
جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكلیــة : معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

القســم : إعالم و إتصال ریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  اعالم و اتصال ریاضي

التخصص :  إعالم ریاضي سمعي بصري

محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــةالسنــة :  السنة األولى   -   ماستـــر
2020/2019

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدل

1    الفوج :   1المجموعة :  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

00 راسب00.00 00.000یعالوي   رابح1063098373

13.093030 13.1760مختاري   سامي2064092897  ناجح  13.2560

14.073030 13.9960جعیجع   توفیق3064093130  ناجح  13.9060

11.713030 11.8460بولعراس   عزالدین4071505786  ناجح  11.9860

10.803030 10.6860فقریش   عمر5075116235  ناجح  10.5660

11.803030 11.0060مجناح   ولید6085088451  ناجح  10.2160

8.02160 راسب00.0016 04.0116دیلمي   عبد المالك7115064288

10.373030 10.1960شوتري   عماد الدین8123054693  ناجح  10.0060

10.793030 10.5760فاید   الحسین9125078318  ناجح  10.3560

11.483017 ناجح بدیون09.6247 10.5547رباحي   مروان شرف الدین101435102209

9.411430 راسب10.1844 09.8044سلماني   الطاھر عبد الحلیم111535091384

10.003030 10.0360موسعي   عقبة121535101658  ناجح  10.0660

9.492320 راسب08.5943 09.0443عبد الرزاق   طارق131535104953

8.672030 ناجح بدیون10.0550 09.3650عمیري   حسام الدین141535105965

12.493030 12.0160شالبي   عادل151633035942  ناجح  11.5260

10.923030 11.1860بن سالم   حسام161633066966  ناجح  11.4360

00 راسب00.51 00.250علون   شكیب171633068720

9.792824 ناجح بدیون09.6852 09.7352رزیقي   أحمد181635091889

11.863030 11.4060تومي   محمد عالءالدین191635092579  ناجح  10.9460

12.233030 12.4260شنن   فارس201635101384  ناجح  12.6260

10.833030 10.4660عریوة   صالح الدین2195413031  ناجح  10.0960



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكلیــة : معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

القســم : إعالم و إتصال ریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  اعالم و اتصال ریاضي

التخصص :  إعالم ریاضي سمعي بصري

محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــةالسنــة :  السنة األولى   -   ماستـــر
2020/2019

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدل

2    الفوج :   1المجموعة :  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

12.343030 12.0460طیوب   الھادي1014778719  ناجح  11.7460

12.793030 12.5960بلعباس   علي202490232  ناجح  12.4060

13.403030 12.7760زاھم   الطاھر3044098036  ناجح  12.1460

12.603030 12.4060جدي   رمزي4063098617  ناجح  12.2060

0.7900 راسب00.00 00.390مراد   خیضر5105082994

00 راسب00.00 00.000فرقاني   خلیل6125075950

9.131730 ناجح بدیون10.8760 10.0060بوعیشاوي   بوزید71535104537

1.4140 راسب00.434 00.924حاجي   عبد الناصر81535108526

11.493030 11.1860مقدم   عبد القادر91535114762  ناجح  10.8760

12.863030 11.6760غربي   محمد الطاھر101633065575  ناجح  10.4860

12.973030 11.9460بھي الدین   عبد القادر111635094833  ناجح  10.9060

11.843030 11.5660نش   طارق121635096403  ناجح  11.2760

11.523030 10.9360نكوري   نور اإلسالم131635101021  ناجح  10.3460

11.37300 راسب00.5130 05.9430براخلیة   محمد141635101794

11.303030 10.8360محمودي   رامي151635102642  ناجح  10.3560

1.3300 راسب00.00 00.670عیواج   بوخالفة168396934



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكلیــة : معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

القســم : إعالم و إتصال ریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  اعالم و اتصال ریاضي

التخصص :  إعالم ریاضي سمعي بصري

محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــةالسنــة :  السنة األولى   -   ماستـــر
2020/2019

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدل

3    الفوج :   1المجموعة :  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

12.463030 12.4160برباش   حسان1044088727  ناجح  12.3660

14.063030 13.6360عشور   زھیر2044095076  ناجح  13.2060

13.253030 12.7860بلخضر   محمد3054092012  ناجح  12.3160

00 راسب00.00 00.000بوعویرة   المسعود4064097755

11.753030 11.2660محدادي   محمد50751214422  ناجح  10.7760

10.563030 10.9160زوالي   خدیجة6125071415  ناجحـة11.2660

12.203030 11.9160رقیق   وائل71535095089  ناجح  11.6360

11.823030 12.1560شبشوب   مبارك81633064724  ناجح  12.4860

11.723030 11.9360بن شیخ   محمد91633064726  ناجح  12.1460

12.523030 12.0160جلود   محمد اسالم101633064877  ناجح  11.5060

15.023030 14.6260سعیدي   نسیمة111633065246  ناجحـة14.2360

12.933030 12.7960لزوش   عبد الرحمان121633065515  ناجح  12.6660

13.413030 13.6760لعماري   شیماء131633066105  ناجحـة13.9460

14.653030 13.9860لعرافي    اسراء141633066428  ناجحـة13.3260

12.363030 12.6160مقاري   السعید151633066750  ناجح  12.8660

00 راسب00.00 00.000توامة   رابح161635102639

13.923030 13.7660دحمار   صالح17921760  ناجح  13.5960



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكلیــة : معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

القســم : إعالم و إتصال ریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  اعالم و اتصال ریاضي

التخصص :  إعالم ریاضي سمعي بصري

محضر المداوالت السنوي للسنة الجامعیـــةالسنــة :  السنة األولى   -   ماستـــر
2020/2019

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدل

4    الفوج :   1المجموعة :  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

0.5910 راسب00.001 00.291خاوي   حسان1034086234

11.353030 11.4860روابحي   نور الدین2034091948  ناجح  11.6060

8.951330 راسب10.7543 09.8543وارم   خالد3043038606

00 راسب00.00 00.000سعید   لخمیسي4044088890

10.673030 10.5760مقراني   مراد5064105994  ناجح  10.4760

0.7900 راسب00.00 00.390غرواط   بدر الدین ھاني6075098620

11.553030 11.4860حجاب   عبد الحق7075119515  ناجح  11.4160

9.161720 راسب09.8737 09.5237فراحتیة   فارس8125084987

13.043030 12.1260غویلة   شمس الدین91533068095  ناجح  11.2160

12.443030 12.1960طبیب   عطیة رفیق101633062009  ناجح  11.9460

11.613030 11.2560معوش   محب الدین111633067984  ناجح  10.8960

11.143023 ناجح بدیون09.6853 10.4153دفاف   رمضان121635086573

11.883030 11.1160جبالحي   عالء الدین131635095757  ناجح  10.3460

11.923030 11.4860حاجي   خالد141635101056  ناجح  11.0360

12.74300 راسب00.5130 06.6330عزي   زین الدین15901471/33


