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

القســم : التربیة البدنیة

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  نشاط بدني ریاضي تربوي

التخصص :  النشاط البدني الریاضي المدرسي

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

0.9600 راسب00.00 00.480لقشیري   یعقوب1066029096

11.123030 10.8960مالك   نصر الدین2084019642  ناجح  10.6760

9.692630 ناجح بدیون10.2856 09.9956شریفي   أسامة3085078741

00 راسب00.00 00.000بعزیز   ایوب41535077416

3.95325 راسب09.8228 06.8928صدقة   أسامة51535079935

1.0010 راسب00.001 00.501بورحلة   محمد لمین61633024044

00 راسب00.00 00.000سوالمي   نور االسالم71633067104

12.323030 13.2360سویسي   عبد الغاني81633069581  ناجح  14.1460

11.693030 11.6260بوراس   فؤاد91633070847  ناجح  11.5560

10.083030 10.6860بوطغان   نسیم101633070923  ناجح  11.2860

7.52530 راسب11.1135 09.3135دوس   أسید111635063071

0.5500 راسب00.00 00.280فرج هللا   عادل121635072810

00 راسب00.00 00.000بن لمخربش   رضوان131635098028

10.573030 11.2060طویل   عماد الدین141635098741  ناجح  11.8360

10.813030 11.6160علي عریوة   احمد151635104529  ناجح  12.4160

00 راسب00.00 00.000بلواضح   عقبة أیمن161635107693



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكليــة : معھد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

القســم : التربية البدنية

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ :

الميـدان :  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

الشعبــة :  نشاط بدني رياضي تربوي

التخصص :  النشاط البدني الرياضي المدرسي

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

الرصيدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصيدالمعدلرقم 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 

الرصيدالرصيد الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

11.033030 10.8660شردود   سمير101482216  ناجح  10.6960

15.373030 14.9560بن الشيخ   شعبان21533071569  ناجح  14.5460

11.033030 11.0960ايت محمد   خالد سيدعلي31633031351  ناجح  11.1660

15.373030 15.0460مادي   حسان الدين41633038702  ناجح  14.7260

10.653030 10.8460بلحاج   عبد الجليل51633064230  ناجح  11.0260

10.283030 10.6260بن روضة   أسامة61633064412  ناجح  10.9760

00 راسب00.00 00.000بن قدواد   اسامة71633066518

11.063030 11.2560مراكشي   رضا81633067281  ناجح  11.4460

11.213030 11.6060قحرير   سفيان91633070797  ناجح  11.9960

00 راسب00.00 00.000بوطغان   كمال101633070872

10.163030 10.1760دش   خليل111635086531  ناجح  10.1860

11.603030 11.6960عياد   أيمن121635088208  ناجح  11.7960

11.343030 11.4360مھدي   إسالم131635095428  ناجح  11.5360

15.223030 15.0960شريط   ذكرى141635099413  ناجحـة14.9760

12.573030 12.2460عرعار   أشرف أمين151635103090  ناجح  11.9260

1.1400 راسب00.00 00.570دولة   صالح الدين161635107019



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

القســم : التربیة البدنیة

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  نشاط بدني ریاضي تربوي

التخصص :  النشاط البدني الریاضي المدرسي

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

13.103030 12.9660عابد   علي1043037725  ناجح  12.8260

00 راسب00.00 00.000ھرباجي   إسالم21439470745

00 راسب00.00 00.000عالم   محمد عبد الحق31535096508

16.403030 16.4660سراي   سیف الدین4153588866  ناجح  16.5160

12.413030 12.1460عمور   عز الدین51633035201  ناجح  11.8760

5.1230 راسب00.003 02.563سقني   محمد زھیر61633063534

0.8600 راسب00.00 00.430بن منصور   أیمن71633070701

11.873030 12.0160جمعي   شوقي81635086706  ناجح  12.1660

9.801830 ناجح بدیون10.7548 10.2748وزیني   أحمد91635087188

9.982230 ناجح بدیون10.8152 10.3952خیري   محمد101635092563

00 راسب00.00 00.000ودود   رابح111635093097

0.4900 راسب00.00 00.250قاسمي   الحسین121635098689

9.121330 راسب11.3560 10.2460بن عبد الوھاب    بدر الدین131635100853

9.981630 ناجح بدیون10.9946 10.4846مسعودي   صالح الدین141635107008

9.191530 ناجح بدیون10.7545 09.9745علي صوشة   بالل151635110433



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

القســم : التربیة البدنیة

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  نشاط بدني ریاضي تربوي

التخصص :  النشاط البدني الریاضي المدرسي

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

1.9250 راسب00.005 00.965بن عزیزة   إبراھیم11533049035

10.803030 10.6760بوقزولة   الیاس21534088115  ناجح  10.5360

3.4050 راسب00.005 01.705خثیر   فاروق31535071059

3.5550 راسب00.005 01.775حمر العین   حمزة41535071558

030 راسب10.7530 05.3730موسعي   عبد الرزاق51535114686

00 راسب00.39 00.200مھدي   عالوة61535115028

11.233030 11.1360زرایبي   عبد الرؤوف71633063341  ناجح  11.0360

10.653030 10.4660بن ضیاف   السعید81633067886  ناجح  10.2860

8.63930 راسب11.0339 09.8339رعواش   ھشام91633068001

011 راسب08.5311 04.2711ربیحي   یوسف101633068783

12.013030 12.0060غربي   حسین111633070530  ناجح  11.9960

17.543030 16.8560موھوبي   سامي121633070561  ناجح  16.1560

15.343030 14.6460طكوك   حمزة131633071778  ناجح  13.9360

13.043030 13.2760بلعلمي   دنیا141633074227  ناجحـة13.4960

14.093030 14.2960شوقارة   أكرم مولود151635093383  ناجح  14.4860

11.613030 10.8860حریزي   صالح الدین161635095215  ناجح  10.1460

8.02910 راسب09.0819 08.5519عبد الحفیظ   ھاني171635100264

12.063030 11.9560العوبي   لخضر181635102728  ناجح  11.8360

14.723030 14.1060یوسفي   بالل191635105100  ناجح  13.4860

13.663030 12.9960شبابحي   كمال201635113169  ناجح  12.3360



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكليــة : معھد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

القســم : التربية البدنية

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ :

الميـدان :  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

الشعبــة :  نشاط بدني رياضي تربوي

التخصص :  النشاط البدني الرياضي المدرسي

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

الرصيدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصيدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدل

5    الفوج :   1المجموعة :  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصيدالرصيد الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

8.711330 راسب10.5643 09.6343زيرق   منير100384672

10.133030 10.9660توميات   فاتح200483512  ناجح  11.8060

11.823030 11.9960دراجي   عادل3032049016  ناجح  12.1660

12.673030 11.5060عريوة   عبد الحكيم4034084243  ناجح  10.3360

12.943030 12.0560بوسعدية   جبار5034084482  ناجح  11.1760

00 راسب00.59 00.290معمري   جواد6034086477

13.343030 13.0860بلواضح   عبد الصمد7034091368  ناجح  12.8160

9.731730 ناجح بديون10.1647 09.9447شيخ    منصور8044089613

12.833030 12.9860بن طاطة   عبد الرزاق9044102704  ناجح  13.1260

11.713030 12.0760دربال   جمال الدين10063081854  ناجح  12.4260

13.883030 13.8360مقدر   خليل11064098506  ناجح  13.7860

12.373030 12.7860داود   عبد الباسط12073071815  ناجح  13.1960

13.723030 13.8660عنقيق    صالح الدين13075083677  ناجح  14.0060

12.363030 12.5860بوعزيز   نصر الدين14075119273  ناجح  12.8160

10.053030 10.2060قورسي   عيسى15092044532  ناجح  10.3460

00 راسب00.00 00.000لبط   عبد الحليم16093054607

00 راسب00.00 00.000بريك   صغير17115067815

00 راسب00.00 00.000سمارة   جمال الدين18125055662

00 راسب00.00 00.000بودليو   حسام191333044816

10.273030 10.5460بكاي   عامر201334021344  ناجح  10.8160

0.63030 راسب10.1130 05.3730بلعاطل   الطاھر211335063728

11.523030 11.1060حاجي   يوسف221435060508  ناجح  10.6760



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكليــة : معھد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

القســم : التربية البدنية

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ :

الميـدان :  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

الشعبــة :  نشاط بدني رياضي تربوي

التخصص :  النشاط البدني الرياضي المدرسي

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

الرصيدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصيدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدل

5    الفوج :   1المجموعة :  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصيدالرصيد الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

10.333030 10.1860صالدي   عبد الحليم231533065080  ناجح  10.0460

10.633030 10.5160زناف   زھر الدين241533066217  ناجح  10.3960

10.203030 10.1660منصورية   شوقي251534033343  ناجح  10.1160

10.593030 10.9260قرور   أشرف261535065837  ناجح  11.2560

00 راسب00.86 00.430حاجي   رمزي271535108485

10.623030 10.7960عاشوري   سيف الدين281536070353  ناجح  10.9560

9.931922 راسبة09.0541 09.4941مجير   ريھام291635065681

14.093030 14.0360بوسعدية   يزيد3098457329  ناجح  13.9860

10.983030 11.1960قني   صالح3198462448  ناجح  11.4060

10.363030 11.0560بن سالم   إلياس3299379704  ناجح  11.7360

11.293030 12.2260قرينات   برھان3399606774  ناجح  13.1660

اإلسم و اللقب و توقیع األساتذة

.................................................................................................. - 1

.................................................................................................. - 2

.................................................................................................. - 3

.................................................................................................. - 4

.................................................................................................. - 5

.................................................................................................. - 6

.................................................................................................. - 7

.................................................................................................. - 8

.................................................................................................. - 9

.................................................................................................. - 10

.................................................................................................. - 11

.................................................................................................. - 12



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكليــة : معھد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

القســم : التربية البدنية

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ :

الميـدان :  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

الشعبــة :  نشاط بدني رياضي تربوي

التخصص :  النشاط البدني الرياضي المدرسي

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

الرصيدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصيدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدل

6    الفوج :   1المجموعة :  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصيدالرصيد الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

00 راسب00.00 00.000إبرير   خالد100476885

14.413030 14.6460بوقرة   احمد2034092007  ناجح  14.8660

13.963030 13.7360بوسكرة   حسين3034097654  ناجح  13.4960

12.483030 12.7960خضراوي   خالد4044086674  ناجح  13.1060

1.3700 راسب00.00 00.690حويشي   الھادي5044092391

13.983030 13.5560فتحي   أحمد6044094384  ناجح  13.1260

12.503030 12.7460خمخام   عبد الباسط7044097235  ناجح  12.9960

12.573030 12.4560قبشي   محمد8044101592  ناجح  12.3360

13.033030 12.4860بن اعريعيرة   سمير9054093697  ناجح  11.9260

00 راسب00.00 00.000عشور   عادل10054096481

13.143030 13.7560ضيف هللا   عماد11063095793  ناجح  14.3760

13.993030 14.0860خرشي    عثمان12064090023  ناجح  14.1660

00 راسب00.00 00.000بوذراع   عبد الناصر13064100498

00 راسب00.00 00.000دحماني   عيسى14075105273

11.373030 10.9860ربيع   بدر الدين15075108507  ناجح  10.5860

00 راسب00.00 00.000مرزقالل   محمد لمين16075110102

13.233030 13.2160رداوي   حسام الدين17085082337  ناجح  13.2060

11.443030 11.3560محمدي   مناد18085089951  ناجح  11.2760

00 راسب00.00 00.000أوذينة   أسامة19105065791

00 راسب00.00 00.000حمديني   رفيق20115067254

00 راسب00.00 00.000قلمين   عبد الشفيق21115071822

00 راسب00.00 00.000لحميدي   فيصل22115081411



جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكليــة : معھد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

القســم : التربية البدنية

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ :

الميـدان :  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

الشعبــة :  نشاط بدني رياضي تربوي

التخصص :  النشاط البدني الرياضي المدرسي

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

الرصيدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصيدالمعدلرقم التسجیل المعدل قرار لجنة المداوالتالمعدل

6    الفوج :   1المجموعة :  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

الجمھوریــة الدیمقراطیـــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة

مجموع األرصدة
خالل المسار

4السداسي 2السداسي 1السداسي  3السداسي 

الرصيدالرصيد الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

00 راسب00.00 00.000مغزيلي   محمد231334061585

00 راسب00.00 00.000زواغي   خالد241435060361

10.66307 راسب08.5837 09.6237ھبوب   خليل251435099294

11.393030 11.5560ربعي   نبيل261533071988  ناجح  11.7160

00 راسب00.00 00.000دكومي   رشيد271535069424

12.523030 12.9060دالي   خالد عالء الدين281535099145  ناجح  13.2860

00 راسب00.00 00.000بلفار   بدر الدين291535109202

12.713030 13.1860خيذري   محمد األمين301535115961  ناجح  13.6560

12.063030 12.6460طبوش   الطاھر3190739  ناجح  13.2360

11.823030 11.5360قرين   الحاج329232/215  ناجح  11.2460

13.693030 13.2460بوقرة   حسين3398474172  ناجح  12.7960

اإلسم و اللقب و توقیع األساتذة
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