 1
18.0018.00بن عمود   مصطفى1735084557 2
10.0000.0010.00جاجة   رؤى1635100857 3
00.00جوبر   سيف الدين1635112497 4
14.0014.00جيالني   قدور1735104810 5
11.0000.0011.00حامي   تقي الدين1435092365 6
15.0015.00حميطيش   عبد الكريم1735094522 7
10.0000.0010.00خليفة   المعتز با1635088357 8
14.5014.50خيري   إدريس1735085882 9
16.0016.00شنافي   خالد1735083399 10
11.0011.00شوتلة   عيشة1735087218 11
16.0016.00صغيور   زينب1735102870 12
10.0000.0010.00عبد الرزاق   سامية1535119121 13
10.0000.0010.00عكيريمي   عيسى1535097484 14
18.0018.00لبيدي   عبدهللا1735082177 17 15
14.0014.00مفتاح   صالح الدين1735083527 16
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