
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : القاعدة المشتركة علوم و تكنولوجيا
2020/11/22

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ : الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

الشعبــة :  القاعدة المشتركة
التخصص :  القاعدة المشتركة

2020/2019محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعيـــة السنــة :  السنة األولى   -   الليسانس

الرصيدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصيدالمعدلرقم التسجيل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمھوريــة الديمقراطيـــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
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4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 

الرصيدالرصيدالرصيد الرصيدالمعدل

السنة األولى

الرصيد الرصيدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانية

الرصيدالمعدل

6السداسي 

كل الطلبـــة

09,401230 ناجح  10,6060 10,0060فاضل   موسى11635091607
09,811830 ناجح  10,4360 10,1260شنافي   السعيد21635111552
04,90123 03,1715بلواضح   عادل31635112697 راسب01,4415
09,001230 ناجح  11,5860 10,2960لكحل   عقبة نجيب4171735082786
09,821830 ناجح  11,8460 10,8360لقوي   طارق5171735086393
06,5550 04,405مداني   يوسف6171735092219 راسب02,245
11,283030 ناجح  11,6960 11,4960مرابط   زكرياء7171735104675
12,973030 ناجح  13,5760 13,2760ابو رزق   محمد81732148205
08,651830 ناجح  11,3560 10,0060بوزيدي   عبد الباسط91735082115
10,223018 ناجح  09,7960 10,0060بوزيدي   عبد الحق101735082119
08,561230 ناجح  11,4560 10,0060تومي   مروان111735082413
10,153030 ناجح  10,6260 10,3860ثامر   وسيم121735082865
08,991830 ناجح  11,0660 10,0360فالق   أسامة131735084065
09,751830 ناجح  10,2660 10,0060عبيدات   صھيب141735084548
06,93188 05,4526دقمان   محمد انس151735086667 راسب03,9726
09,311730 ناجح  10,7060 10,0160عيشاوي   إيھاب161735087669
09,201830 ناجح  11,0060 10,1060بطاش   ابراھيم171735087672
09,752430 ناجح  10,9660 10,3560لباشي   طاھر181735090985
00,0000 00,000بناصر   صابر191735091633 راسب00,00
00,0000 00,000بن عمارة   حمزة201735092232 راسب00,00
07,831112 07,5223سعودي   أنس211735094098 راسب07,2123
10,093030 ناجح  10,9260 10,5160بوعافية   شوقي221735094232
00,0000 00,000عقريب   سيف الدين231735103103 راسب00,00
10,003030 ناجح  10,0160 10,0060رغيوي   محمد241738042513
09,861830 ناجح  10,1460 10,0060حساني   سلطان251739071775
11,693030 ناجح  12,6860 12,1960عثمان سيد احمد   محمد 261817821
11,853030 ناجح  10,6360 11,2460العوفي   أحمد رامي271835076316
09,311830 ناجح  11,1060 10,2160خيراني   أيوب281835076402
09,771830 ناجحـة11,4560 10,6160لخضر حمينة   تاج الملك291835076597
09,151230 ناجح  10,8660 10,0060بحري   جمال الدين االبراھيمي301835076607
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09,301230 ناجحـة11,0260 10,1660سلطان   ديھية311835076680
08,681218 08,8630بوزيدي   زكرياء نور االسالم321835076749 ناجح بدیون09,0330
10,273030 ناجحـة11,8260 11,0560بن طيبة   وئام331835077351
09,36630 ناجح  10,6460 10,0060بن يحي   علي عبد الرؤوف341835077475
08,511414 راسب09,2928 08,9028عوينة    اسماعيل351835077539
10,423019 ناجحـة09,5860 10,0060نواصري   اكرام361835077541
09,481830 ناجح  10,6560 10,0660بوداود    أسامة لطفي371835077587
11,803030 ناجحـة10,5360 11,1760مداسي   حنان381835077624
08,551230 ناجحـة11,4460 10,0060سعيدي   ريمة391835077632
09,971830 ناجحـة10,0260 10,0060شاكر   زينب401835077635
10,853030 ناجحـة10,5060 10,6860بلعيد   وئام411835077703
09,241230 ناجح  10,7660 10,0060غضبان    يونس421835077709
09,802430 ناجح  10,2060 10,0060حفاف   عبد المھدي431835078052
09,741830 ناجح  10,8660 10,3060فاطمي   معز441835078080
09,201730 ناجحـة11,2960 10,2560عبد الالوي   إكرام451835078613
05,35100 راسب00,0010 02,6710حشروف   عيسى461835078951
09,051830 ناجح  11,3360 10,1960مالك   عبد الرحمان471835078972
08,781230 ناجح  11,4560 10,1260لوبازيد   ايوب481835080103
08,70126 08,5418عادل   علي491835080656 راسب08,3818
10,193030 ناجح  10,3460 10,2660 عبد الكريم   مصطفى501835080868
09,901830 ناجح  11,1360 10,5260سباعي    وليد511835080993
05,81163 03,9019خليف    بدر الدين عباس521835081137 راسب02,0019
09,561230 ناجح  12,0560 10,8160بن سالم   وائل531835081190
09,291230 ناجحـة11,0760 10,1860 سعد هللا   يونس541835081727
08,951230 ناجحـة11,6460 10,3060بھلولي   شيماء551835081735
10,923030 ناجح  12,4060 11,6660ملكي   عاصم561835082767
02,9710 01,491بن بكاي   احمد571835082953 راسب00,001
09,731830 ناجح  10,2760 10,0060مالك   زھر الدين581835083877
10,183030 ناجح  10,9960 10,5960صالحي   عبد العالي591835083894
10,753030 ناجح  11,8360 11,2960زيداني   صالح الدين601835085490
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08,441130 ناجح  11,6660 10,0560عطا   الياس611835087297
09,782430 ناجح  12,0960 10,9360روباش    بالل621835087298
09,991830 ناجح  10,0360 10,0160غضبان   مولود631835087563
09,501830 ناجح  12,2560 10,8760براھيمي   رضوان641835087840
09,431230 ناجحـة11,2560 10,3460ارفيس    وفاء651835087908
14,153030 ناجح  13,6260 13,8960ابو عون   عبد الرحمان661835150342
12,493030 ناجح  12,9860 12,7460االشقر   احمد671835150394
08,731220 ناجح بديون08,2432 08,4832مومن   محمد االمين681837004178
11,663030 ناجح  13,2660 12,4660اسلمو ابنيجاره   محمد691843964
07,661030 ناجحـة12,3460 10,0060اعمر شين   مريم701910620
09,59124 راسب05,0516 07,3216مروكي   احميدة 711911079
07,5564 راسب05,0210 06,2910الداده   عبد هللا721911102
11,533030 ناجح  12,1360 11,8360يعقوب سعدو   فاروق731926656
11,333030 ناجح  11,0260 11,1860ابراھيم محمان   سيف الدين741927153
13,003030 ناجح  13,6160 13,3160عبد هللا عيدة   اعل الشيخ751927847
09,671230 ناجح  10,9860 10,3360القاسم بلعمش   محمد761932635
10,073030 ناجحـة10,8460 10,4560محمد فال   نبقوھا771934219
11,503030 ناجحـة11,6160 11,5660سفار طبي   آية781935071224
08,04630 09,0336كرميش   أحمد791935071233 ناجح بدیون10,0336
10,283030 ناجح  10,1460 10,2160عبدلي   أحمد عبد الجواد801935071236
09,831230 ناجح  10,3560 10,0960بوطبيق   أكرم811935071255
09,711230 ناجح  11,0560 10,3860بوناب   أنيس821935071296
10,073030 ناجح  10,0160 10,0460لجدل   أيمن831935071306
10,383030 ناجح  10,6560 10,5160بوساق   الحسن841935071394
08,01712 08,4219رجم   الحسين851935071398 راسب08,8219
00,0001 00,351لعشاش   الربح861935071401 راسب00,711
09,541830 ناجح  10,4660 10,0060ساتة   المھدي سيف الدين871935071410
09,121816 08,5234دھمش   آية والء881935071435 ناجح بدیون07,9234
10,803018 ناجح  09,8760 10,3460بن يونس   إيالل891935071436
09,691830 ناجح  10,3260 10,0060زيدان   خالد901935071521



جامعة محمد بوضياف - المسيلة
الكليــة : كلية التكنولوجيا

القســم : القاعدة المشتركة علوم و تكنولوجيا
2020/11/22

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ : الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

الشعبــة :  القاعدة المشتركة
التخصص :  القاعدة المشتركة

2020/2019محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعيـــة السنــة :  السنة األولى   -   الليسانس

الرصيدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصيدالمعدلرقم التسجيل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمھوريــة الديمقراطيـــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 

الرصيدالرصيدالرصيد الرصيدالمعدل

السنة األولى

الرصيد الرصيدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانية

الرصيدالمعدل

6السداسي 

كل الطلبـــة

09,851230 ناجحـة10,4060 10,1260ملياني   خديجة حنان911935071528
09,912430 ناجحـة10,0860 10,0060عدلي   خلود921935071531
10,203030 ناجحـة10,7060 10,4560بوسعد   خليدة931935071532
08,31114 07,7415خرخاش   دنيا941935071561 راسب07,1715
09,701830 ناجحـة10,9160 10,3060حجاب   دنيا إشراق951935071567
10,693030 ناجح  11,2760 10,9860زيد الخير   رضوان961935071588
10,583012 ناجح  09,4260 10,0060جريدة   رفيق971935071590
07,5543 05,717سليماني   رياض981935071609 راسب03,877
10,563030 ناجح  11,8960 11,2360أوصيف   سامي991935071657
10,393030 ناجحـة10,9760 10,6860صالحي   شيماء1001935071736
12,043030 ناجحـة11,0960 11,5660بن سراي   شيماء1011935071754
09,62184 راسب05,0422 07,3322بشيري   صابر1021935071767
00,1400 00,070بوداود   صھيب1031935071779 راسب00,00
10,883023 ناجح  09,8560 10,3760سواعدية   طارق1041935071786
08,561212 راسب08,4324 08,4924بوعزيز   عبد الرؤوف1051935071812
02,3434 04,247بن محمد   عبد الرؤوف شرف الدين1061935071814 راسب06,147
09,121230 ناجح  11,0260 10,0760دفاف   عبد الوھاب1071935071839
10,223030 ناجحـة10,2060 10,2160طبي   عبلة1081935071848
09,161430 ناجح  11,5060 10,3360زيد الخير   عالء الدين1091935071864
10,223030 ناجح  10,2460 10,2360بن يحي   فراس1101935071913
09,992430 ناجح  10,1060 10,0460بن دعاس   محمد سامي1111935072012
05,83414 06,7818قريشي   محمد شرف الدين1121935072013 راسب07,7318
09,651230 ناجح  10,4660 10,0660جبالحي   محمد ضياء الدين1131935072015
09,601230 ناجح  10,4160 10,0060زرقان   محمد ھارون1141935072022
09,641830 ناجح  10,3760 10,0160ديلمي   مرتضى عبد الصمد1151935072029
00,1400 00,070حجاب   منصف أمين1161935072105 راسب00,00
10,073030 ناجح  10,5060 10,2860بالعدة   وحيد أكرم1171935072220
11,293030 ناجحـة11,9060 11,5960يحياوي   وردة1181935072224
09,961230 ناجح  10,0460 10,0060مطرفي   يونس1191935072255
10,713030 ناجحـة10,5560 10,6360زرواق   أمل1201935072275
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11,393030 ناجحـة10,3160 10,8560بشيري   عائشة1211935072299
11,553030 ناجحـة10,9760 11,2660مقري   نھال1221935072334
10,863030 ناجحـة11,3860 11,1260بلعريبي   نسرين1231935072366
12,023030 ناجح  12,3660 12,1960بركات   أيمن1241935072375
09,321830 ناجحـة11,1660 10,2460دحماني   زينب1251935072387
09,151230 ناجح  11,1960 10,1760بركات   عبد الرحمان1261935072392
09,421830 ناجح  10,6060 10,0160مناصري   محمد االمين1271935072406
09,251230 ناجح  11,1060 10,1760شتاح   أكرم1281935072419
10,713012 ناجح  09,6260 10,1760والي   احمد1291935072426
10,853030 ناجحـة11,2360 11,0460غضبان   أمال1301935072431
09,891830 ناجحـة10,5460 10,2160لحمر   بثينة1311935072434
11,81304 08,7034عتامن   براءة1321935072437 ناجح بدیون05,5934
09,301230 ناجح  10,7060 10,0060رمضاني   حسام الدين1331935072441
10,233030 ناجحـة10,9060 10,5760قطوش   سمية1341935072456
10,723030 ناجحـة11,3860 11,0560شيخ   شروق1351935072461
09,951230 ناجح  10,0960 10,0260بورزق   صالح الدين1361935072470
09,581430 ناجح  10,4260 10,0060حاج لعروسي   عبد القادر1371935072475
09,75830 ناجح  10,2560 10,0060خلف هللا   عصام1381935072482
11,793030 ناجح  11,7860 11,7960خرباشي   علي1391935072484
08,861230 ناجح  11,2460 10,0560بن صفا   عماد الدين1401935072486
09,661830 ناجح  10,4160 10,0360بن عميرة   عمار1411935072487
13,293030 ناجح  12,0760 12,6860حسناوي   محمد األمين1421935072496
10,933030 ناجح  12,6760 11,8060ماضي   محمد علي1431935072500
06,05410 06,4914بورويس   مريم1441935072504 راسب06,9314
11,263012 ناجحـة09,5460 10,4060بوبعاية   مريم1451935072505
09,731830 ناجحـة10,2760 10,0060بيراز   مالك1461935072509
09,661230 ناجح  10,3860 10,0260قارة   مھدي1471935072512
09,951830 ناجح  10,6560 10,3060طرشي   نبيل1481935072513
09,801230 ناجح  10,7560 10,2860بركة   نور الدين1491935072521
09,861230 ناجحـة10,1360 10,0060ھلتالي   ياسمين1501935072528
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2020/11/22

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ : الميـدان :  علوم و تكنولوجيا

الشعبــة :  القاعدة المشتركة
التخصص :  القاعدة المشتركة

2020/2019محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعيـــة السنــة :  السنة األولى   -   الليسانس

الرصيدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصيدالمعدلرقم التسجيل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدلالمعدل

1المجموعة :   

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي الجمھوريــة الديمقراطيـــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 

الرصيدالرصيدالرصيد الرصيدالمعدل

السنة األولى

الرصيد الرصيدالمعدلالمعدل

السنة الثالثةالسنة الثانية

الرصيدالمعدل

6السداسي 

كل الطلبـــة

09,361230 ناجحـة11,0460 10,2060بن عيسى   أميرة1511935072537
09,962330 ناجح  10,1060 10,0360علي زغالش   يوسف1521935072552
00,0000 00,000الھاني   توفيق1531935075064 راسب00,00
10,833030 ناجحـة13,0760 11,9560بن اعمارة   رفقة1541935075191
13,473030 ناجحـة13,2960 13,3860قيرش   منال1551935075652
09,511230 ناجح  10,5060 10,0060موسي   أبو بكر1561935076380
08,571416 ناجح بدیون08,1830 08,3730عبد السالم   أسامة1571935076383
09,17830 ناجح  10,8360 10,0060سعودي   اسماعيل1581935076395
09,581230 ناجح  10,4360 10,0160حرايز   أشرف1591935076397
09,961230 ناجح  10,0460 10,0060بن حليمة   رابح1601935076416
10,253024 ناجح  09,7560 10,0060صغيور   شمس الدين1611935076435
09,801830 ناجح  10,9260 10,3660حرايز   عزيز1621935076449
09,981830 ناجح  10,3660 10,1760دراعي   كريم1631935076458
11,083030 ناجح  11,9360 11,5160جعيجع   محمد1641935076463
10,663030 ناجحـة10,3460 10,5060بعوش   مروة1651935076472
09,251230 ناجح  10,7760 10,0160بلحوت   السعيد1661935076529
09,631230 ناجح  10,9860 10,3160عروسي   عمور1671935076550
02,8640 01,434فايد   المية1681935076555 راسب00,004
00,4900 00,240بلحوت   ھدى1691935076565 راسب00,00
08,641230 ناجح  11,8360 10,2360بلحوت   ياسين1701935076569
12,823030 ناجح  13,0060 12,9160خميسي    أيوب1711935076800
11,223030 ناجحـة10,5360 10,8760كحول   إلھام1721935076804
09,881830 ناجح  11,2560 10,5660بريك   عماد1731935076845
09,351230 ناجح  11,3260 10,3460بن عمر   عماد الدين1741935076846
10,123030 ناجح  10,8260 10,4760بوجالل   فادي1751935076848
09,031730 ناجحـة10,9760 10,0060مشقق   دنيا1761935076910
11,483030 ناجحـة10,8660 11,1760بلقليل   دنيا1771935076911
08,911830 ناجح  11,1160 10,0160حماش   عز الدين1781935076913
09,712330 ناجح  10,4460 10,0860بوقطاية   محمد  االمين1791935077566
00,0001 00,381لقويرح   يونس1801935077662 راسب00,761
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4السداسي 2السداسي 1السداسي  5السداسي 3السداسي 
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6السداسي 

كل الطلبـــة

00,1401 00,391طويل   ضحى1811935078645 راسب00,651
09,921830 ناجح  10,4460 10,1860قويدري    فتحي1821935079029
13,923030 ناجح  13,0060 13,4660شنافي   نور الدين1831935080468
09,611230 ناجح  11,2060 10,4060شبابحة   أحمد1841935080627
00,0000 00,240بن طالب   خير الدين1851935080653 راسب00,47
09,591830 ناجح  10,9860 10,2860نويوة   عبد الحق1861935080676
11,163030 ناجح  10,7160 10,9460بلفار   عبد النور1871935080683
11,703030 ناجحـة11,2860 11,4960بن ميمونة   عفاف1881935080685
10,563030 ناجحـة10,7560 10,6660نش   نصيرة1891935080703
08,59124 06,4516بوعاد    سماح1901935081367 راسب04,3216
09,131230 ناجح  10,8960 10,0160قرساس   أسامة1911935081700
11,293030 ناجح  11,2560 11,2760زين   أكرم1921935081703
09,361730 ناجح  10,8660 10,1160عطا   عامر1931935081761
08,751830 ناجح  11,2660 10,0060قواو   عمار1941935081768
09,341230 ناجح  10,6760 10,0160ولھة   ھارون الرشيد1951935081795
00,0000 00,000بوراس   عبد الرؤوف1961935081819 راسب00,00
11,303030 ناجح  12,8060 12,0560سعودي   أشرف1971935081830
09,491730 ناجح  11,3360 10,4160كحول   أمين1981935081831
09,241230 ناجح  10,7760 10,0060عالل   زياد1991935081835
09,00730 ناجح  11,0260 10,0160عطوي   شاكر2001935081836
00,0000 راسب00,00 00,000شاكي   عماد2011935081839
10,013030 ناجح  10,0060 10,0060حفيظي   عبد الرحيم2021935082116
09,171230 ناجحـة11,3160 10,2460بوراس   حكيمة2031935082161
09,361230 ناجح  10,6460 10,0060دغة   أسامة2041935082174
10,283030 ناجحـة11,3160 10,7960قحام   صبرينة2051935082180
06,9463 05,799نانو   منذر2061935082186 راسب04,659
09,692430 ناجح  10,3160 10,0060بن قسمية   حسان2071935082399
09,471730 ناجحـة10,5360 10,0060مكي   صليحة2081935082655
00,7402 راسب01,002 00,872ناجي   أشرف2091935089133
05,5972 03,709سفار طبي   أنيس2101935089217 راسب01,819
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6السداسي 

كل الطلبـــة

12,173030 ناجح  11,2060 11,6860عرسالن   أيمن صھيب2111935089247
09,411730 ناجح  11,2060 10,3060العمري    إسالم2121935089368
08,27630 ناجحـة11,7360 10,0060حريزي   الضاوية2131935089449
12,543030 ناجحـة12,6860 12,6160لعجال   أنھار2141935089520
10,533030 ناجح  10,6060 10,5760عمرون   رامي2151935089859
10,323030 ناجحـة10,1360 10,2360مقران   شيماء2161935090175
11,603030 ناجح  13,2660 12,4360تيطراوي   صدام حسين2171935090205
09,971230 ناجح  10,0260 10,0060زين   عالء الدين2181935090464
09,201330 ناجحـة10,8060 10,0060شايب ربي   فاطمة الزھراء2191935090567
08,931230 ناجح  11,6260 10,2860بن شاللي   فتحي2201935090592
08,811230 ناجح  11,3860 10,0960قريشي   فرحات محمد بدر الدين2211935090609
09,751830 ناجح  11,5860 10,6760صحراوي   نصر الدين2221935091028
10,133030 ناجح  10,6960 10,4160بوقرة   فارس2231935091752
10,553030 ناجح  10,1760 10,3660غوالمي   عبد الجليل2241937001350
12,263030 ناجح  11,3960 11,8260بولغيتي   عبد القادر2251937004592
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 :     الفــوج1المجموعة : 

إحصائيات النتائج السنوية

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة الناجحين بديون:

عدد الطلبة الراسبين:

182

1

42

العدد اإلجمالي للطلبة

225




