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09,391430 ناجح  10,6060 10,0060قادري   أسامة1115067985
09,751230 ناجح  11,5760 10,6660بن ھاني   إبراھيم إلياس21635093433
10,153030 ناجحـة10,9360 10,5460سراي   أمال3171735081399
10,293030 ناجحـة10,2460 10,2660دبش   اية4171735081632
08,891230 ناجحـة11,4860 10,1860معتوقي   راضية5171735083410
10,453030 ناجحـة12,2660 11,3660خليفي   كوثر6171735083459
10,363017 ناجحـة09,7460 10,0560شني   مروة7171735086698
10,273030 ناجحـة12,1060 11,1860عنيبي   ھاجر8171735091893
09,821230 ناجح  10,1760 10,0060احمد ميلي   اسالم91735081545
00,0000 راسب00,00 00,000نويبات   الخضراوي101735085950
09,271830 ناجح  10,7360 10,0060صيد   جمال الدين111735086065
09,181830 ناجح  10,8260 10,0060بن عطية   قويدر121735087023
10,643030 ناجح  10,6660 10,6560موسعي   شعيب131735087906
10,743030 ناجح  12,1660 11,4560قديري   ھشام141735091616
09,671830 ناجح  10,3560 10,0160بقاش   أيمن151735093662
09,351830 ناجح  10,6560 10,0060بن اعمر   احمد161735094762
11,823030 ناجح  11,0160 11,4260سوداني   عبد العزيز171737005197
06,55410 07,5814شادي    سارة18181835086983 راسب08,6014
09,741830 ناجحـة12,0760 10,9060سنوسي   خولة19181835095787
09,631830 ناجحـة10,8860 10,2660مزھود   عائشة201833054612
10,133018 ناجح  09,8760 10,0060فلتان   علي211835076996
09,811830 ناجح  10,1960 10,0060بن خرباش   محمد سليم221835077158
09,931830 ناجح  10,9960 10,4660مرنيز   نصر الدين231835077275
10,353012 ناجح  09,6560 10,0060برة   يوسف241835077411
11,113030 ناجحـة11,2760 11,1960لعشاش   سھام251835077461
08,931730 ناجحـة11,0660 10,0060بلقاضي   انيسة261835077592
10,753030 ناجح  10,6360 10,6960سعيدات   بالل271835078000
10,143018 ناجح  09,8760 10,0060غرابي   سياف عبد الحفيظ281835078029
01,41312 03,6615حفاف    بوعالم291835078147 راسب05,9115
10,033030 ناجح  10,5660 10,3060قطوش   آدم301835078158
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07,72630 08,9336مفتاح   ھديل311835078171 ناجح بدیون10,1336
11,113030 ناجحـة11,8360 11,4760زيوش   إيمان321835078616
12,113030 ناجحـة11,1860 11,6560كودري   إيمان331835078617
10,253012 ناجح  09,7560 10,0060شرقي   عبد الباسط341835078896
08,801212 09,2024حميدة   صالح الدين351835078945 راسب09,5924
08,521815 08,7633عبدلي   محمد ضياء الدين361835078957 ناجح بدیون09,0033
09,621230 ناجح  10,3860 10,0060بلعباس   ياسين371835078979
09,472430 ناجح  10,7660 10,1260موفق   احمد االمين381835080028
10,043030 ناجحـة10,5760 10,3060عبد المولى   اميرة391835080078
10,523012 ناجح  09,7760 10,1460ام ھاني    أيوب401835080104
08,821212 08,6224البار   اكرم411835081132 راسب08,4224
00,0000 00,000فايد   ميساء421835081706 راسب00,00
09,471830 ناجح  11,1660 10,3260عزيزي   ضياء الدين431835081761
10,773030 ناجح  11,1560 10,9660محشوش   محمد441835082102
10,323030 ناجح  11,2360 10,7760عماري    الخذير451835083000
10,403030 ناجح  11,1460 10,7760بن رابح    سفيان461835083012
08,761130 ناجح  11,3160 10,0360أعبيد    عبد الحكيم471835083893
10,203030 ناجحـة10,1860 10,1960عيواج   دنيا481835084351
10,663030 ناجحـة11,1160 10,8960دلھوم   بشرى491835084469
08,971230 ناجحـة11,5060 10,2460زرواق    نسرين501835085193
10,553030 ناجح  10,7460 10,6460بوزيد   أيمن511835085964
09,701830 ناجح  10,9360 10,3260شريف   انس فاروق521835086861
09,491830 ناجح  10,5160 10,0060زنات   أشرف531835087203
09,481230 ناجح  10,5260 10,0060غضبان    عارف541835087257
09,551230 ناجح  10,9560 10,2560رغدي   كمال551835087331
08,17818 راسب09,4426 08,8126عيساوي    صابر561835087643
11,163030 ناجح  11,8960 11,5360دالوي   مروان571835097076
09,671230 ناجح  10,3560 10,0160عشب   النوي581835098128
10,073030 ناجح  10,9760 10,5260بيوسف    عبد الرزاق591837004477
09,532230 ناجح  10,7260 10,1360سيد محمد   محمد احمد601911207



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

4المجموعة :   

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

09,741830 ناجح  12,8560 11,3060محمد بي   محمد الصغير611911390
11,693030 ناجح  13,6960 12,6960اعمر فال   محمد621931437
10,093030 ناجح  12,0560 11,0760يوره   مصعب الحسن631932347
09,431230 ناجح  10,5860 10,0060اعمر   محمد محمد سالم641932490
09,751830 ناجح  11,2760 10,5160مرزوقي   سھيل651935059051
09,641330 ناجحـة12,3160 10,9760مشطة   آية الرحمان661935071226
10,633030 ناجح  11,0860 10,8660أوصيف   أمير671935071271
10,223030 ناجحـة11,3660 10,7960بحالط   أميمة681935071281
09,721230 ناجحـة10,2960 10,0060طايل   إيمان691935071343
08,871217 09,2229دلوم   إسالم علي701935071378 راسب09,5829
11,733030 ناجحـة12,3860 12,0660حريزي    السعدية711935071402
09,511830 ناجحـة12,0560 10,7860بوبعاية   بشرى721935071460
10,223030 ناجحـة11,6460 10,9360بلجودي   بشرى731935071462
04,59612 راسب09,6218 07,1018جبالحي   جھاد الدين741935071495
10,303030 ناجح  12,4260 11,3660بن عويرة   حيدر751935071517
09,881330 ناجحـة10,7460 10,3160لعيدي   سالف761935071670
09,341830 ناجحـة11,1060 10,2260بوساق   سيف اإلسالم771935071707
09,111230 ناجح  10,8960 10,0060بوعاية   ضياء االسالم781935071784
10,943030 ناجح  10,6460 10,7960بلعمري   عادل791935071794
09,831230 ناجح  10,1760 10,0060مرزوق   عبد هللا801935071830
09,711230 ناجح  11,7460 10,7360بن زيان   علي ولي الدين811935071869
09,261230 ناجح  10,7660 10,0160بورزق   فتحي صالح الدين821935071908
10,013030 ناجحـة12,2360 11,1260بن زاوي   فيروز831935071925
09,171830 ناجح  11,3360 10,2560سلماني   فيصل عالء الدين841935071926
12,323030 ناجحـة11,9060 12,1160فنينيش   كريمة851935071934
08,901230 ناجح  11,1760 10,0460بن التومي   محمد861935071973
10,723030 ناجح  10,5960 10,6560براھيمي   محمد الطيب871935072001
09,571230 ناجح  10,6360 10,1060شبيرة   محمد حمزة الياس881935072008
10,073018 ناجح  09,9460 10,0060دھمش   محمد عصام891935072018
07,7435 راسب08,028 07,888وقاف   محمد لمين901935072020
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09,491230 ناجح  10,5160 10,0060سوالمية   مراد911935072027
10,163030 ناجحـة11,7860 10,9760مزراق   مفيدة921935072077
11,433030 ناجحـة11,2260 11,3260محمد   منال931935072096
09,781230 ناجح  10,2260 10,0060جعيجع   نزيه941935072137
10,543030 ناجحـة11,2460 10,8960لوعيل   وسام951935072226
09,731130 ناجحـة11,3560 10,5460عليلي   أسماء961935072264
09,241230 ناجح  11,0560 10,1460عوينة   سعيد971935072288
09,38730 ناجح  10,6260 10,0060حجاب   صفوان981935072298
11,553030 ناجح  12,1560 11,8560بوزيان   عبد هللا991935072305
10,633030 ناجحـة11,7760 11,2060سماعيلي   فاطمة1001935072312
08,321230 ناجح  11,7460 10,0360نصري   ھيثم شرف الدين1011935072341
11,453030 ناجحـة11,0860 11,2660بورزق   شيماء1021935072357
08,961230 ناجح  11,9860 10,4760سالم   يونس1031935072367
11,273030 ناجح  10,9260 11,1060قاسم   جمال1041935072381
10,743030 ناجحـة12,1660 11,4560بختي   رباب1051935072383
10,973030 ناجح  12,8060 11,8960بركة   رياض1061935072384
11,643030 ناجح  11,0560 11,3460فرحات   زيد1071935072385
10,183023 ناجح  09,8160 10,0060لصفر   يوسف األمين1081935072408
10,743030 ناجح  10,7860 10,7660بديار   أحمد1091935072415
09,441230 ناجحـة11,8660 10,6560بن عمرة    الزھرة1101935072429
00,0000 00,000كبوية   أنيس1111935072432 راسب00,00
09,641830 ناجح  10,3760 10,0060مياح   ايوب1121935072433
09,691230 ناجحـة10,3160 10,0060بلعيد   خلود1131935072444
09,411230 ناجحـة10,5960 10,0060مطبوع   رشا1141935072452
09,231230 ناجح  10,7860 10,0160زغبة   ريان1151935072454
08,821230 ناجحـة11,2060 10,0160سفار طبي   شيماء1161935072463
10,083030 ناجح  11,6560 10,8760دريدي   شيماء1171935072465
00,0000 00,000بعلي   طه ياسين1181935072471 راسب00,00
00,0000 راسب00,78 00,390سويسي   محمد سعيد1191935072499
09,851230 ناجح  11,1160 10,4860عريوة   مصطفى البشير1201935072506
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09,381230 ناجح  11,0160 10,1960بن يونس   معاوية1211935072508
10,093017 ناجحـة09,9060 10,0060نويوة   ندى1221935072516
09,371230 ناجحـة10,8760 10,1260خيذري   نوال1231935072519
09,661830 ناجح  10,9360 10,3060دخوش   نبيل1241935072549
09,831830 ناجحـة10,1760 10,0060جدي   وفاء1251935072550
09,541830 ناجح  11,6260 10,5860بوعياد   عبد الرؤوف1261935073708
07,6077 راسب08,9514 08,2814قادري   صالح الدين1271935073739
10,723030 ناجح  11,1860 10,9560زيان   ايمن شرف الدين1281935073755
09,781830 ناجحـة10,2760 10,0260ربيعي   بثينة1291935073756
07,82818 راسب08,5626 08,1926غزال   أحمد1301935074830
00,0000 00,000زايري   فاروق1311935075473 راسب00,00
00,0001 00,471ناجي   أيمن1321935075843 راسب00,941
10,393030 ناجحـة10,5060 10,4460الھادي   دنيا1331935075876
10,253030 ناجح  10,3260 10,2860بن عاشور   شعيب1341935075938
00,4200 00,640شريف   عبد االله جھاد الدين1351935075944 راسب00,85
09,461830 ناجح  11,0560 10,2560بن قينة   عبد الباسط المختار1361935075945
09,921830 ناجح  10,7860 10,3560سالم   ياسين1371935076049
09,721230 ناجح  10,3560 10,0360بن زية   أحمد سيف الدين1381935076382
08,941230 ناجح  11,1460 10,0460عتبة   أسامة1391935076384
09,461230 ناجح  11,0460 10,2560لعجال   محمد االمين1401935076464
09,261230 ناجح  11,0360 10,1460حديدان   انور1411935076505
12,153030 ناجحـة13,1860 12,6760غزال   رتيبة1421935076536
10,523030 ناجح  10,2560 10,3860صحراوي   سيف الدين1431935076542
09,371130 ناجح  10,8660 10,1260عبد الكبير    فاطمة1441935076552
10,233030 ناجح  11,2560 10,7460بلحوت   مروان1451935076557
09,321230 ناجح  10,6760 10,0060بن دني   فيصل1461935076571
09,201830 ناجح  12,1260 10,6660بكري   عالء الدين1471935076844
09,711230 ناجح  11,7860 10,7560جغدالي   محمد1481935076854
11,273030 ناجح  11,5960 11,4360مجناح   عالء الدين1491935076890
13,603030 ناجح  15,5660 14,5860بن صوشة   محمد1501935076891
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10,533030 ناجحـة11,1460 10,8460بن الشيخ   آية1511935076900
08,991230 ناجح  11,1160 10,0560شنوف   مسعود1521935076915
09,861830 ناجحـة10,6960 10,2860محشوش   منال1531935076916
10,343030 ناجح  10,8060 10,5760بن ثامر   عمار1541935077520
00,0000 00,000دوداري   نعيمة1551935077741 راسب00,00
00,0000 00,000صولي   عثمان1561935078584 راسب00,00
08,901230 ناجح  12,1060 10,5060حمادي   قتيبة1571935078590
09,081330 ناجح  11,7160 10,4060سعداوي   حسام1581935078640
10,153030 ناجح  10,9260 10,5460بن قانة    نبيل1591935079014
00,6700 راسب00,00 00,340بن عامر   عماد1601935079027
09,201730 ناجح  10,8060 10,0060مداد   عيسى مامي1611935079442
09,481330 ناجح  11,4060 10,4460سايب   صھيب1621935080356
09,761230 ناجح  10,7760 10,2660شريف   عبد الرؤوف1631935080360
09,851830 ناجح  10,1560 10,0060شنن   حمزة1641935080453
10,403030 ناجح  10,9160 10,6560حاجي   مؤمن1651935080464
00,1900 00,090مساعد   سليم1661935080997 راسب00,00
09,851230 ناجحـة12,9060 11,3760جعيجع   حسناء1671935081483
10,053030 ناجحـة11,1760 10,6160رحلي   دنيا1681935081486
05,4654 05,549مرزوق   علي1691935081767 راسب05,629
09,49122 07,1014سالم   محي الدين1701935082131 راسب04,7214
09,061230 ناجح  12,1060 10,5860ربيع   ابراھيم الخليل1711935082370
08,891230 ناجح  11,8060 10,3460لزرق   السعيد1721935082379
09,671230 ناجح  10,3460 10,0160عمارة   رابح1731935082410
09,411230 ناجح  11,0560 10,2360سعودي   عمر1741935082451
09,371130 ناجح  10,6660 10,0160ثابتي   كمال1751935082662
09,911230 ناجح  10,1060 10,0060ماضي   حمو1761935082688
00,0000 00,000بركات   اسامة1771935089360 راسب00,00
09,851230 ناجح  10,7860 10,3260الباھي   إسماعيل يوسف1781935089383
08,871130 ناجح  13,1860 11,0360بركات   رضا1791935089901
10,413030 ناجح  10,7860 10,5960حماني   عبد الرحمن ياسين1801935090333
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11,153030 ناجح  11,0460 11,1060مسعودي    مبارك1811935090718
10,973030 ناجحـة10,1760 10,5760صغير بيرم   مريم1821935090884
09,611230 ناجح  12,1660 10,8860بابش   عز الدين1831935091459
11,503030 ناجح  11,8860 11,6960عدو   عبد الحميد1841937001733
09,481830 ناجح  11,0260 10,2560لحسين   بوجمعة1851937002262
10,043030 ناجح  10,6960 10,3760ساودي   فارس1861937002652
10,993030 ناجح  11,5860 11,2860حمودي   صالح الدين1871937003910
10,243030 ناجح  12,8460 11,5460عكبر   محمد1881937003915
13,053030 ناجح  13,1560 13,1060اخليفه   أحمد محمد1891938907
08,17618 09,0424ھزرشي   يونس1901939021530 راسب09,9124
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