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

القســم : اإلدارة  و التسيير الرياضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ :

الميـدان :  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

الشعبــة :  إدارة وتسيير رياضي

التخصص :  تسيير المنشآت الرياضية و الموارد البشرية

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

الرصيدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصيدالمعدلرقم 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 

الرصيدالرصيد الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

0.8800 راسب00.67 00.780عالل   الھاشمي101478782

12.763030 13.4160بختي   رزقي202476008  ناجح  14.0660

10.963030 12.0560زغالش   مھدي خالد3034084513  ناجح  13.1460

12.413030 12.9260خبابة   جمال4043101035  ناجح  13.4360

10.243030 11.1160زرزور   عبد هللا5044089599  ناجح  11.9960

14.703030 15.0360زرقاط   ھشام6044101899  ناجح  15.3660

10.433030 11.7460مشطة   فارس7044102916  ناجح  13.0460

10.023030 11.8760عالل   حسن8053016808  ناجح  13.7260

00 راسب00.27 00.140قاسمي   الصالح9054090925

0.0400 راسب00.27 00.160مقراني   ھشام10063049106

0.7500 راسب00.67 00.710بن يطو   صالح الدين11075097044

11.963030 12.5260بوخميسة   على12075099896  ناجح  13.0860

00 راسب00.27 00.140شاكر   محمد نبيل13075112631

00 راسب00.27 00.140عابي   الھاشمي14085078397

8.99730 راسب11.2737 10.1337بلواضح   محمد ياسين15095075388

12.463030 13.1660جنيدي   يوسف16125091039  ناجح  13.8760

10.983030 11.5860فرحاتي   عبد السالم171335085590  ناجح  12.1860

00 ناجح بديون00.27 00.140سعودي   زكرياء181433063793

10.383030 10.3460مروش   توفيق191533067363  ناجح  10.3060

10.513030 11.2360رزيق   صھيب201533071204  ناجح  11.9460

9.321530 ناجح بديون11.9645 10.6445بن قويدر   وليد211535096587

2.3600 راسب00.80 01.580رفاس   زكرياء221633061858



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

القســم : اإلدارة  و التسيير الرياضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ :

الميـدان :  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

الشعبــة :  إدارة وتسيير رياضي

التخصص :  تسيير المنشآت الرياضية و الموارد البشرية

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

الرصيدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصيدالمعدلرقم 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 

الرصيدالرصيد الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

10.493030 10.8960زھراوي   نصير231633062170  ناجح  11.2960

10.083030 10.6960بن عاشور   انور241633065903  ناجح  11.2960

9.451430 راسب12.3844 10.9244أيت حموده   ھشام251633068437

10.323030 10.5260لحمر   جالل261635086468  ناجح  10.7260

13.673030 12.7460لبيدي   سامي سيد علي271635086627  ناجح  11.8260

15.553030 15.8160عطا<   ھند281635087394  ناجحـة16.0860

10.773030 11.4160عباس   أحمد ھاني291635094856  ناجح  12.0460

13.673030 13.1260رقيق   أمين301635098702  ناجح  12.5760

5.9000 راسب01.37 03.640جاجة   عالء الدين311635100862

15.883030 15.5760حتحات   خولة321635103643  ناجحـة15.2560

00 راسب00.27 00.140بلفار   نبيل331635109167

10.533030 11.4560بن عامر    علي3498458022  ناجح  12.3760

اإلسم و اللقب و توقیع األساتذة
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جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
الكليــة : معھد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

القســم : اإلدارة  و التسيير الرياضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ :

الميـدان :  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

الشعبــة :  إدارة وتسيير رياضي

التخصص :  تسيير المنشآت الرياضية و الموارد البشرية

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

12.113030 12.5160بن جدو   رضوان101383938  ناجح  12.9060

10.383030 11.1860نواصرية   زھير201390959  ناجح  11.9760

10.933030 11.9360جعيجع   الحسين302478344  ناجح  12.9360

11.553030 12.1860خضراوي   مصطفى4033096901  ناجح  12.8260

11.283030 11.8460بلباي   عبد الرزاق5034084407  ناجح  12.4060

11.093030 11.6060جاھل   محمد المختار6044085577  ناجح  12.1260

10.883030 11.6060عطوي   عبد الرحمان7044095549  ناجح  12.3260

12.293030 13.2360ميھوبي   عبد الناصر8044104681  ناجح  14.1760

00 راسب00.27 00.140شادي    سليم9075097048

6.68530 راسب10.0835 08.3835كمال   عبد الباسط10075097313

10.023030 10.8160حريزي   نبيل11075119458  ناجح  11.6160

10.993030 11.2160دبلة   محمد12075119650  ناجح  11.4460

0.8400 راسب00.74 00.790سماعي   جمال13083076975

10.623030 11.5960حمودي    منير14095070006  ناجح  12.5660

0.4700 راسب01.45 00.960بلطرش   مروان15115075548

10.163030 10.6560عباسي   محمد لمين16125081460  ناجح  11.1460

11.183030 10.6560خبابة   عماد الدين171533067444  ناجح  10.1360

00 ناجح بديون00.27 00.140بكاي   محمد181535098637

10.573030 11.0560حليتيم   عادل191633061967  ناجح  11.5460

10.663030 11.5360طبي   شاكر201633064433  ناجح  12.4060

10.413030 11.0660بونشادة   أيوب211633065070  ناجح  11.7160

11.333030 11.8460بن الصغير   عبد الجليل221633070831  ناجح  12.3560



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

القســم : اإلدارة  و التسيير الرياضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ :

الميـدان :  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

الشعبــة :  إدارة وتسيير رياضي

التخصص :  تسيير المنشآت الرياضية و الموارد البشرية

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

00 راسب00.27 00.140لجدل   السعيد231635092003

0.5900 راسب00.39 00.490حرزلي   يونس241635092787

10.103030 11.2160بن جدو   أسامة بن محمد251635093354  ناجح  12.3260

10.343030 11.0260بن بكري    زيان261635093899  ناجح  11.6960

10.583030 10.8460حمريط   فاروق271635096420  ناجح  11.1160

00 راسب00.27 00.140فالح   وليد281635102119

00 راسب00.27 00.140بوعزيز   عالء الدين291635107713

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

القســم : اإلدارة  و التسییر الریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  إدارة وتسییر ریاضي

التخصص :  تسییر المنشآت الریاضیة و الموارد البشریة

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

10.423030 10.8160بن أم ھاني   عبد الرزاق1034084574  ناجح  11.2060

11.853030 12.8660رداوي   رضوان2044089017  ناجح  13.8760

11.593030 11.9660ھبوب   حمزة3044089589  ناجح  12.3360

00 راسب00.00 00.000عطا هللا   دحمان4075096937

11.223030 11.2860فاید    األمین5095070555  ناجح  11.3460

7.211212 راسب07.1324 07.1724بكري   ھشام6115072247

0.2900 راسب00.00 00.150شیحي   سیف الدین71433066743

0.3200 راسب00.00 00.160براھیمي   عبد المالك81435100861

13.413030 13.9660عمارة   محمد91535097844  ناجح  14.5160

00 راسب00.00 00.000عباسي   سعد101535107135

10.323030 11.4360عمرون   حسام الدین111535112845  ناجح  12.5360

9.021330 راسب10.2643 09.6443خلیفي   عبد الرؤوف121633061981

10.343030 10.7360شنوف   محمد البشیر131633065574  ناجح  11.1260

13.613030 13.5260خضور   أمین141633065649  ناجح  13.4260

13.203030 13.6460خضور   فادي151633065695  ناجح  14.0860

1.0200 راسب00.00 00.510سعد سعود   عامر161633066370

14.103030 13.7860بركة   عصام171635086814  ناجح  13.4760

1.5500 راسب00.00 00.780غرابي   إدریس181635090043

00 راسب00.00 00.000عزوز   منیر191635094500

00 راسب00.00 00.000شریفي   عمر201635099287

4.43230 راسب11.5832 08.0132بن شتوح   محمد األمین21933062



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

القســم : اإلدارة  و التسییر الریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  إدارة وتسییر ریاضي

التخصص :  تسییر المنشآت الریاضیة و الموارد البشریة

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

11.293030 11.4760راجعي   عبد الرشید1044088123  ناجح  11.6460

00 راسب00.00 00.000زوارق   محمد2044094199

11.343030 11.8260شادي   محمد الطاھر3044103128  ناجح  12.2960

10.253030 10.6860جبالحي   عادل جاب هللا نور الدین4075113890  ناجح  11.1160

11.143030 12.0260حساني   عادل5085101428  ناجح  12.8960

10.353030 11.0860دھیمي   أسامة أمیر6095057607  ناجح  11.8160

10.633030 11.1160لعربي   طارق7095066939  ناجح  11.5960

14.343030 14.7260حجاب   عبد الكریم8105086642  ناجح  15.1060

10.353030 10.9860بن مھني   جواد91433060994  ناجح  11.6160

0.2600 راسب00.00 00.130خنفر   العیاشي101533068702

00 راسب00.00 00.000فراحتیة   بوضیاف111535091474

13.863030 13.7360سالمي   إلھام121633065360  ناجحـة13.6060

11.353030 11.8560خبابة   حسام131633065671  ناجح  12.3460

00 راسب00.00 00.000قدوج   حكیم141633067903

14.423030 14.2160بلحاج   آیة151633073677  ناجحـة13.9960

03 راسب02.063 01.033عبد الكریم   عامر161635092407



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

القســم : اإلدارة  و التسییر الریاضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعیة :

طبع بتاریخ :

المیـدان :  علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة

الشعبــة :  إدارة وتسییر ریاضي

التخصص :  تسییر المنشآت الریاضیة و الموارد البشریة

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

الرصیدالمعدلاللقب و اإلســمالرقم الرصیدالمعدلرقم 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 

الرصیدالرصید الرصیدالمعدل

السنة األولى

الرصید المعدل

السنة الثانیة

9.241430 راسب11.8044 10.5244بن علیة   بدر الدین1075102361

12.243030 12.9660عبدو   رضوان2115078115  ناجح  13.6860

10.153030 11.2260زغوبي    بالل31433067419  ناجح  12.2960

10.033030 10.2160بن نویوة   یونس41435067096  ناجح  10.3960

3.8711 راسب02.712 03.292صغیرو   عادل51435088426

11.633030 11.3560طویرات   بالل61535112572  ناجح  11.0660

00 راسب00.00 00.000دقیش   شاكر71633065494

10.143030 10.8260رابر   علي81635092445  ناجح  11.5160

8.461030 راسب11.1940 09.8240یوسفة   احمد االمین91635092997

10.433030 11.7060طیبي   عبد النور101635094993  ناجح  12.9660

7.71920 راسب09.8329 08.7729جعالب   معمر111635101424

10.513030 10.4960شتیوي   فؤاد121635107923  ناجح  10.4860

9.451930 ناجح بدیون10.1149 09.7849میھوبي   محسن131635108533

00 راسب00.29 00.150دمان   یونس141635109841



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

القســم : اإلدارة  و التسيير الرياضي

2020/11/16

2020/2019خالل السنة الجامعية :

طبع بتاريخ :

الميـدان :  علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

الشعبــة :  إدارة وتسيير رياضي

التخصص :  تسيير المنشآت الرياضية و الموارد البشرية

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

11.103030 12.5260مويسات   العيد100482143  ناجح  13.9360

10.143030 11.5160طالبي   عبد المنعم2043098208  ناجح  12.8960

10.913030 11.3960شريط   خالد3044098437  ناجح  11.8760

12.073030 12.4360حيمر   محمد4064084554  ناجح  12.7860

10.723030 10.7760غالب   جمال5075113087  ناجح  10.8160

10.833030 11.2560قويدري   أسامة سليم6075115226  ناجح  11.6760

00 راسب00.00 00.000عبيدة   رابح7083072608

00 راسب00.00 00.000سعودي   ھشام8105066041

6.61319 راسب09.0822 07.8422حريزي   العباس9125078664

9.922830 ناجح بديون10.0858 10.0058سفاري   مصطفى نور االسالم10125078733

00 راسب00.31 00.160ميرة   صالح الدين111335093297

7.2827 راسب07.089 07.189لقريشي   الحاج أحمد121535104504

00 راسب00.00 00.000بسة   حاتم131633061765

10.143030 11.5160بن جدو   أسامة141633067114  ناجح  12.8860

7.57930 راسب10.3139 08.9439ملكي   وليد151635093298

10.353030 10.6060بكري   امير161635096032  ناجح  10.8460

5.4300 راسب00.00 02.720زكري    اسامة171635100635


