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

القســم : التدریب الریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  تدریب ریاضي

التخصص :  تحضیر بدني ریاضي

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

12.163030 11.6960شالخ    ھشام1033093302  ناجح  11.2160

12.103030 11.6560اعشب   عادل2044085394  ناجح  11.2160

11.863030 11.8560مقاق   رابح3044100746  ناجح  11.8360

10.863020 ناجح بدیون09.3960 10.1360قارش   ولید4054103891

11.403030 11.2460خشاب   زكریاء5075097777  ناجح  11.0760

12.863030 11.9260بدرة   الطیب6085096410  ناجح  10.9760

11.243028 ناجح بدیون09.8560 10.5560قانة   أبو بكر7095058453

03 راسب06.103 03.053جندل   عبد الكریم81433064004

11.923019 ناجح بدیون09.8860 10.9060بوطي   ابراھیم91535092756

13.293030 11.9760بعلي   صالح101535094274  ناجح  10.6460

12.783030 12.0660بن صوشة   حسین111535104935  ناجح  11.3360

1.7910 راسب00.001 00.901قاسمي   سیف اإلسالم121535109389

9.462230 ناجح بدیون10.0452 09.7552عراب   علي131535115075

12.373030 11.4560بن حمیمید   إكرام141633064523  ناجحـة10.5260

00 راسب00.79 00.390علو   إسالم151633068825

00 راسب00.86 00.430بن علي   محمد161633074911

13.893030 13.1560لجلط   بالل171635086455  ناجح  12.4160

12.403030 11.3060بن یحي   عبد هللا181635089758  ناجح  10.2160

12.263030 11.8760عتیق   أكرم191635093382  ناجح  11.4860

13.353030 12.4560قحیوش   عالء الدین201635094785  ناجح  11.5460

10.153030 10.3460قاسمي   أیمن211635101743  ناجح  10.5360

10.813030 10.4260جغابة   عبد الحلیم221635101784  ناجح  10.0260



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

القســم : التدریب الریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  تدریب ریاضي

التخصص :  تحضیر بدني ریاضي

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

11.273030 10.7060محواس   العربي231635104816  ناجح  10.1360

11.753030 11.7960بورنان   حمزة241635105580  ناجح  11.8360

14.283030 13.7860حریزي   عادل251635114580  ناجح  13.2860

12.753030 12.1960صریدي   مفتاح269114/19  ناجح  11.6260

اإلسم و اللقب و توقیع األساتذة
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جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكلیــة : معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

القســم : التدریب الریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  تدریب ریاضي

التخصص :  تحضیر بدني ریاضي

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

12.223030 12.3060واضح   عشور101484714  ناجح  12.3760

10.953030 10.8560مصطفاوي   كمال2034086090  ناجح  10.7660

14.653030 14.1660مناري   ابراھیم3053080872  ناجح  13.6760

4.04313 راسب07.9516 06.0016عباس   سلطان4066005207

4.7334 راسب03.147 03.937قاسمي   نوفل5066007018

1.5800 راسب00.00 00.790مرنیز   یوسف6085099639

00 راسب00.00 00.000لعراف   سفیان7105071479

5.2190 راسب00.009 02.619خلیف   عبد الحفیظ8105072731

10.283030 10.5760جالل   بالل91334007183  ناجح  10.8560

00 راسب00.00 00.000خرموش   عبد الرؤوف101435060426

00 راسب00.00 00.000زیان   لمین111532041089

1.5740 راسب00.004 00.784عاتق   ھشام121535063725

13.643030 13.6560بوراس   یونس131535070161  ناجح  13.6660

00 راسب00.00 00.000عرعار    فیصل141535076523

0.43030 راسب11.8530 06.1430كبویة   مسعود151535093123

00 راسب00.00 00.000ساسوي   ایمن161535099103

00 راسب00.00 00.000بوجالل   حسان171535110953

11.003030 11.2460بخوش   منیر سراج الدین181635065897  ناجح  11.4860

13.873030 13.2960بوداود   عبد هللا191635089055  ناجح  12.7160

13.343030 13.0460بركات   عالء الدین201635089216  ناجح  12.7460

13.853030 12.7760كیشان   صالح الدین211635094072  ناجح  11.7060

12.863030 12.1160بوعزیز   صالح الدین221635101605  ناجح  11.3560



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

القســم : التدریب الریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  تدریب ریاضي

التخصص :  تحضیر بدني ریاضي

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

12.403030 11.8660تركي   سامح2316351032290  ناجح  11.3160

10.763017 ناجح بدیون08.9747 09.8747سفیان   سیف الدین241635106813

اإلسم و اللقب و توقیع األساتذة
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جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكلیــة : معھد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

القســم : التدریب الریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  تدریب ریاضي

التخصص :  تحضیر بدني ریاضي

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

00 راسب00.00 00.000بوخنیسة   سامي102483397

10.833030 11.0260لبوخ   رفیق2034085135  ناجح  11.2260

0.8800 راسب00.00 00.440سالمة   محمد3064100903

11.223014 راسب09.0660 10.1460منصوري   ولید4075116768

10.913030 10.6960محمدي   مبارك5085083056  ناجح  10.4860

5.3960 راسب00.006 02.706بوجالل   ولید6095064628

11.773021 ناجح بدیون07.9651 09.8751طواھریة    عبد القادر71435067049

0.6200 راسب00.00 00.310ماضي   زین الدین81535066246

14.003030 13.3360خاذر    ماسینیسا91535070669  ناجح  12.6660

00 راسب00.00 00.000مقدر   محمد لمین101535108255

1.1830 راسب00.003 00.593  شالبي    عقبة111633067002

00 راسب00.00 00.000موھوب   فارس121633067007

11.313030 10.8560أقموم   رانیة131633070033  ناجحـة10.3960

12.703030 11.9460سلیني   بثینة141635090059  ناجحـة11.1760

13.083030 12.3960بن أمھاني   ولید151635092755  ناجح  11.7060

00 راسب00.00 00.000قادري   عبد السالم161635094141

10.563030 10.3160مبروك   ولید بدر الدین171635102516  ناجح  10.0660

10.713030 10.4060قارة   عبد الرحمان181635112756  ناجح  10.1060

00 راسب00.00 00.000دري   أسامة191635113915



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

القســم : التدریب الریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  تدریب ریاضي

التخصص :  تحضیر بدني ریاضي

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

9.521823 راسب09.7341 09.6341عالل   خالد1044094418

030 راسب10.4730 05.2330شیكوش حمینة   سمیر2054102756

12.923030 12.0560ذبیح   نور الدین3105079294  ناجح  11.1860

00 راسب00.00 00.000حنتوت   محمد لمین41433043453

4.7520 راسب00.002 02.372خلوفي   عبد هللا51435073110

14.653030 14.0360كرم   رشید61534083975  ناجح  13.4060

13.403030 11.9060حربوش   یوسف71535063938  ناجح  10.4160

13.093030 12.5460حماش   النواري81535065978  ناجح  11.9960

10.783030 11.0360ساولي   عادل أمین91535076492  ناجح  11.2960

00 راسب00.00 00.000نواصریة   عماد الدین101535095807

00 راسب00.57 00.280قایة   ایمن111633065394

12.683030 12.4360شنافي    عمر121633065538  ناجح  12.1960

12.233030 11.5160كتفي شریف   ایمن131633065912  ناجح  10.7960

4.11717 راسب09.8224 06.9724قبایلي   محمد طه141633066214

10.373019 ناجح بدیون09.7149 10.0449نصري   ھشام151635087131

11.213016 ناجح بدیون09.8060 10.5060قاقي   یوسف161635089692

00 راسب00.00 00.000شبیكة   عبد الكریم171635100384

9.902419 راسب09.7443 09.8243حجاب   تقي الدین181635105236

12.693030 11.7360دش   شعیب191635106846  ناجح  10.7760

11.483030 10.9960عطاءهللا   سلیمان201635110661  ناجح  10.5060



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

القســم : التدريب الرياضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ :

الميـدان :  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

الشعبــة :  تدريب رياضي

التخصص :  تحضير بدني رياضي

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

12.153030 11.8360مداني    أحمد1043098001  ناجح  11.5160

6.3340 راسب00.004 03.164صغيور   عز الدين2044102803

00 راسب00.00 00.000خضراوي   صالح3054099468

0.3100 راسب00.59 00.450عشاشة   وليد4103057376

13.61304 راسب02.2834 07.9434سباع   نوفل5105062362

10.773030 10.8960قطاري   يوسف61335046897  ناجح  11.0160

00 راسب00.00 00.000مجناح   عبد الحميد71335090485

11.08300 راسب00.4730 05.7830شتوان   مھدي81435055037

00 راسب00.00 00.000سراوي   سيد احمد91534081102

00 راسب00.00 00.000ريغي   عيسى101535066977

00 راسب00.00 00.000معيزة   محمد بحر الدين111535067286

04 راسب01.184 00.594حاجي    عبد الرزاق121535081627

00 راسب00.00 00.000درقام   محمد131535093083

12.643030 11.4160طرش   بديس141633064569  ناجح  10.1860

11.333015 ناجح بديون09.0160 10.1760والي   جوھر زين العابدين151633067132

00 راسب00.00 00.000زوغالش    أمير161635063048

1.7740 راسب00.004 00.894ضيفاوي   العيشي171635091231

00 راسبة00.00 00.000دوفي   مرية181635094447

13.063030 12.9260قريشي   عبد الرؤوف191635103808  ناجح  12.7760

10.983030 10.5360زقعار   فيصل201635108255  ناجح  10.0860



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

القســم : التدريب الرياضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ :

الميـدان :  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

الشعبــة :  تدريب رياضي

التخصص :  تحضير بدني رياضي

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

0.8300 راسب00.00 00.410بن حميدوش    محمد األمين1054086808

12.153030 11.8260سعيدي   عبد الرزاق2064098877  ناجح  11.4960

0.3100 راسب00.27 00.290جعفري   يوسف3075113340

00 راسب00.00 00.000سحنون   زكي4075116872

3.71717 راسب08.5524 06.1324بورنان   ياسين5075119590

00 راسب00.00 00.000بوشو   يوسف6103048795

00 راسب00.00 00.000الزواوي   محمد يسين7105081902

00 راسب00.00 00.000براھيمي   محي الدين8113049498

6.0680 راسب00.008 03.038مالكي   علي9123057728

00 راسب00.00 00.000معروف   حسام10125007762

00 راسب00.00 00.000بليح   مصطفى111435091393

5.14319 راسب09.7422 07.4422طالبي   محمد مھدي121535069065

14.323030 12.8360بوشريط   طارق131535075476  ناجح  11.3460

10.943030 11.1760ساكر    عبد الحليم141535094345  ناجح  11.4060

00 راسب00.00 00.000لزيار   بشير151633074022

10.773015 ناجح بديون08.4445 09.6045ھالل   محسن161635063197

11.073030 10.7960ذوادي   تقي الدين171635064635  ناجح  10.5060

13.563030 12.9460حاجي   اكرم181635088326  ناجح  12.3160

11.803030 11.2860ربيع   يوسف191635089699  ناجح  10.7660

12.033030 11.6660رويبح   ثامر201635097731  ناجح  11.3060

11.633030 10.8960سعدوني   الدراجي211635104695  ناجح  10.1660


