
وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Communications Analogiquesالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

06.5000.0010.8708.25براح   نھال1735082552 1
02.2500.0011.7506.05بلفرعي   حنان1735090926 . 2
03.0000.0012.0006.60بلواضح   سليمة1735086321 3
07.7500.0012.2509.55بن شبحة   ياسمين1735086905 4
07.7500.0011.6209.30بن عادل   سوسن1635102696 5
05.0000.0013.7508.50بوشريط   موسى1735090128 6
00.0011.3704.55بوشليق   سھام1735092493 7
08.2500.0012.1209.80بوعافية   حنان1735081754 8
06.5000.0010.7508.20جعيجع   طارق1435096929 9
08.1000.0008.1008.10جعيجع   أشرف1535110484 10
03.2500.0011.6206.60حجاب   سھى1535094138 11
07.2500.0013.0009.55حجاب   شيماء1735082774 12
00.5000.0010.3704.45حليتيم   حسينة1735095041 13
04.7500.0014.6208.70خرفي   أحمد أيوب1735084063 14
06.0000.0011.0008.00رباني   سامية1735095144 15
00.2500.0010.5004.35زكار   مريم1735082443 16
00.5000.0010.3704.45صغيور   سالف1635095917 17
12.0000.0014.8713.15صياد   أسامة1735101824 18
03.7500.0011.3706.80طيب باي   مروة1735090398 19
05.7500.0010.7507.75علي شيكوش   يونس1535095184 20
03.7500.0011.5006.85عوينة   أميمة1735094584 21
08.2500.0010.7509.25عيشاوي   رضا1735084202 22
04.5000.0011.0007.10قوادري   ھشام1635097485 23
03.0000.0010.7506.10لعمراي   أحالم1735087898 24
02.7500.0009.5005.45لوناس   إيمان1735081506 25
01.5000.0010.7505.20مباركي   سامية1735084231 26
04.5000.0010.8707.05معمري   أميرة1735090880 27
02.5000.0011.1205.95معمري   رجاء1735090943 55 28
06.5000.0012.8709.05منصور   محمد األمين1735103928 29
08.0000.0012.1209.65والي   كريمة1735082312 17 30
05.7500.0010.6207.70يطو   بشرى1735087695 5 31

2020/03/0818:07 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 13 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Communications Analogiquesالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.7500.0010.3704.60البقور   عبد اللطيف1735089973 1
01.0000.0009.2504.30النية   زينب1535101214 2
04.2500.0011.0006.95بلقليل   عائشة1635088996 3
05.0000.0011.7507.70بن حامد   رانية1735090942 4
02.0000.0011.3705.75بن خا لد   نو رالھدى1735083036 5
03.5000.0011.6206.75بن رية   توفيق1735094775 6
07.7500.0012.2509.55بن عيسي   مروة1735084575 7
08.5000.0012.7510.20بن لخضر   أحالم1735087204 8
05.7500.0013.2508.75بورزق   عبلة1735093855 9
03.5000.0011.5006.70بوشعالة   حسنة1635093671 5.25 10
01.2500.0009.8704.70بوقرة   عماد الدين1735093858 11
05.0000.0012.2507.90بوناب   أسماء1735082932 12
01.5000.0011.5005.50بونيف   سلمى1735086314 13
01.0000.0009.3704.35بونيف   محمد نزار1735103969 14
03.2500.0010.5006.15جعفر   حليمة1735081741 17 15
03.0000.0010.3705.95جودي   وئام1735092202 16
04.5000.0009.8706.65حداد   سھام1735082991 17
11.0000.0012.6211.65حمودي   إلھام1735087667 18
00.5000.0010.6204.55دبي   آمنة1735081346 19
03.7500.0013.5007.65زيد   أميرة1735101903 20
03.2500.0010.7506.25شابي   إيمان1735090974 21
06.5000.0011.2508.40عبدلي   يوسف1735104523 22
04.7500.0013.0008.05عالل   ربيعة1735102739 9 23
01.7500.0010.7505.35غربي   محمد1735104979 24
00.5000.0009.6204.15فالح   سليمة1735103003 25
06.7500.0011.5008.65مالك   فيروز1735084521 26
02.7500.0011.3706.20ميمون   مالك1735083071 27
04.5000.0010.0006.70ولد محي الدين   زكرياء1735084455 28

2020/03/0818:07 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 23 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Traitement du signalالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

08.7500.0016.5011.85براح   نھال1735082552 1
04.2500.0015.5008.75بلفرعي   حنان1735090926 . 2
05.5000.0016.5009.90بلواضح   سليمة1735086321 3
10.0000.0015.5012.20بن شبحة   ياسمين1735086905 4
08.2500.0015.5011.15بن عادل   سوسن1635102696 5
10.7500.0016.5013.05بوشريط   موسى1735090128 6
08.5000.0017.0011.90بوشليق   سھام1735092493 7
05.0000.0015.0009.00بوعافية   حنان1735081754 8
10.0000.0010.0010.00جعيجع   أشرف1535110484 9
10.7010.7004.2810.70جعيجع   طارق1435096929 10
07.2500.0017.5011.35حجاب   شيماء1735082774 11
03.2500.0016.5008.55حجاب   سھى1535094138 12
11.5000.0015.0012.90حليتيم   حسينة1735095041 13
11.0000.0015.5012.80خرفي   أحمد أيوب1735084063 14
09.0000.0016.5012.00رباني   سامية1735095144 15
03.2500.0015.0007.95زكار   مريم1735082443 16
07.0000.0015.5010.40صغيور   سالف1635095917 17
14.5000.0015.0014.70صياد   أسامة1735101824 18
11.2500.0017.5013.75طيب باي   مروة1735090398 19
09.0000.0015.5011.60علي شيكوش   يونس1535095184 20
04.7500.0016.5009.45عوينة   أميمة1735094584 21
08.7500.0014.5011.05عيشاوي   رضا1735084202 22
08.0000.0015.0010.80قوادري   ھشام1635097485 23
11.0000.0015.5012.80لعمراي   أحالم1735087898 24
05.7500.0016.0009.85لوناس   إيمان1735081506 25
03.7500.0016.0008.65مباركي   سامية1735084231 26
03.2500.0015.0007.95معمري   أميرة1735090880 27
05.5000.0015.0009.30معمري   رجاء1735090943 55 28
13.0000.0016.0014.20منصور   محمد األمين1735103928 29
10.2500.0017.0012.95والي   كريمة1735082312 17 30
05.5000.0016.5009.90يطو   بشرى1735087695 5 31

2020/03/0818:08 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 13 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Traitement du signalالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

04.5000.0015.0008.70البقور   عبد اللطيف1735089973 1
10.0510.0504.0210.05النية   زينب1535101214 2
05.7500.0005.7505.75بلقليل   عائشة1635088996 3
08.0000.0015.0010.80بن حامد   رانية1735090942 4
10.5000.0015.5012.50بن خا لد   نو رالھدى1735083036 5
08.5000.0015.5011.30بن رية   توفيق1735094775 6
06.0000.0016.0010.00بن عيسي   مروة1735084575 7
06.5000.0015.0009.90بن لخضر   أحالم1735087204 8
14.2500.0016.0014.95بورزق   عبلة1735093855 9
05.2500.0013.0008.35بوشعالة   حسنة1635093671 5.25 10
04.2500.0014.0008.15بوقرة   عماد الدين1735093858 11
10.0000.0015.0012.00بوناب   أسماء1735082932 12
07.7500.0015.0010.65بونيف   سلمى1735086314 13
08.5000.0016.0011.50بونيف   محمد نزار1735103969 14
06.2500.0015.0009.75جعفر   حليمة1735081741 17 15
03.0000.0015.0007.80جودي   وئام1735092202 16
08.7500.0015.5011.45حداد   سھام1735082991 17
09.5000.0016.0012.10حمودي   إلھام1735087667 18
04.0000.0015.0008.40دبي   آمنة1735081346 19
07.5000.0015.0010.50زيد   أميرة1735101903 20
07.7500.0015.0010.65شابي   إيمان1735090974 21
05.2500.0015.0009.15عبدلي   يوسف1735104523 22
09.0000.0016.5012.00عالل   ربيعة1735102739 9 23
08.2500.0014.5010.75غربي   محمد1735104979 24
05.0000.0014.0008.60فالح   سليمة1735103003 25
06.5000.0015.0009.90مالك   فيروز1735084521 26
03.5000.0015.0008.10ميمون   مالك1735083071 27
05.7500.0014.5009.25ولد محي الدين   زكرياء1735084455 28

2020/03/0818:08 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 23 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Ondes et Propagationالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

06.5000.0010.7808.21براح   نھال1735082552 1
03.7500.0008.0705.48بلفرعي   حنان1735090926 . 2
04.5000.0007.4205.67بلواضح   سليمة1735086321 3
07.2500.0010.2508.45بن شبحة   ياسمين1735086905 4
09.0000.0016.7512.10بن عادل   سوسن1635102696 5
05.7500.0015.3209.58بوشريط   موسى1735090128 6
11.0000.0017.0413.42بوشليق   سھام1735092493 7
09.5000.0017.5412.72بوعافية   حنان1735081754 8
03.0000.0010.8506.14جعيجع   طارق1435096929 9
05.9205.9202.3705.92جعيجع   أشرف1535110484 10
03.5000.0006.8904.86حجاب   سھى1535094138 11
07.7500.0010.0708.68حجاب   شيماء1735082774 12
06.2500.0014.5009.55حليتيم   حسينة1735095041 13
05.5000.0014.7109.18خرفي   أحمد أيوب1735084063 14
06.2500.0010.3907.91رباني   سامية1735095144 15
01.5000.0007.0003.70زكار   مريم1735082443 16
05.0000.0013.1408.26صغيور   سالف1635095917 17
10.7500.0016.7913.17صياد   أسامة1735101824 18
04.5000.0010.0006.70طيب باي   مروة1735090398 19
03.7500.0008.3905.61علي شيكوش   يونس1535095184 20
05.0000.0010.3107.12عوينة   أميمة1735094584 21
04.2500.0010.0006.55عيشاوي   رضا1735084202 22
06.5000.0015.1309.95قوادري   ھشام1635097485 23
06.0000.0015.2109.68لعمراي   أحالم1735087898 24
02.7500.0011.0706.08لوناس   إيمان1735081506 25
10.2500.0006.8608.89مباركي   سامية1735084231 26
02.7500.0007.4404.63معمري   أميرة1735090880 27
03.2500.0011.6306.60معمري   رجاء1735090943 55 28
12.0000.0015.2913.32منصور   محمد األمين1735103928 29
10.2500.0016.3612.69والي   كريمة1735082312 17 30
08.5000.0015.2511.20يطو   بشرى1735087695 5 31

2020/03/0818:09 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 13 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Ondes et Propagationالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

03.2500.0011.3806.50البقور   عبد اللطيف1735089973 1
01.7500.0004.0002.65النية   زينب1535101214 2
03.2500.0010.5006.15بلقليل   عائشة1635088996 3
07.2500.0013.1709.62بن حامد   رانية1735090942 4
09.0000.0007.5008.40بن خا لد   نو رالھدى1735083036 5
09.5000.0012.0010.50بن رية   توفيق1735094775 6
03.7500.0010.0006.25بن عيسي   مروة1735084575 7
04.5000.0013.0007.90بن لخضر   أحالم1735087204 8
12.0000.0016.1413.66بورزق   عبلة1735093855 9
03.5000.0008.8105.62بوشعالة   حسنة1635093671 5.25 10
03.2500.0010.6706.22بوقرة   عماد الدين1735093858 11
01.2500.0012.3605.69بوناب   أسماء1735082932 12
03.2500.0013.0307.16بونيف   سلمى1735086314 13
07.2500.0010.0008.35بونيف   محمد نزار1735103969 14
02.7500.0005.2403.75جعفر   حليمة1735081741 17 15
03.2500.0005.7404.25جودي   وئام1735092202 16
02.2500.0012.6406.41حداد   سھام1735082991 17
06.7500.0012.6409.11حمودي   إلھام1735087667 18
04.2500.0006.8605.29دبي   آمنة1735081346 19
03.5000.0010.0006.10زيد   أميرة1735101903 20
02.2500.0008.6804.82شابي   إيمان1735090974 21
12.0000.0015.1113.24عبدلي   يوسف1735104523 22
06.2500.0010.0007.75عالل   ربيعة1735102739 9 23
05.5000.0004.0004.90غربي   محمد1735104979 24
01.5000.0004.7602.80فالح   سليمة1735103003 25
05.5000.0009.0006.90مالك   فيروز1735084521 26
06.0000.0012.0708.43ميمون   مالك1735083071 27
05.0000.0009.0006.60ولد محي الدين   زكرياء1735084455 28

2020/03/0818:09 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 23 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

.Systèmes et Réseaux de Télécomالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

07.7500.0011.0009.05براح   نھال1735082552 1
07.5000.0013.0009.70بلفرعي   حنان1735090926 . 2
07.0000.0014.5010.00بلواضح   سليمة1735086321 3
10.2500.0013.2511.45بن شبحة   ياسمين1735086905 4
10.7500.0014.0012.05بن عادل   سوسن1635102696 5
09.0000.0010.2509.50بوشريط   موسى1735090128 6
05.5000.0013.7508.80بوشليق   سھام1735092493 7
10.5000.0011.0010.70بوعافية   حنان1735081754 8
06.2500.0011.0008.15جعيجع   طارق1435096929 9
08.3008.3003.3208.30جعيجع   أشرف1535110484 10
03.5000.0010.0006.10حجاب   سھى1535094138 11
07.2500.0013.2509.65حجاب   شيماء1735082774 12
02.2500.0010.0005.35حليتيم   حسينة1735095041 13
06.7500.0010.0008.05خرفي   أحمد أيوب1735084063 14
06.2500.0013.2509.05رباني   سامية1735095144 15
05.0000.0010.0007.00زكار   مريم1735082443 16
01.0000.0010.0004.60صغيور   سالف1635095917 17
15.5000.0014.2515.00صياد   أسامة1735101824 18
09.2500.0012.7510.65طيب باي   مروة1735090398 19
04.7500.0011.2507.35علي شيكوش   يونس1535095184 20
04.7500.0013.2508.15عوينة   أميمة1735094584 21
05.5000.0010.0007.30عيشاوي   رضا1735084202 22
08.0000.0010.0008.80قوادري   ھشام1635097485 23
03.2500.0010.0005.95لعمراي   أحالم1735087898 24
00.7500.0011.7505.15لوناس   إيمان1735081506 25
08.7500.0013.0010.45مباركي   سامية1735084231 26
05.5000.0012.0008.10معمري   أميرة1735090880 27
03.0000.0011.7506.50معمري   رجاء1735090943 55 28
14.7500.0014.5014.65منصور   محمد األمين1735103928 29
10.7500.0010.0010.45والي   كريمة1735082312 17 30
05.2500.0010.0007.15يطو   بشرى1735087695 5 31

2020/03/0818:10 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 13 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

.Systèmes et Réseaux de Télécomالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

03.5000.0011.0006.50البقور   عبد اللطيف1735089973 1
03.0000.0007.0004.60النية   زينب1535101214 2
02.0000.0011.5005.80بلقليل   عائشة1635088996 3
03.2500.0011.5006.55بن حامد   رانية1735090942 4
03.5000.0011.7506.80بن خا لد   نو رالھدى1735083036 5
04.2500.0011.0006.95بن رية   توفيق1735094775 6
06.0000.0011.5008.20بن عيسي   مروة1735084575 7
03.0000.0011.2506.30بن لخضر   أحالم1735087204 8
12.0000.0012.0012.00بورزق   عبلة1735093855 9
07.0000.0010.0008.20بوشعالة   حسنة1635093671 5.25 10
05.0000.0011.0007.40بوقرة   عماد الدين1735093858 11
01.0000.0010.5004.80بوناب   أسماء1735082932 12
05.5000.0011.7508.00بونيف   سلمى1735086314 13
01.7500.0010.2505.15بونيف   محمد نزار1735103969 14
01.7500.0010.0005.05جعفر   حليمة1735081741 17 15
02.2500.0010.7505.65جودي   وئام1735092202 16
03.5000.0011.0006.50حداد   سھام1735082991 17
12.2500.0013.0012.55حمودي   إلھام1735087667 18
02.7500.0010.7505.95دبي   آمنة1735081346 19
05.7500.0012.5008.45زيد   أميرة1735101903 20
03.2500.0011.2506.45شابي   إيمان1735090974 21
06.0000.0011.2508.10عبدلي   يوسف1735104523 22
05.7500.0014.5009.25عالل   ربيعة1735102739 9 23
09.0000.0011.2509.90غربي   محمد1735104979 24
03.7500.0010.2506.35فالح   سليمة1735103003 25
05.5000.0011.0007.70مالك   فيروز1735084521 26
02.7500.0011.7506.35ميمون   مالك1735083071 27
00.2500.0010.7504.45ولد محي الدين   زكرياء1735084455 28

2020/03/0818:10 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 23 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Claculateurs et Interfaçageالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

09.0000.0015.5011.60براح   نھال1735082552 1
08.0000.0016.0011.20بلفرعي   حنان1735090926 . 2
07.0000.0015.0010.20بلواضح   سليمة1735086321 3
10.5000.0015.0012.30بن شبحة   ياسمين1735086905 4
12.5000.0015.0013.50بن عادل   سوسن1635102696 5
07.0000.0015.0010.20بوشريط   موسى1735090128 6
06.5000.0015.5010.10بوشليق   سھام1735092493 7
07.0000.0015.0010.20بوعافية   حنان1735081754 8
10.1000.0010.1010.10جعيجع   طارق1435096929 9
09.2009.2003.6809.20جعيجع   أشرف1535110484 10
07.5000.0015.5010.70حجاب   سھى1535094138 11
11.5000.0015.5013.10حجاب   شيماء1735082774 12
08.0000.0015.2510.90حليتيم   حسينة1735095041 13
15.0000.0015.0015.00خرفي   أحمد أيوب1735084063 14
11.5000.0015.5013.10رباني   سامية1735095144 15
01.5000.0015.0006.90زكار   مريم1735082443 16
05.0000.0015.2509.10صغيور   سالف1635095917 17
04.0000.0014.7508.30صياد   أسامة1735101824 18
07.0000.0014.5010.00طيب باي   مروة1735090398 19
08.0000.0014.7510.70علي شيكوش   يونس1535095184 20
07.0000.0014.5010.00عوينة   أميمة1735094584 21
08.5000.0015.5011.30عيشاوي   رضا1735084202 22
06.5000.0014.7509.80قوادري   ھشام1635097485 23
05.0000.0014.7508.90لعمراي   أحالم1735087898 24
04.5000.0016.5009.30لوناس   إيمان1735081506 25
07.5000.0014.7510.40مباركي   سامية1735084231 26
07.5000.0016.5011.10معمري   أميرة1735090880 27
07.0000.0014.5010.00معمري   رجاء1735090943 55 28
03.0000.0014.7507.70منصور   محمد األمين1735103928 29
01.5000.0015.0006.90والي   كريمة1735082312 17 30
07.5000.0014.5010.30يطو   بشرى1735087695 5 31

2020/03/0818:10 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 13 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Claculateurs et Interfaçageالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

02.0000.0014.2506.90البقور   عبد اللطيف1735089973 1
10.2010.2004.0810.20النية   زينب1535101214 2
04.0000.0014.0008.00بلقليل   عائشة1635088996 3
09.0000.0014.5011.20بن حامد   رانية1735090942 4
01.0000.0014.0006.20بن خا لد   نو رالھدى1735083036 5
07.0000.0015.0010.20بن رية   توفيق1735094775 6
10.0000.0014.0011.60بن عيسي   مروة1735084575 7
09.0000.0014.0011.00بن لخضر   أحالم1735087204 8
08.5000.0016.5011.70بورزق   عبلة1735093855 9
03.5000.0014.5007.90بوشعالة   حسنة1635093671 5.25 10
03.5000.0014.2507.80بوقرة   عماد الدين1735093858 11
04.5000.0015.2508.80بوناب   أسماء1735082932 12
06.0000.0014.5009.40بونيف   سلمى1735086314 13
12.0000.0015.0013.20بونيف   محمد نزار1735103969 14
03.5000.0015.2508.20جعفر   حليمة1735081741 17 15
03.0000.0014.0007.40جودي   وئام1735092202 16
03.0000.0014.0007.40حداد   سھام1735082991 17
08.0000.0014.5010.60حمودي   إلھام1735087667 18
02.0000.0014.2506.90دبي   آمنة1735081346 19
06.5000.0014.7509.80زيد   أميرة1735101903 20
08.0000.0014.0010.40شابي   إيمان1735090974 21
10.0000.0014.7511.90عبدلي   يوسف1735104523 22
05.0000.0014.7508.90عالل   ربيعة1735102739 9 23
08.5000.0014.7511.00غربي   محمد1735104979 24
07.0000.0014.0009.80فالح   سليمة1735103003 25
08.0000.0014.0010.40مالك   فيروز1735084521 26
08.0000.0014.2510.50ميمون   مالك1735083071 27
05.5000.0014.2509.00ولد محي الدين   زكرياء1735084455 28

2020/03/0818:10 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 23 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Ondes et Propagationالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0014.3314.33براح   نھال1735082552 1
00.0016.8316.83بلفرعي   حنان1735090926 . 2
00.0013.8313.83بلواضح   سليمة1735086321 3
00.0013.8313.83بن شبحة   ياسمين1735086905 4
00.0013.8313.83بن عادل   سوسن1635102696 5
00.0016.8316.83بوشريط   موسى1735090128 6
00.0016.8316.83بوشليق   سھام1735092493 7
00.0013.8313.83بوعافية   حنان1735081754 8
11.8700.0011.8711.87جعيجع   طارق1435096929 9
13.2500.0013.2513.25جعيجع   أشرف1535110484 10
00.0014.3314.33حجاب   سھى1535094138 11
00.0014.3314.33حجاب   شيماء1735082774 12
00.0013.3313.33حليتيم   حسينة1735095041 13
00.0016.8316.83خرفي   أحمد أيوب1735084063 14
00.0013.8313.83رباني   سامية1735095144 15
00.0013.1713.17زكار   مريم1735082443 16
00.0013.3313.33صغيور   سالف1635095917 17
00.0013.8313.83صياد   أسامة1735101824 18
00.0014.8314.83طيب باي   مروة1735090398 19
00.0013.1713.17علي شيكوش   يونس1535095184 20
00.0014.3314.33عوينة   أميمة1735094584 21
00.0013.1713.17عيشاوي   رضا1735084202 22
00.0013.1713.17قوادري   ھشام1635097485 23
00.0013.1713.17لعمراي   أحالم1735087898 24
00.0014.1714.17لوناس   إيمان1735081506 25
00.0014.1714.17مباركي   سامية1735084231 26
00.0014.3314.33معمري   أميرة1735090880 27
00.0014.3314.33معمري   رجاء1735090943 55 28
00.0013.8313.83منصور   محمد األمين1735103928 29
00.0013.8313.83والي   كريمة1735082312 17 30
00.0014.3314.33يطو   بشرى1735087695 5 31

2020/03/0818:11 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 13 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Ondes et Propagationالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0012.0012.00البقور   عبد اللطيف1735089973 1
12.1600.0012.1612.16النية   زينب1535101214 2
00.0012.1712.17بلقليل   عائشة1635088996 3
00.0012.8312.83بن حامد   رانية1735090942 4
00.0012.1712.17بن خا لد   نو رالھدى1735083036 5
00.0014.8314.83بن رية   توفيق1735094775 6
00.0012.8312.83بن عيسي   مروة1735084575 7
00.0012.8312.83بن لخضر   أحالم1735087204 8
00.0013.0013.00بورزق   عبلة1735093855 9
00.0014.6714.67بوشعالة   حسنة1635093671 5.25 10
00.0012.0012.00بوقرة   عماد الدين1735093858 11
00.0014.8314.83بوناب   أسماء1735082932 12
00.0012.8312.83بونيف   سلمى1735086314 13
00.0014.8314.83بونيف   محمد نزار1735103969 14
00.0014.8314.83جعفر   حليمة1735081741 17 15
00.0013.8313.83جودي   وئام1735092202 16
00.0013.8313.83حداد   سھام1735082991 17
00.0013.0013.00حمودي   إلھام1735087667 18
00.0013.8313.83دبي   آمنة1735081346 19
00.0014.6714.67زيد   أميرة1735101903 20
00.0013.3313.33شابي   إيمان1735090974 21
00.0014.6714.67عبدلي   يوسف1735104523 22
00.0014.6714.67عالل   ربيعة1735102739 9 23
00.0014.6714.67غربي   محمد1735104979 24
00.0013.3313.33فالح   سليمة1735103003 25
00.0013.3313.33مالك   فيروز1735084521 26
00.0013.8313.83ميمون   مالك1735083071 27
00.0013.3313.33ولد محي الدين   زكرياء1735084455 28

2020/03/0818:11 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 23 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Traitement du Signalالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0018.0018.00براح   نھال1735082552 1
00.0017.0017.00بلفرعي   حنان1735090926 . 2
00.0017.0017.00بلواضح   سليمة1735086321 3
00.0017.0017.00بن شبحة   ياسمين1735086905 4
00.0017.0017.00بن عادل   سوسن1635102696 5
00.0018.0018.00بوشريط   موسى1735090128 6
00.0017.0017.00بوشليق   سھام1735092493 7
00.0017.0017.00بوعافية   حنان1735081754 8
09.0000.0009.0009.00جعيجع   طارق1435096929 9
16.7500.0016.7516.75جعيجع   أشرف1535110484 10
00.0018.0018.00حجاب   سھى1535094138 11
00.0017.0017.00حجاب   شيماء1735082774 12
00.0017.0017.00حليتيم   حسينة1735095041 13
00.0018.0018.00خرفي   أحمد أيوب1735084063 14
00.0017.0017.00رباني   سامية1735095144 15
00.0017.0017.00زكار   مريم1735082443 16
00.0017.0017.00صغيور   سالف1635095917 17
00.00صياد   أسامة1735101824 18
00.0017.0017.00طيب باي   مروة1735090398 19
00.0018.0018.00علي شيكوش   يونس1535095184 20
00.00عوينة   أميمة1735094584 21
00.0018.0018.00عيشاوي   رضا1735084202 22
00.0018.0018.00قوادري   ھشام1635097485 23
00.0017.0017.00لعمراي   أحالم1735087898 24
00.0018.0018.00لوناس   إيمان1735081506 25
00.0017.0017.00مباركي   سامية1735084231 26
00.0018.0018.00معمري   أميرة1735090880 27
00.00معمري   رجاء1735090943 55 28
00.0018.0018.00منصور   محمد األمين1735103928 29
00.0017.0017.00والي   كريمة1735082312 17 30
00.0017.0017.00يطو   بشرى1735087695 5 31

2020/03/0818:12 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 13 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Traitement du Signalالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0018.0018.00البقور   عبد اللطيف1735089973 1
13.6700.0013.6713.67النية   زينب1535101214 2
00.0017.0017.00بلقليل   عائشة1635088996 3
00.0017.0017.00بن حامد   رانية1735090942 4
00.0017.0017.00بن خا لد   نو رالھدى1735083036 5
00.0018.0018.00بن رية   توفيق1735094775 6
00.0017.0017.00بن عيسي   مروة1735084575 7
00.0017.0017.00بن لخضر   أحالم1735087204 8
00.0017.0017.00بورزق   عبلة1735093855 9
00.0017.0017.00بوشعالة   حسنة1635093671 5.25 10
00.0018.0018.00بوقرة   عماد الدين1735093858 11
00.0018.0018.00بوناب   أسماء1735082932 12
00.0017.0017.00بونيف   محمد نزار1735103969 13
00.0018.0018.00بونيف   سلمى1735086314 14
00.0018.0018.00جعفر   حليمة1735081741 17 15
00.0017.0017.00جودي   وئام1735092202 16
00.00حداد   سھام1735082991 17
00.0017.0017.00حمودي   إلھام1735087667 18
00.0018.0018.00دبي   آمنة1735081346 19
00.0017.0017.00زيد   أميرة1735101903 20
00.0017.0017.00شابي   إيمان1735090974 21
00.0018.0018.00عبدلي   يوسف1735104523 22
00.0017.0017.00عالل   ربيعة1735102739 9 23
00.0018.0018.00غربي   محمد1735104979 24
00.0017.0017.00فالح   سليمة1735103003 25
00.0017.0017.00مالك   فيروز1735084521 26
00.0017.0017.00ميمون   مالك1735083071 27
00.0018.0018.00ولد محي الدين   زكرياء1735084455 28

2020/03/0818:12 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 23 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Communications Analogiquesالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0013.1013.10براح   نھال1735082552 1
00.0014.1514.15بلفرعي   حنان1735090926 . 2
00.0013.5013.50بلواضح   سليمة1735086321 3
00.0013.4013.40بن شبحة   ياسمين1735086905 4
00.0013.8013.80بن عادل   سوسن1635102696 5
00.0013.8013.80بوشريط   موسى1735090128 6
00.0014.1514.15بوشليق   سھام1735092493 7
00.0013.7513.75بوعافية   حنان1735081754 8
12.3300.0012.3312.33جعيجع   طارق1435096929 9
12.3300.0012.3312.33جعيجع   أشرف1535110484 10
00.0014.1014.10حجاب   شيماء1735082774 11
00.0013.1013.10حجاب   سھى1535094138 12
00.0012.6012.60حليتيم   حسينة1735095041 13
00.0013.8513.85خرفي   أحمد أيوب1735084063 14
00.0013.7013.70رباني   سامية1735095144 15
00.0012.1512.15زكار   مريم1735082443 16
00.0012.4012.40صغيور   سالف1635095917 17
00.0013.7013.70صياد   أسامة1735101824 18
00.0013.6013.60طيب باي   مروة1735090398 19
00.0012.9512.95علي شيكوش   يونس1535095184 20
00.0013.9513.95عوينة   أميمة1735094584 21
00.0012.9512.95عيشاوي   رضا1735084202 22
00.0014.3014.30قوادري   ھشام1635097485 23
00.0014.2014.20لعمراي   أحالم1735087898 24
00.0013.3513.35لوناس   إيمان1735081506 25
00.0013.8013.80مباركي   سامية1735084231 26
00.0014.0514.05معمري   أميرة1735090880 27
00.0014.0014.00معمري   رجاء1735090943 55 28
00.0014.0014.00منصور   محمد األمين1735103928 29
00.0013.8013.80والي   كريمة1735082312 17 30
00.0014.0014.00يطو   بشرى1735087695 5 31

2020/03/0818:13 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 13 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

TP Communications Analogiquesالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

00.0012.5012.50البقور   عبد اللطيف1735089973 1
12.9000.0012.9012.90النية   زينب1535101214 2
00.0012.5512.55بلقليل   عائشة1635088996 3
00.0013.5513.55بن حامد   رانية1735090942 4
00.0012.6512.65بن خا لد   نو رالھدى1735083036 5
00.0012.2512.25بن رية   توفيق1735094775 6
00.0012.5512.55بن عيسي   مروة1735084575 7
00.0012.6012.60بن لخضر   أحالم1735087204 8
00.0012.9512.95بورزق   عبلة1735093855 9
00.0012.0512.05بوشعالة   حسنة1635093671 5.25 10
00.0012.3512.35بوقرة   عماد الدين1735093858 11
00.0014.6514.65بوناب   أسماء1735082932 12
00.0013.6013.60بونيف   سلمى1735086314 13
00.0012.2012.20بونيف   محمد نزار1735103969 14
00.0014.4514.45جعفر   حليمة1735081741 17 15
00.0012.9012.90جودي   وئام1735092202 16
00.0012.7512.75حداد   سھام1735082991 17
00.0013.0513.05حمودي   إلھام1735087667 18
00.0012.6512.65دبي   آمنة1735081346 19
00.0013.7013.70زيد   أميرة1735101903 20
00.0012.8012.80شابي   إيمان1735090974 21
00.0013.4513.45عبدلي   يوسف1735104523 22
00.0013.6513.65عالل   ربيعة1735102739 9 23
00.0013.0013.00غربي   محمد1735104979 24
00.0012.5512.55فالح   سليمة1735103003 25
00.0013.0013.00مالك   فيروز1735084521 26
00.0012.8012.80ميمون   مالك1735083071 27
00.0013.4513.45ولد محي الدين   زكرياء1735084455 28

2020/03/0818:13 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 23 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Téléphonieالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

01.0000.0001.00براح   نھال1735082552 1
04.7500.0004.75بلفرعي   حنان1735090926 . 2
06.0000.0006.00بلواضح   سليمة1735086321 3
11.0000.0011.00بن شبحة   ياسمين1735086905 4
07.2500.0007.25بن عادل   سوسن1635102696 5
02.7500.0002.75بوشريط   موسى1735090128 6
05.5000.0005.50بوشليق   سھام1735092493 7
04.7500.0004.75بوعافية   حنان1735081754 8
10.5010.50جعيجع   طارق1435096929 9
11.5011.50جعيجع   أشرف1535110484 10
04.3800.0004.38حجاب   سھى1535094138 11
08.0000.0008.00حجاب   شيماء1735082774 12
02.0000.0002.00حليتيم   حسينة1735095041 13
02.7500.0002.75خرفي   أحمد أيوب1735084063 14
05.0000.0005.00رباني   سامية1735095144 15
03.2500.0003.25زكار   مريم1735082443 16
00.00صغيور   سالف1635095917 17
15.0000.0015.00صياد   أسامة1735101824 18
03.2500.0003.25طيب باي   مروة1735090398 19
06.7500.0006.75علي شيكوش   يونس1535095184 20
03.5000.0003.50عوينة   أميمة1735094584 21
06.1300.0006.13عيشاوي   رضا1735084202 22
02.2500.0002.25قوادري   ھشام1635097485 23
02.2500.0002.25لعمراي   أحالم1735087898 24
04.7500.0004.75لوناس   إيمان1735081506 25
07.0000.0007.00مباركي   سامية1735084231 26
00.00معمري   أميرة1735090880 27
00.00معمري   رجاء1735090943 55 28
17.0000.0017.00منصور   محمد األمين1735103928 29
04.8800.0004.88والي   كريمة1735082312 17 30
05.2500.0005.25يطو   بشرى1735087695 5 31

2020/03/0818:14 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 13 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Téléphonieالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

03.7500.0003.75البقور   عبد اللطيف1735089973 1
02.7500.0002.75النية   زينب1535101214 2
00.00بلقليل   عائشة1635088996 3
03.5000.0003.50بن حامد   رانية1735090942 4
03.1300.0003.13بن خا لد   نو رالھدى1735083036 5
02.8800.0002.88بن رية   توفيق1735094775 6
03.5000.0003.50بن عيسي   مروة1735084575 7
03.8800.0003.88بن لخضر   أحالم1735087204 8
08.2500.0008.25بورزق   عبلة1735093855 9
06.5000.0006.50بوشعالة   حسنة1635093671 5.25 10
03.8800.0003.88بوقرة   عماد الدين1735093858 11
01.8800.0001.88بوناب   أسماء1735082932 12
05.3800.0005.38بونيف   سلمى1735086314 13
06.5000.0006.50بونيف   محمد نزار1735103969 14
07.5000.0007.50جعفر   حليمة1735081741 17 15
06.5000.0006.50جودي   وئام1735092202 16
02.2500.0002.25حداد   سھام1735082991 17
08.0000.0008.00حمودي   إلھام1735087667 18
04.8800.0004.88دبي   آمنة1735081346 19
10.8800.0010.88زيد   أميرة1735101903 20
03.3800.0003.38شابي   إيمان1735090974 21
04.8800.0004.88عبدلي   يوسف1735104523 22
08.0000.0008.00عالل   ربيعة1735102739 9 23
05.1300.0005.13غربي   محمد1735104979 24
00.3800.0000.38فالح   سليمة1735103003 25
04.5000.0004.50مالك   فيروز1735084521 26
06.0000.0006.00ميمون   مالك1735083071 27
04.1300.0004.13ولد محي الدين   زكرياء1735084455 28

2020/03/0818:14 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 23 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Supports de Transmissionالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

05.0000.0005.00براح   نھال1735082552 1
05.5000.0005.50بلفرعي   حنان1735090926 . 2
08.0000.0008.00بلواضح   سليمة1735086321 3
14.5000.0014.50بن شبحة   ياسمين1735086905 4
04.0000.0004.00بن عادل   سوسن1635102696 5
04.0000.0004.00بوشريط   موسى1735090128 6
05.5000.0005.50بوشليق   سھام1735092493 7
05.0000.0005.00بوعافية   حنان1735081754 8
05.0000.0005.00جعيجع   طارق1435096929 9
06.2500.0006.25جعيجع   أشرف1535110484 10
04.5000.0004.50حجاب   سھى1535094138 11
05.0000.0005.00حجاب   شيماء1735082774 12
05.0000.0005.00حليتيم   حسينة1735095041 13
06.0000.0006.00خرفي   أحمد أيوب1735084063 14
04.0000.0004.00رباني   سامية1735095144 15
02.0000.0002.00زكار   مريم1735082443 16
05.0000.0005.00صغيور   سالف1635095917 17
13.5000.0013.50صياد   أسامة1735101824 18
05.0000.0005.00طيب باي   مروة1735090398 19
04.5000.0004.50علي شيكوش   يونس1535095184 20
03.0000.0003.00عوينة   أميمة1735094584 21
01.0000.0001.00عيشاوي   رضا1735084202 22
06.0000.0006.00قوادري   ھشام1635097485 23
04.0000.0004.00لعمراي   أحالم1735087898 24
10.0000.0010.00لوناس   إيمان1735081506 25
06.0000.0006.00مباركي   سامية1735084231 26
03.0000.0003.00معمري   أميرة1735090880 27
04.0000.0004.00معمري   رجاء1735090943 55 28
13.5000.0013.50منصور   محمد األمين1735103928 29
06.0000.0006.00والي   كريمة1735082312 17 30
04.0000.0004.00يطو   بشرى1735087695 5 31

2020/03/0818:15 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 13 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Supports de Transmissionالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

04.0000.0004.00البقور   عبد اللطيف1735089973 1
10.5010.50النية   زينب1535101214 2
02.0000.0002.00بلقليل   عائشة1635088996 3
05.0000.0005.00بن حامد   رانية1735090942 4
07.0000.0007.00بن خا لد   نو رالھدى1735083036 5
02.0000.0002.00بن رية   توفيق1735094775 6
05.0000.0005.00بن عيسي   مروة1735084575 7
03.0000.0003.00بن لخضر   أحالم1735087204 8
08.0000.0008.00بورزق   عبلة1735093855 9
09.0000.0009.00بوشعالة   حسنة1635093671 5.25 10
05.0000.0005.00بوقرة   عماد الدين1735093858 11
06.0000.0006.00بوناب   أسماء1735082932 12
03.0000.0003.00بونيف   سلمى1735086314 13
04.0000.0004.00بونيف   محمد نزار1735103969 14
05.0000.0005.00جعفر   حليمة1735081741 17 15
07.5000.0007.50جودي   وئام1735092202 16
05.0000.0005.00حداد   سھام1735082991 17
10.0000.0010.00حمودي   إلھام1735087667 18
06.5000.0006.50دبي   آمنة1735081346 19
07.0000.0007.00زيد   أميرة1735101903 20
02.0000.0002.00شابي   إيمان1735090974 21
10.5000.0010.50عبدلي   يوسف1735104523 22
04.5000.0004.50عالل   ربيعة1735102739 9 23
07.0000.0007.00غربي   محمد1735104979 24
03.0000.0003.00فالح   سليمة1735103003 25
01.0000.0001.00مالك   فيروز1735084521 26
08.0000.0008.00ميمون   مالك1735083071 27
05.5000.0005.50ولد محي الدين   زكرياء1735084455 28

2020/03/0818:15 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 23 /



وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : إلكترونيك
الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

السنــة :  السنة الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Capteurs et Mesures en Télécommunicationsالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

1    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

12.0000.0012.00براح   نھال1735082552 1
16.0000.0016.00بلفرعي   حنان1735090926 . 2
11.0000.0011.00بلواضح   سليمة1735086321 3
13.0000.0013.00بن شبحة   ياسمين1735086905 4
13.0000.0013.00بن عادل   سوسن1635102696 5
13.0000.0013.00بوشريط   موسى1735090128 6
12.0000.0012.00بوشليق   سھام1735092493 7
12.0000.0012.00بوعافية   حنان1735081754 8
15.0015.00جعيجع   طارق1435096929 9
16.5000.0016.50جعيجع   أشرف1535110484 10
13.0000.0013.00حجاب   سھى1535094138 11
16.0000.0016.00حجاب   شيماء1735082774 12
13.0000.0013.00حليتيم   حسينة1735095041 13
14.5000.0014.50خرفي   أحمد أيوب1735084063 14
12.0000.0012.00رباني   سامية1735095144 15
11.0000.0011.00زكار   مريم1735082443 16
13.0000.0013.00صغيور   سالف1635095917 17
16.0000.0016.00صياد   أسامة1735101824 18
15.0000.0015.00طيب باي   مروة1735090398 19
16.0000.0016.00علي شيكوش   يونس1535095184 20
12.0000.0012.00عوينة   أميمة1735094584 21
16.0000.0016.00عيشاوي   رضا1735084202 22
10.0000.0010.00قوادري   ھشام1635097485 23
14.0000.0014.00لعمراي   أحالم1735087898 24
13.0000.0013.00لوناس   إيمان1735081506 25
12.5000.0012.50مباركي   سامية1735084231 26
14.0000.0014.00معمري   أميرة1735090880 27
14.0000.0014.00معمري   رجاء1735090943 55 28
17.5000.0017.50منصور   محمد األمين1735103928 29
11.0000.0011.00والي   كريمة1735082312 17 30
13.0000.0013.00يطو   بشرى1735087695 5 31
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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 الثالثة

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

خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
2020/2019

Capteurs et Mesures en Télécommunicationsالمادة :

: األستاذ

السداسي الخامس

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

إمتحان نظري
محاضــــرة

2    الفــوج : 1المجموعة : 

الرقم

14.5000.0014.50البقور   عبد اللطيف1735089973 1
12.0000.0012.00النية   زينب1535101214 2
14.0000.0014.00بلقليل   عائشة1635088996 3
12.0000.0012.00بن حامد   رانية1735090942 4
13.0000.0013.00بن خا لد   نو رالھدى1735083036 5
12.5000.0012.50بن رية   توفيق1735094775 6
13.5000.0013.50بن عيسي   مروة1735084575 7
14.0000.0014.00بن لخضر   أحالم1735087204 8
16.5000.0016.50بورزق   عبلة1735093855 9
12.0000.0012.00بوشعالة   حسنة1635093671 5.25 10
14.0000.0014.00بوقرة   عماد الدين1735093858 11
10.0000.0010.00بوناب   أسماء1735082932 12
13.0000.0013.00بونيف   سلمى1735086314 13
13.0000.0013.00بونيف   محمد نزار1735103969 14
10.5000.0010.50جعفر   حليمة1735081741 17 15
13.0000.0013.00جودي   وئام1735092202 16
13.5000.0013.50حداد   سھام1735082991 17
16.5000.0016.50حمودي   إلھام1735087667 18
11.5000.0011.50دبي   آمنة1735081346 19
15.0000.0015.00زيد   أميرة1735101903 20
12.0000.0012.00شابي   إيمان1735090974 21
14.0000.0014.00عبدلي   يوسف1735104523 22
09.0000.0009.00عالل   ربيعة1735102739 9 23
13.0000.0013.00غربي   محمد1735104979 24
07.5000.0007.50فالح   سليمة1735103003 25
07.0000.0007.00مالك   فيروز1735084521 26
15.5000.0015.50ميمون   مالك1735083071 27
12.0000.0012.00ولد محي الدين   زكرياء1735084455 28
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