
وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

02.5000.0008.0004.70بازة   ثامر1735086963 1
03.0000.0008.5005.20بن الذيب   ھاجر1735082592 2
08.0000.0014.0010.40بن خالد   اسماء1835076473 3
14.5000.0017.0015.50بن عبد الرحمان   كنزة1835078791 4
03.0000.0008.5005.20بن مبارك   فدوى1835082182 5
02.5000.0008.0004.70بن يونس   عزوز1835076972 6
10.0000.0014.0011.60بوخروبة   إيمان1835076537 7
03.5000.0012.5007.10بوكراع   بشرى1835082169 8
00.00جقام    اميمة1835085218 9
06.5000.0015.5010.10حاجي    عبد هللا1835096520 10
02.5000.0009.0005.10حباسي    عماد الدين1835096666 11
02.0000.0008.0004.40حرزلي   مروة1735082416 12
00.0008.0003.20حفيظي   صالح الدين1735084547 13
02.0000.0008.0004.40زرقين   محمد1735082372 14
05.0000.0013.0008.20زميرلين    أميرة1838066374 15
12.0000.0016.0013.60سعدي    دنيا1835085839 16
02.5000.0008.0004.70سفار طبي   مسعودة ياسمين1735082457 17
02.5000.0009.5005.30سنينة    وليد1835097549 18
10.6010.6004.2410.60شبابحة   إيمان1735081516 17 19
02.5000.0008.0004.70عامر    نھال1835078097 20
03.0000.0010.0005.80الشي   مھدي ريان1835077236 21
03.5000.0010.0006.10مشتر   سمية1835084373 22
05.0000.0008.5006.40معيوف   مصطفى الھادي1835097162 23
03.0000.0004.0003.40ملياني   المھدي1735081601 24
02.5000.0008.5004.90ميھوبي   اسراء1835076463 25
06.5000.0010.0007.90نش    صابرين1835086152 26
00.00نور   سيرين1835077554 27

2020/03/0817:48 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

00.00أراور    وسام1835080988 1
03.0000.0011.0006.20البار   مسعودة1835081261 2
04.5000.0010.0006.70العقون   شيماء1835088148 3
02.0000.0008.5004.60العيشي   زكرياء1835081228 4
Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)بشيري   رانية1835085224 5
03.0000.0009.0005.40بلعمري   أنور السادات1835095127 6
03.0000.0008.5005.20بن خينش   احمد1835080154 7
02.5000.0008.0004.70بن كيحول   عبد الحفيظ1835081239 8
02.5000.0010.5005.70بن مقري   الھام1835083445 9
03.0000.0008.0005.00بوتشيشة   إيناس ھجيرة1835080249 10
07.0000.0015.0010.20بوسويلف   عبدالوھاب1735086453 11
02.5000.0008.5004.90بوقرة   ھند1835077341 12
02.5000.0009.5005.30دائرة   عبير1835082180 13
02.5000.0009.0005.10رقيق   سوسن1835081288 14
02.5000.0009.0005.10رية    أماني1835082957 15
02.5000.0008.5004.90سالمي   ھبة1835086188 16
03.5000.0010.5006.30سليني   راضية1835078012 17
10.5000.0015.5012.50ظريف   نور االسالم1735068514 18
12.2012.2004.8812.20عبدالجبار   فاطمة1735086516 19
02.5000.0009.0005.10عطا هللا   سامية1835082177 20

02.0000.0009.0004.80غفصي   أنس171735081427 21
02.5000.0009.0005.10كرزي    راضية1835080413 22
05.0000.0011.0007.40لكحل   سارة1835096042 23
02.5000.0008.5004.90مجيدي   جھاد1835080294 24

02.5000.0007.0004.30مداح   يسرى171733028741 25
03.0000.0009.0005.40منوار   زكرياء1735092152 26
03.0000.0008.5005.20نش   صباح1835076875 27
02.5000.0009.5005.30ھيشور   الھام1835081783 28

2020/03/0817:48 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

11.2011.2004.4811.20البقور   عبد اللطيف1735089973 1
10.6010.6004.2410.60بوقرة   عماد الدين1735093858 2
10.4010.4004.1610.40جعيجع   طارق1435096929 14 3
02.0000.0012.5006.20جعيجع   أشرف1535110484 4
12.4012.4004.9612.40جودي   وئام1735092202 5
10.8010.8004.3210.80فالح   سليمة1735103003 6

2020/03/0817:48 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

07.0000.0010.0008.20بازة   ثامر1735086963 1
07.5000.0010.5008.70بن الذيب   ھاجر1735082592 2
13.5000.0014.0013.70بن خالد   اسماء1835076473 3
16.0000.0016.0016.00بن عبد الرحمان   كنزة1835078791 4
05.0000.0010.0007.00بن مبارك   فدوى1835082182 5
07.0000.0012.0009.00بن يونس   عزوز1835076972 6
10.0000.0014.0011.60بوخروبة   إيمان1835076537 7
12.0000.0014.0012.80بوكراع   بشرى1835082169 8
00.00جقام    اميمة1835085218 9
10.0000.0012.0010.80حاجي    عبد هللا1835096520 10
09.0000.0012.0010.20حباسي    عماد الدين1835096666 11
07.0000.0010.0008.20حرزلي   مروة1735082416 12
09.5000.0012.5010.70حفيظي   صالح الدين1735084547 13
09.5000.0012.5010.70زرقين   محمد1735082372 14
12.0000.0015.0013.20زميرلين    أميرة1838066374 15
13.5000.0015.0014.10سعدي    دنيا1835085839 16
06.5000.0010.0007.90سفار طبي   مسعودة ياسمين1735082457 17
11.0000.0014.5012.40سنينة    وليد1835097549 18
00.00شبابحة   إيمان1735081516 17 19
08.0000.0011.0009.20عامر    نھال1835078097 20
13.0000.0013.5013.20الشي   مھدي ريان1835077236 21
12.0000.0013.0012.40مشتر   سمية1835084373 22
11.5000.0013.5012.30معيوف   مصطفى الھادي1835097162 23
07.0000.0010.0008.20ملياني   المھدي1735081601 24
06.0000.0010.0007.60ميھوبي   اسراء1835076463 25
13.5000.0014.0013.70نش    صابرين1835086152 26
00.00نور   سيرين1835077554 27

2020/03/0818:01 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

00.00أراور    وسام1835080988 1
11.0000.0014.0012.20البار   مسعودة1835081261 2
11.0000.0013.0011.80العقون   شيماء1835088148 3
07.0000.0010.0008.20العيشي   زكرياء1835081228 4
Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)بشيري   رانية1835085224 5
08.5000.0012.5010.10بلعمري   أنور السادات1835095127 6
04.5000.0011.0007.10بن خينش   احمد1835080154 7
04.0000.0010.0006.40بن كيحول   عبد الحفيظ1835081239 8
06.5000.0011.5008.50بن مقري   الھام1835083445 9
09.5000.0013.5011.10بوتشيشة   إيناس ھجيرة1835080249 10
11.0000.0013.5012.00بوسويلف   عبدالوھاب1735086453 11
07.5000.0011.0008.90بوقرة   ھند1835077341 12
09.0000.0012.0010.20دائرة   عبير1835082180 13
05.0000.0010.5007.20رقيق   سوسن1835081288 14
06.0000.0010.5007.80رية    أماني1835082957 15
08.0000.0012.5009.80سالمي   ھبة1835086188 16
07.0000.0010.5008.40سليني   راضية1835078012 17
13.5000.0013.5013.50ظريف   نور االسالم1735068514 18
07.8007.8003.1207.80عبدالجبار   فاطمة1735086516 19
07.0000.0010.5008.40عطا هللا   سامية1835082177 20

10.5000.0014.0011.90غفصي   أنس171735081427 21
07.5000.0011.5009.10كرزي    راضية1835080413 22
07.5000.0011.5009.10لكحل   سارة1835096042 23
05.0000.0010.5007.20مجيدي   جھاد1835080294 24

10.0000.0012.0010.80مداح   يسرى171733028741 25
08.5000.0012.5010.10منوار   زكرياء1735092152 26
03.5000.0010.5006.30نش   صباح1835076875 27
13.5000.0014.5013.90ھيشور   الھام1835081783 28

2020/03/0818:01 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

06.0000.0012.0008.40البقور   عبد اللطيف1735089973 1
10.2000.0010.2010.20بوقرة   عماد الدين1735093858 2
00.0013.0005.20جعيجع   طارق1435096929 14 3
00.0013.0005.20جعيجع   أشرف1535110484 4
08.7000.0008.7008.70جودي   وئام1735092202 5
09.6000.0009.6009.60فالح   سليمة1735103003 6

2020/03/0818:01 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

01.5000.0010.0004.90بازة   ثامر1735086963 1
13.7500.0014.5014.05بن الذيب   ھاجر1735082592 2
05.5000.0015.5009.50بن خالد   اسماء1835076473 3
12.5000.0017.0014.30بن عبد الرحمان   كنزة1835078791 4
05.5000.0009.2507.00بن مبارك   فدوى1835082182 5
00.2500.0000.15بن يونس   عزوز1835076972 6
05.5000.0016.0009.70بوخروبة   إيمان1835076537 7
06.5000.0012.0008.70بوكراع   بشرى1835082169 8
00.00جقام    اميمة1835085218 9
09.2500.0016.2512.05حاجي    عبد هللا1835096520 10
01.5000.0010.2505.00حباسي    عماد الدين1835096666 11
00.5000.0011.0004.70حرزلي   مروة1735082416 12
04.0000.0002.40حفيظي   صالح الدين1735084547 13
02.5000.0011.2506.00زرقين   محمد1735082372 14
08.2500.0015.5011.15زميرلين    أميرة1838066374 15
08.7500.0017.0012.05سعدي    دنيا1835085839 16
01.5000.0000.90سفار طبي   مسعودة ياسمين1735082457 17
02.7500.0012.7506.75سنينة    وليد1835097549 18
00.00شبابحة   إيمان1735081516 17 19
02.2500.0010.0005.35عامر    نھال1835078097 20
04.5000.0013.5008.10الشي   مھدي ريان1835077236 21
05.2500.0012.7508.25مشتر   سمية1835084373 22
04.2500.0011.0006.95معيوف   مصطفى الھادي1835097162 23
00.00ملياني   المھدي1735081601 24
00.5000.0012.7505.40ميھوبي   اسراء1835076463 25
06.5000.0012.5008.90نش    صابرين1835086152 26
00.00نور   سيرين1835077554 27

2020/03/0818:00 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

00.00أراور    وسام1835080988 1
07.0000.0016.2510.70البار   مسعودة1835081261 2
05.7500.0014.5009.25العقون   شيماء1835088148 3
01.5000.0010.5005.10العيشي   زكرياء1835081228 4
Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)بشيري   رانية1835085224 5
05.0000.0011.7507.70بلعمري   أنور السادات1835095127 6
01.2500.0011.2505.25بن خينش   احمد1835080154 7
01.5000.0012.5005.90بن كيحول   عبد الحفيظ1835081239 8
04.7500.0012.0007.65بن مقري   الھام1835083445 9
05.0000.0011.5007.60بوتشيشة   إيناس ھجيرة1835080249 10
04.7500.0017.0009.65بوسويلف   عبدالوھاب1735086453 11
03.0000.0012.0006.60بوقرة   ھند1835077341 12
02.5000.0012.5006.50دائرة   عبير1835082180 13
03.0000.0011.5006.40رقيق   سوسن1835081288 14
06.2500.0012.5008.75رية    أماني1835082957 15
03.7500.0011.5006.85سالمي   ھبة1835086188 16
07.7500.0015.5010.85سليني   راضية1835078012 17
08.7500.0017.0012.05ظريف   نور االسالم1735068514 18
01.5000.0001.5001.50عبدالجبار   فاطمة1735086516 19
04.2500.0011.2507.05عطا هللا   سامية1835082177 20

03.5000.0011.7506.80غفصي   أنس171735081427 21
04.5000.0012.0007.50كرزي    راضية1835080413 22
04.0000.0014.0008.00لكحل   سارة1835096042 23
04.5000.0012.0007.50مجيدي   جھاد1835080294 24

02.0000.0013.0006.40مداح   يسرى171733028741 25
05.0000.0012.5008.00منوار   زكرياء1735092152 26
02.0000.0012.2506.10نش   صباح1835076875 27
02.7500.0013.0006.85ھيشور   الھام1835081783 28

2020/03/0818:00 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

01.7500.0011.0005.45البقور   عبد اللطيف1735089973 1
00.5000.0013.0005.50بوقرة   عماد الدين1735093858 2
10.1010.1004.0410.10جعيجع   طارق1435096929 14 3
00.0011.0004.40جعيجع   أشرف1535110484 4
01.0000.0011.0005.00جودي   وئام1735092202 5
00.5000.0014.5006.10فالح   سليمة1735103003 6

2020/03/0818:00 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

01.5000.0012.5005.90بازة   ثامر1735086963 1
01.5000.0013.0006.10بن الذيب   ھاجر1735082592 2
10.0000.0014.5011.80بن خالد   اسماء1835076473 3
13.5000.0017.5015.10بن عبد الرحمان   كنزة1835078791 4
03.5000.0010.5006.30بن مبارك   فدوى1835082182 5
03.5000.0010.0006.10بن يونس   عزوز1835076972 6
09.5000.0013.5011.10بوخروبة   إيمان1835076537 7
09.0000.0013.5010.80بوكراع   بشرى1835082169 8
00.00جقام    اميمة1835085218 9
09.0000.0006.5008.00حاجي    عبد هللا1835096520 10
03.5000.0013.0007.30حباسي    عماد الدين1835096666 11
01.5000.0010.5005.10حرزلي   مروة1735082416 12
04.5000.0009.5006.50حفيظي   صالح الدين1735084547 13
05.5000.0009.5007.10زرقين   محمد1735082372 14
11.0000.0015.0012.60زميرلين    أميرة1838066374 15
12.0000.0017.5014.20سعدي    دنيا1835085839 16
01.5000.0008.5004.30سفار طبي   مسعودة ياسمين1735082457 17
07.7500.0013.0009.85سنينة    وليد1835097549 18
00.00شبابحة   إيمان1735081516 17 19
02.5000.0011.0005.90عامر    نھال1835078097 20
04.5000.0010.5006.90الشي   مھدي ريان1835077236 21
04.0000.0011.5007.00مشتر   سمية1835084373 22
07.0000.0012.0009.00معيوف   مصطفى الھادي1835097162 23
01.5000.0009.5004.70ملياني   المھدي1735081601 24
02.5000.0013.0006.70ميھوبي   اسراء1835076463 25
12.5000.0009.5011.30نش    صابرين1835086152 26
00.00نور   سيرين1835077554 27

2020/03/0817:59 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

00.00أراور    وسام1835080988 1
06.0000.0015.0009.60البار   مسعودة1835081261 2
05.5000.0015.0009.30العقون   شيماء1835088148 3
01.5000.0012.0005.70العيشي   زكرياء1835081228 4
Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)بشيري   رانية1835085224 5
07.0000.0013.5009.60بلعمري   أنور السادات1835095127 6
06.0000.0012.0008.40بن خينش   احمد1835080154 7
03.5000.0012.0006.90بن كيحول   عبد الحفيظ1835081239 8
02.5000.0014.0007.10بن مقري   الھام1835083445 9
04.5000.0013.5008.10بوتشيشة   إيناس ھجيرة1835080249 10
05.5000.0015.0009.30بوسويلف   عبدالوھاب1735086453 11
04.5000.0011.0007.10بوقرة   ھند1835077341 12
03.0000.0011.5006.40دائرة   عبير1835082180 13
03.5000.0012.0006.90رقيق   سوسن1835081288 14
01.5000.0013.0006.10رية    أماني1835082957 15
03.0000.0012.5006.80سالمي   ھبة1835086188 16
08.0000.0013.5010.20سليني   راضية1835078012 17
08.0000.0015.5011.00ظريف   نور االسالم1735068514 18
08.5000.0010.0009.10عبدالجبار   فاطمة1735086516 19
04.5000.0011.0007.10عطا هللا   سامية1835082177 20

07.5000.0014.0010.10غفصي   أنس171735081427 21
04.0000.0011.5007.00كرزي    راضية1835080413 22
08.5000.0011.5009.70لكحل   سارة1835096042 23
02.0000.0011.5005.80مجيدي   جھاد1835080294 24

04.5000.0012.5007.70مداح   يسرى171733028741 25
01.5000.0011.5005.50منوار   زكرياء1735092152 26
04.5000.0011.0007.10نش   صباح1835076875 27
02.5000.0010.5005.70ھيشور   الھام1835081783 28

2020/03/0817:59 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

06.0000.0011.5008.20البقور   عبد اللطيف1735089973 1
01.5000.0012.5005.90بوقرة   عماد الدين1735093858 2
04.0000.0012.0007.20جعيجع   طارق1435096929 14 3
00.0013.0005.20جعيجع   أشرف1535110484 4
05.5000.0010.0007.30جودي   وئام1735092202 5
01.0000.0010.0004.60فالح   سليمة1735103003 6

2020/03/0817:59 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

01.0000.0012.0005.40بازة   ثامر1735086963 1
01.0000.0011.2505.10بن الذيب   ھاجر1735082592 2
08.5000.0019.5012.90بن خالد   اسماء1835076473 3
10.5000.0015.5012.50بن عبد الرحمان   كنزة1835078791 4
03.0000.0011.7506.50بن مبارك   فدوى1835082182 5
04.0000.0007.2505.30بن يونس   عزوز1835076972 6
12.5000.0014.5013.30بوخروبة   إيمان1835076537 7
07.5000.0014.0010.10بوكراع   بشرى1835082169 8
00.00جقام    اميمة1835085218 9
05.5000.0009.5007.10حاجي    عبد هللا1835096520 10
04.5000.0013.5008.10حباسي    عماد الدين1835096666 11
00.0008.0003.20حرزلي   مروة1735082416 12
00.0012.0004.80حفيظي   صالح الدين1735084547 13
05.0000.0010.5007.20زرقين   محمد1735082372 14
10.0000.0014.5011.80زميرلين    أميرة1838066374 15
06.0000.0014.7509.50سعدي    دنيا1835085839 16
04.0000.0006.0004.80سفار طبي   مسعودة ياسمين1735082457 17
05.0000.0012.7508.10سنينة    وليد1835097549 18
00.00شبابحة   إيمان1735081516 17 19
02.5000.0011.5006.10عامر    نھال1835078097 20
01.5000.0013.0006.10الشي   مھدي ريان1835077236 21
10.5000.0012.5011.30مشتر   سمية1835084373 22
09.0000.0011.5010.00معيوف   مصطفى الھادي1835097162 23
00.0007.2502.90ملياني   المھدي1735081601 24
02.5000.0010.5005.70ميھوبي   اسراء1835076463 25
09.0000.0012.7510.50نش    صابرين1835086152 26
00.00نور   سيرين1835077554 27

2020/03/0817:59 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Probabilities et Statistiquesالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.00أراور    وسام1835080988 1
08.5000.0014.2510.80البار   مسعودة1835081261 2
10.0000.0013.2511.30العقون   شيماء1835088148 3
02.0000.0008.7504.70العيشي   زكرياء1835081228 4
Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)بشيري   رانية1835085224 5
10.0000.0014.0011.60بلعمري   أنور السادات1835095127 6
01.0000.0010.0004.60بن خينش   احمد1835080154 7
02.0000.0010.2505.30بن كيحول   عبد الحفيظ1835081239 8
04.5000.0012.5007.70بن مقري   الھام1835083445 9
01.0000.0011.2505.10بوتشيشة   إيناس ھجيرة1835080249 10
05.0000.0014.5008.80بوسويلف   عبدالوھاب1735086453 11
00.0011.5004.60بوقرة   ھند1835077341 12
04.0000.0013.0007.60دائرة   عبير1835082180 13
02.0000.0013.2506.50رقيق   سوسن1835081288 14
00.0010.2504.10رية    أماني1835082957 15
08.0000.0014.5010.60سالمي   ھبة1835086188 16
10.0000.0015.2512.10سليني   راضية1835078012 17
06.0000.0013.2508.90ظريف   نور االسالم1735068514 18
08.0000.0011.0009.20عبدالجبار   فاطمة1735086516 19
07.5000.0014.2510.20عطا هللا   سامية1835082177 20

06.0000.0013.0008.80غفصي   أنس171735081427 21
00.0009.7503.90كرزي    راضية1835080413 22
10.5000.0012.2511.20لكحل   سارة1835096042 23
03.0000.0013.0007.00مجيدي   جھاد1835080294 24

01.0000.0012.0005.40مداح   يسرى171733028741 25
10.1000.0010.1010.10منوار   زكرياء1735092152 26
00.0010.7504.30نش   صباح1835076875 27
02.0000.0012.2506.10ھيشور   الھام1835081783 28

2020/03/0817:59 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

01.0000.0009.2504.30البقور   عبد اللطيف1735089973 1
07.2007.2002.8807.20بوقرة   عماد الدين1735093858 2
08.4000.0008.4008.40جعيجع   طارق1435096929 14 3
08.0000.0008.0008.00جعيجع   أشرف1535110484 4
09.1000.0009.1009.10جودي   وئام1735092202 5
04.0000.0010.0006.40فالح   سليمة1735103003 6

2020/03/0817:59 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

00.0008.0008.00بازة   ثامر1735086963 1
00.0012.0012.00بن الذيب   ھاجر1735082592 2
00.0013.0013.00بن خالد   اسماء1835076473 3
00.0013.0013.00بن عبد الرحمان   كنزة1835078791 4
00.0012.0012.00بن مبارك   فدوى1835082182 5
00.0010.0010.00بن يونس   عزوز1835076972 6
00.0013.0013.00بوخروبة   إيمان1835076537 7
00.0012.0012.00بوكراع   بشرى1835082169 8
00.00جقام    اميمة1835085218 9
00.0010.0010.00حاجي    عبد هللا1835096520 10
00.0010.0010.00حباسي    عماد الدين1835096666 11
00.0010.0010.00حرزلي   مروة1735082416 12
00.00حفيظي   صالح الدين1735084547 13
00.0010.0010.00زرقين   محمد1735082372 14
00.0012.0012.00زميرلين    أميرة1838066374 15
00.0012.0012.00سعدي    دنيا1835085839 16
00.0008.0008.00سفار طبي   مسعودة ياسمين1735082457 17
00.0015.0015.00سنينة    وليد1835097549 18
11.0000.0011.0011.00شبابحة   إيمان1735081516 17 19
00.0012.0012.00عامر    نھال1835078097 20
00.0013.0013.00الشي   مھدي ريان1835077236 21
00.0011.0011.00مشتر   سمية1835084373 22
00.0010.0010.00معيوف   مصطفى الھادي1835097162 23
00.0011.5011.50ملياني   المھدي1735081601 24
00.0010.0010.00ميھوبي   اسراء1835076463 25
00.0011.0011.00نش    صابرين1835086152 26
00.00نور   سيرين1835077554 27

2020/03/0817:58 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

00.00أراور    وسام1835080988 1
00.0010.5010.50البار   مسعودة1835081261 2
00.0010.0010.00العقون   شيماء1835088148 3
00.0010.0010.00العيشي   زكرياء1835081228 4
Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)بشيري   رانية1835085224 5
00.0012.0012.00بلعمري   أنور السادات1835095127 6
00.0010.0010.00بن خينش   احمد1835080154 7
00.0010.0010.00بن كيحول   عبد الحفيظ1835081239 8
00.0010.5010.50بن مقري   الھام1835083445 9
00.0011.5011.50بوتشيشة   إيناس ھجيرة1835080249 10
13.0000.0013.0013.00بوسويلف   عبدالوھاب1735086453 11
00.0012.0012.00بوقرة   ھند1835077341 12
00.0014.0014.00دائرة   عبير1835082180 13
00.0010.0010.00رقيق   سوسن1835081288 14
00.0011.5011.50رية    أماني1835082957 15
00.0010.0010.00سالمي   ھبة1835086188 16
00.0010.5010.50سليني   راضية1835078012 17
00.0012.5012.50ظريف   نور االسالم1735068514 18
11.0000.0011.0011.00عبدالجبار   فاطمة1735086516 19
00.0010.0010.00عطا هللا   سامية1835082177 20

00.0010.0010.00غفصي   أنس171735081427 21
00.0010.7510.75كرزي    راضية1835080413 22
00.0010.5010.50لكحل   سارة1835096042 23
00.0010.0010.00مجيدي   جھاد1835080294 24

00.0010.0010.00مداح   يسرى171733028741 25
00.0010.0010.00منوار   زكرياء1735092152 26
00.0010.5010.50نش   صباح1835076875 27
00.0010.0010.00ھيشور   الھام1835081783 28

2020/03/0817:58 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

10.0000.0010.0010.00البقور   عبد اللطيف1735089973 1
12.0000.0012.0012.00بوقرة   عماد الدين1735093858 2
07.5000.0007.5007.50جعيجع   طارق1435096929 14 3
16.0000.0016.0016.00جعيجع   أشرف1535110484 4
12.0000.0012.0012.00جودي   وئام1735092202 5
10.0000.0010.0010.00فالح   سليمة1735103003 6

2020/03/0817:58 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

00.0012.5012.50بازة   ثامر1735086963 1
00.0013.5013.50بن الذيب   ھاجر1735082592 2
00.0014.5014.50بن خالد   اسماء1835076473 3
00.0014.5014.50بن عبد الرحمان   كنزة1835078791 4
00.0013.5013.50بن مبارك   فدوى1835082182 5
00.0013.5013.50بن يونس   عزوز1835076972 6
00.0014.5014.50بوخروبة   إيمان1835076537 7
00.0014.0014.00بوكراع   بشرى1835082169 8
00.00جقام    اميمة1835085218 9
00.0014.0014.00حاجي    عبد هللا1835096520 10
00.0013.5013.50حباسي    عماد الدين1835096666 11
00.0013.5013.50حرزلي   مروة1735082416 12
00.0010.0010.00حفيظي   صالح الدين1735084547 13
00.0013.5013.50زرقين   محمد1735082372 14
00.0014.5014.50زميرلين    أميرة1838066374 15
00.0014.5014.50سعدي    دنيا1835085839 16
00.0013.0013.00سفار طبي   مسعودة ياسمين1735082457 17
00.0014.0014.00سنينة    وليد1835097549 18
11.2300.0011.2311.23شبابحة   إيمان1735081516 17 19
00.0013.5013.50عامر    نھال1835078097 20
00.0013.5013.50الشي   مھدي ريان1835077236 21
00.0013.5013.50مشتر   سمية1835084373 22
00.0013.0013.00معيوف   مصطفى الھادي1835097162 23
00.0012.0012.00ملياني   المھدي1735081601 24
00.0014.5014.50ميھوبي   اسراء1835076463 25
00.0014.5014.50نش    صابرين1835086152 26
00.00نور   سيرين1835077554 27

2020/03/0817:53 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

00.00أراور    وسام1835080988 1
00.0014.0014.00البار   مسعودة1835081261 2
00.0010.5010.50العقون   شيماء1835088148 3
00.0010.0010.00العيشي   زكرياء1835081228 4
Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)بشيري   رانية1835085224 5
00.0013.5013.50بلعمري   أنور السادات1835095127 6
00.0010.5010.50بن خينش   احمد1835080154 7
00.0011.0011.00بن كيحول   عبد الحفيظ1835081239 8
00.0010.0010.00بن مقري   الھام1835083445 9
00.0014.0014.00بوتشيشة   إيناس ھجيرة1835080249 10
12.2700.0012.2712.27بوسويلف   عبدالوھاب1735086453 11
00.0013.5013.50بوقرة   ھند1835077341 12
00.0012.5012.50دائرة   عبير1835082180 13
00.0012.0012.00رقيق   سوسن1835081288 14
00.0013.0013.00رية    أماني1835082957 15
00.0013.0013.00سالمي   ھبة1835086188 16
00.0013.0013.00سليني   راضية1835078012 17
00.0012.5012.50ظريف   نور االسالم1735068514 18
12.0600.0012.0612.06عبدالجبار   فاطمة1735086516 19
00.0010.5010.50عطا هللا   سامية1835082177 20

00.0012.5012.50غفصي   أنس171735081427 21
00.0012.5012.50كرزي    راضية1835080413 22
00.0013.0013.00لكحل   سارة1835096042 23
00.0013.0013.00مجيدي   جھاد1835080294 24

00.0011.0011.00مداح   يسرى171733028741 25
00.0011.0011.00منوار   زكرياء1735092152 26
00.0013.5013.50نش   صباح1835076875 27
00.0014.5014.50ھيشور   الھام1835081783 28

2020/03/0817:53 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

12.1600.0012.1612.16البقور   عبد اللطيف1735089973 1
12.4100.0012.4112.41بوقرة   عماد الدين1735093858 2
13.7500.0013.7513.75جعيجع   طارق1435096929 14 3
12.9700.0012.9712.97جعيجع   أشرف1535110484 4
11.2800.0011.2811.28جودي   وئام1735092202 5
11.2500.0011.2511.25فالح   سليمة1735103003 6

2020/03/0817:53 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

00.0011.2511.25بازة   ثامر1735086963 1
00.0011.8111.81بن الذيب   ھاجر1735082592 2
00.0014.5614.56بن خالد   اسماء1835076473 3
00.0014.6914.69بن عبد الرحمان   كنزة1835078791 4
00.0012.0012.00بن مبارك   فدوى1835082182 5
00.0013.4213.42بن يونس   عزوز1835076972 6
00.0014.0614.06بوخروبة   إيمان1835076537 7
00.0012.6712.67بوكراع   بشرى1835082169 8
00.00جقام    اميمة1835085218 9
00.0012.7512.75حاجي    عبد هللا1835096520 10
00.0012.0612.06حباسي    عماد الدين1835096666 11
00.0011.8811.88حرزلي   مروة1735082416 12
00.0010.9410.94حفيظي   صالح الدين1735084547 13
00.0011.8111.81زرقين   محمد1735082372 14
00.0012.7512.75زميرلين    أميرة1838066374 15
00.0014.1914.19سعدي    دنيا1835085839 16
00.0010.7510.75سفار طبي   مسعودة ياسمين1735082457 17
00.0014.2514.25سنينة    وليد1835097549 18
11.6000.0011.6011.60شبابحة   إيمان1735081516 17 19
00.0011.8111.81عامر    نھال1835078097 20
00.0011.7511.75الشي   مھدي ريان1835077236 21
00.0011.6911.69مشتر   سمية1835084373 22
00.0014.2514.25معيوف   مصطفى الھادي1835097162 23
00.0008.4408.44ملياني   المھدي1735081601 24
00.0011.7511.75ميھوبي   اسراء1835076463 25
00.0013.8313.83نش    صابرين1835086152 26
00.0002.7502.75نور   سيرين1835077554 27

2020/03/0817:54 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

00.00أراور    وسام1835080988 1
00.0011.5611.56البار   مسعودة1835081261 2
00.0011.4411.44العقون   شيماء1835088148 3
00.0011.4411.44العيشي   زكرياء1835081228 4
Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)بشيري   رانية1835085224 5
00.0011.4411.44بلعمري   أنور السادات1835095127 6
00.0011.4411.44بن خينش   احمد1835080154 7
00.0011.4411.44بن كيحول   عبد الحفيظ1835081239 8
00.0011.5611.56بن مقري   الھام1835083445 9
00.0012.5012.50بوتشيشة   إيناس ھجيرة1835080249 10
12.7000.0012.7012.70بوسويلف   عبدالوھاب1735086453 11
00.0012.5812.58بوقرة   ھند1835077341 12
00.0012.5012.50دائرة   عبير1835082180 13
00.0012.0012.00رقيق   سوسن1835081288 14
00.0011.9411.94رية    أماني1835082957 15
00.0011.5011.50سالمي   ھبة1835086188 16
00.0012.5012.50سليني   راضية1835078012 17
00.0011.6911.69ظريف   نور االسالم1735068514 18
11.3000.0011.3011.30عبدالجبار   فاطمة1735086516 19
00.0012.5012.50عطا هللا   سامية1835082177 20

00.0011.4411.44غفصي   أنس171735081427 21
00.0012.3812.38كرزي    راضية1835080413 22
00.0012.2512.25لكحل   سارة1835096042 23
00.0012.1312.13مجيدي   جھاد1835080294 24

00.0011.9411.94مداح   يسرى171733028741 25
00.0016.4516.45منوار   زكرياء1735092152 26
00.0011.5611.56نش   صباح1835076875 27
00.0012.8112.81ھيشور   الھام1835081783 28

2020/03/0817:54 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

13.8000.0013.8013.80البقور   عبد اللطيف1735089973 1
12.8500.0012.8512.85بوقرة   عماد الدين1735093858 2
12.5000.0012.5012.50جعيجع   طارق1435096929 14 3
13.8300.0013.8313.83جعيجع   أشرف1535110484 4
11.4000.0011.4011.40جودي   وئام1735092202 5
14.5500.0014.5514.55فالح   سليمة1735103003 6

2020/03/0817:54 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Etat de l'Art du Génie Electriqueالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

12.0000.0012.00بازة   ثامر1735086963 1
11.7500.0011.75بن الذيب   ھاجر1735082592 2
12.2500.0012.25بن خالد   اسماء1835076473 3
15.5000.0015.50بن عبد الرحمان   كنزة1835078791 4
09.5000.0009.50بن مبارك   فدوى1835082182 5
13.0000.0013.00بن يونس   عزوز1835076972 6
14.0000.0014.00بوخروبة   إيمان1835076537 7
14.2500.0014.25بوكراع   بشرى1835082169 8
00.00جقام    اميمة1835085218 9
14.7500.0014.75حاجي    عبد هللا1835096520 10
10.0000.0010.00حباسي    عماد الدين1835096666 11
06.2500.0006.25حرزلي   مروة1735082416 12
12.7500.0012.75حفيظي   صالح الدين1735084547 13
14.2500.0014.25زرقين   محمد1735082372 14
14.7500.0014.75زميرلين    أميرة1838066374 15
13.7500.0013.75سعدي    دنيا1835085839 16
08.0000.0008.00سفار طبي   مسعودة ياسمين1735082457 17
14.2500.0014.25سنينة    وليد1835097549 18
12.5012.50شبابحة   إيمان1735081516 17 19
09.2500.0009.25عامر    نھال1835078097 20
13.5000.0013.50الشي   مھدي ريان1835077236 21
08.2500.0008.25مشتر   سمية1835084373 22
13.2500.0013.25معيوف   مصطفى الھادي1835097162 23
05.0000.0005.00ملياني   المھدي1735081601 24
12.5000.0012.50ميھوبي   اسراء1835076463 25
14.7500.0014.75نش    صابرين1835086152 26
00.00نور   سيرين1835077554 27

2020/03/0817:55 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Etat de l'Art du Génie Electriqueالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.00أراور    وسام1835080988 1
12.2500.0012.25البار   مسعودة1835081261 2
06.2500.0006.25العقون   شيماء1835088148 3
14.5000.0014.50العيشي   زكرياء1835081228 4
Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)بشيري   رانية1835085224 5
09.7500.0009.75بلعمري   أنور السادات1835095127 6
10.0000.0010.00بن خينش   احمد1835080154 7
15.7500.0015.75بن كيحول   عبد الحفيظ1835081239 8
13.0000.0013.00بن مقري   الھام1835083445 9
07.5000.0007.50بوتشيشة   إيناس ھجيرة1835080249 10
09.7500.0009.75بوسويلف   عبدالوھاب1735086453 11
12.2500.0012.25بوقرة   ھند1835077341 12
11.5000.0011.50دائرة   عبير1835082180 13
09.2500.0009.25رقيق   سوسن1835081288 14
15.2500.0015.25رية    أماني1835082957 15
14.7500.0014.75سالمي   ھبة1835086188 16
11.7500.0011.75سليني   راضية1835078012 17
07.7500.0007.75ظريف   نور االسالم1735068514 18
10.0000.0010.00عبدالجبار   فاطمة1735086516 19
10.0000.0010.00عطا هللا   سامية1835082177 20

14.2500.0014.25غفصي   أنس171735081427 21
14.5000.0014.50كرزي    راضية1835080413 22
13.7500.0013.75لكحل   سارة1835096042 23
10.0000.0010.00مجيدي   جھاد1835080294 24

07.7500.0007.75مداح   يسرى171733028741 25
14.2500.0014.25منوار   زكرياء1735092152 26
09.2500.0009.25نش   صباح1835076875 27
07.2500.0007.25ھيشور   الھام1835081783 28

2020/03/0817:55 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Etat de l'Art du Génie Electriqueالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

3    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

05.7500.0005.75البقور   عبد اللطيف1735089973 1
11.7500.0011.75بوقرة   عماد الدين1735093858 2
09.2500.0009.25جعيجع   طارق1435096929 14 3
00.00جعيجع   أشرف1535110484 4
10.5010.50جودي   وئام1735092202 5
10.0000.0010.00فالح   سليمة1735103003 6

2020/03/0817:55 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

10.0000.0010.00بازة   ثامر1735086963 1
07.0000.0007.00بن الذيب   ھاجر1735082592 2
09.0000.0009.00بن خالد   اسماء1835076473 3
16.0000.0016.00بن عبد الرحمان   كنزة1835078791 4
13.0000.0013.00بن مبارك   فدوى1835082182 5
08.5000.0008.50بن يونس   عزوز1835076972 6
11.5000.0011.50بوخروبة   إيمان1835076537 7
15.5000.0015.50بوكراع   بشرى1835082169 8
00.00جقام    اميمة1835085218 9
07.5000.0007.50حاجي    عبد هللا1835096520 10
10.5000.0010.50حباسي    عماد الدين1835096666 11
06.5000.0006.50حرزلي   مروة1735082416 12
08.5000.0008.50حفيظي   صالح الدين1735084547 13
11.5000.0011.50زرقين   محمد1735082372 14
10.0000.0010.00زميرلين    أميرة1838066374 15
14.0000.0014.00سعدي    دنيا1835085839 16
06.5000.0006.50سفار طبي   مسعودة ياسمين1735082457 17
10.5000.0010.50سنينة    وليد1835097549 18
00.00شبابحة   إيمان1735081516 17 19
06.5000.0006.50عامر    نھال1835078097 20
11.5000.0011.50الشي   مھدي ريان1835077236 21
10.0000.0010.00مشتر   سمية1835084373 22
13.0000.0013.00معيوف   مصطفى الھادي1835097162 23
07.0000.0007.00ملياني   المھدي1735081601 24
11.0000.0011.00ميھوبي   اسراء1835076463 25
14.0000.0014.00نش    صابرين1835086152 26
00.00نور   سيرين1835077554 27

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



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

00.00أراور    وسام1835080988 1
14.5000.0014.50البار   مسعودة1835081261 2
07.5000.0007.50العقون   شيماء1835088148 3
06.5000.0006.50العيشي   زكرياء1835081228 4
Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)بشيري   رانية1835085224 5
08.0000.0008.00بلعمري   أنور السادات1835095127 6
07.0000.0007.00بن خينش   احمد1835080154 7
07.0000.0007.00بن كيحول   عبد الحفيظ1835081239 8
10.0000.0010.00بن مقري   الھام1835083445 9
08.5000.0008.50بوتشيشة   إيناس ھجيرة1835080249 10
06.5000.0006.50بوسويلف   عبدالوھاب1735086453 11
05.5000.0005.50بوقرة   ھند1835077341 12
14.5000.0014.50دائرة   عبير1835082180 13
07.0000.0007.00رقيق   سوسن1835081288 14
06.0000.0006.00رية    أماني1835082957 15
08.0000.0008.00سالمي   ھبة1835086188 16
12.5000.0012.50سليني   راضية1835078012 17
09.0000.0009.00ظريف   نور االسالم1735068514 18
10.0010.00عبدالجبار   فاطمة1735086516 19
11.5000.0011.50عطا هللا   سامية1835082177 20

10.5000.0010.50غفصي   أنس171735081427 21
08.0000.0008.00كرزي    راضية1835080413 22
09.5000.0009.50لكحل   سارة1835096042 23
06.5000.0006.50مجيدي   جھاد1835080294 24

07.0000.0007.00مداح   يسرى171733028741 25
09.0000.0009.00منوار   زكرياء1735092152 26
08.0000.0008.00نش   صباح1835076875 27
00.00ھيشور   الھام1835081783 28

2020/03/0817:56 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

10.0010.00البقور   عبد اللطيف1735089973 1
09.5000.0009.50بوقرة   عماد الدين1735093858 2
10.0000.0010.00جعيجع   طارق1435096929 14 3
00.00جعيجع   أشرف1535110484 4
00.00جودي   وئام1735092202 5
08.0000.0008.00فالح   سليمة1735103003 6

2020/03/0817:56 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Anglais Techniqueالمادة :

: األستاذ

السداسي الثالث

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

20.0000.0020.00بازة   ثامر1735086963 1
16.0000.0016.00بن الذيب   ھاجر1735082592 2
20.0000.0020.00بن خالد   اسماء1835076473 3
20.0000.0020.00بن عبد الرحمان   كنزة1835078791 4
19.5000.0019.50بن مبارك   فدوى1835082182 5
20.0000.0020.00بن يونس   عزوز1835076972 6
20.0000.0020.00بوخروبة   إيمان1835076537 7
20.0000.0020.00بوكراع   بشرى1835082169 8
00.00جقام    اميمة1835085218 9
20.0000.0020.00حاجي    عبد هللا1835096520 10
18.0000.0018.00حباسي    عماد الدين1835096666 11
17.2500.0017.25حرزلي   مروة1735082416 12
00.00حفيظي   صالح الدين1735084547 13
19.0000.0019.00زرقين   محمد1735082372 14
20.0000.0020.00زميرلين    أميرة1838066374 15
19.7500.0019.75سعدي    دنيا1835085839 16
16.0000.0016.00سفار طبي   مسعودة ياسمين1735082457 17
18.2500.0018.25سنينة    وليد1835097549 18
10.0010.00شبابحة   إيمان1735081516 17 19
13.5000.0013.50عامر    نھال1835078097 20
18.0000.0018.00الشي   مھدي ريان1835077236 21
15.0000.0015.00مشتر   سمية1835084373 22
20.0000.0020.00معيوف   مصطفى الھادي1835097162 23
17.7500.0017.75ملياني   المھدي1735081601 24
20.0000.0020.00ميھوبي   اسراء1835076463 25
20.0000.0020.00نش    صابرين1835086152 26
00.00نور   سيرين1835077554 27

2020/03/0817:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 14 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

00.00أراور    وسام1835080988 1
20.0000.0020.00البار   مسعودة1835081261 2
19.0000.0019.00العقون   شيماء1835088148 3
17.0000.0017.00العيشي   زكرياء1835081228 4
Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)Absent(e)بشيري   رانية1835085224 5
18.0000.0018.00بلعمري   أنور السادات1835095127 6
16.5000.0016.50بن خينش   احمد1835080154 7
14.5000.0014.50بن كيحول   عبد الحفيظ1835081239 8
16.7500.0016.75بن مقري   الھام1835083445 9
18.7500.0018.75بوتشيشة   إيناس ھجيرة1835080249 10
16.0016.00بوسويلف   عبدالوھاب1735086453 11
17.0000.0017.00بوقرة   ھند1835077341 12
19.2500.0019.25دائرة   عبير1835082180 13
18.0000.0018.00رقيق   سوسن1835081288 14
19.5000.0019.50رية    أماني1835082957 15
19.0000.0019.00سالمي   ھبة1835086188 16
20.0000.0020.00سليني   راضية1835078012 17
15.2500.0015.25ظريف   نور االسالم1735068514 18
19.0019.00عبدالجبار   فاطمة1735086516 19
17.0000.0017.00عطا هللا   سامية1835082177 20

20.0000.0020.00غفصي   أنس171735081427 21
19.7500.0019.75كرزي    راضية1835080413 22
19.0000.0019.00لكحل   سارة1835096042 23
18.5000.0018.50مجيدي   جھاد1835080294 24

18.0000.0018.00مداح   يسرى171733028741 25
16.2500.0016.25منوار   زكرياء1735092152 26
17.0000.0017.00نش   صباح1835076875 27
19.5000.0019.50ھيشور   الھام1835081783 28

2020/03/0817:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 24 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثانية

الشعبــة :  إتصاالت سلكية وال سلكية
التخصص :  اتصاالت سلكية وال سلكية

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

18.5018.50البقور   عبد اللطيف1735089973 1
16.0016.00بوقرة   عماد الدين1735093858 2
11.0000.0011.00جعيجع   طارق1435096929 14 3
12.0000.0012.00جعيجع   أشرف1535110484 4
16.0016.00جودي   وئام1735092202 5
11.0011.00فالح   سليمة1735103003 6

2020/03/0817:57 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 34 /


	1 MATHS-3.pdf (p.1-3)
	2 OV2.pdf (p.4-6)
	3 ELNF.pdf (p.7-9)
	4 ELTF.pdf (p.10-12)
	5 PROB_STAT.pdf (p.13-15)
	6 INFO-3.pdf (p.16-18)
	7 TP ELN1_ELT1.pdf (p.19-21)
	8 TP OV.pdf (p.22-24)
	9 ETA_ART.pdf (p.25-27)
	10 ENERG_ENV.pdf (p.28-30)
	11 ANG_TEC.pdf (p.31-33)

