
وحدة التعليموحدة التعليم
ا�ساسيةا�ساسية

وحدة التعليموحدة التعليم
المنھجيةالمنھجية

0000..3 3 ::المعاملالمعامل0000..9 9 ::المعاملالمعامل

وحدة التعليموحدة التعليم
ا�ستكشافيةا�ستكشافية

0000..2 2 ::المعاملالمعامل

وحدة التعليموحدة التعليم
ا�فقيةا�فقية

0000..1 1 ::المعاملالمعامل

1 1 ::الرصيدالرصيد2 2 ::الرصيدالرصيد9 9 ::الرصيدالرصيد18 18 ::الرصيدالرصيد ا'ســـم  و  الـــلـــقـــبا'ســـم  و  الـــلـــقـــبرقم التسجيلرقم التسجيلالرقمالرقم

م(حظةم(حظة المعدلالمعدل

Nom & prénoms

1 1 ::الـــــفـــوجالـــــفـــوج

وزارة التعليم العالى و البحث العلمي

بومرداس - جامعة أمحمد بوقرة

الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


	 ا���ا�� 22  ��
	 ا���ا�� ���� �� ����

ا�دارة المحليةا�دارة المحلية : :االتخصصاالتخصص

AVANT RATTRAPAGEAVANT RATTRAPAGE

2020/2021 : الــســنــة الـجـامـعـيـة
الحقوق والعلوم السياسية :ميدانالحقوق :كلية

العلوم السياسية :مسار

2 :الــســداســـــي1 :السنة

ماسترماستر

س مس م12.0230 عشي  سعيدةعشي  سعيدة141434000177    113.11 8.4514.25 8.50 ACHI  SAIDA

س مس م13.2930 ع(ق  صوفياع(ق  صوفيا161631036108    213.6611.8914.7511.25 ALLAG  SOFIA

س مس م11.5130 بلعيدي  الحسينبلعيدي  الحسين181333303235    312.56 6.9513.2512.25 BELAIDI  EL HOCINE

س غ مس غ م0 0.00  بن عياد  عليبن عياد  علي31032022    4 0.00 0.00 0.00 0.00 BENAYAD  ALI

س مس م10.5730 بن شنيف  رفيقبن شنيف  رفيق161631033274    511.78 6.1714.00 6.00 BENCHENIEF  RAFIK

س مس م11.6130 بسعو  سيليابسعو  سيليا33038027    613.45 6.4513.75 6.25 BESSAOU  CYLIA

س غ مس غ م0 0.00  شودار  شيماء فاطمةشودار  شيماء فاطمة161633030343    7 0.00 0.00 0.00 0.00 CHOUDAR  CHAIMA FATMA

س مس م12.6630 جاب  فرحاتجاب  فرحات20071026181    814.00 9.5513.25 8.75 DJAB  FERHAT

س غ مس غ م0 0.00  دوايدي  �ميةدوايدي  �مية2001099334    9 0.00 0.00 0.00 0.00 DOUIDI  LAMIA

س غ مس غ م0 0.00  فضيل  ھارونفضيل  ھارون20093024971   10 0.00 0.00 0.00 0.00 FODIL  HAROUNE

س مس م13.3530 قطار  توفيققطار  توفيق20071017936   1113.9512.2213.5011.00 GUETTAR  TOUFIK

س مس م14.7330 حماري  ناعمةحماري  ناعمة20041095776   1214.9512.4517.2514.50 HEMARI  NAMA

س مس م13.1930 خليفاتي  رشيدخليفاتي  رشيد20063041095   1314.34 8.7814.7513.00 KHELIFATI  RACHID

س مس م16.5730 لعزيب  ليلىلعزيب  ليلى20061091801   1416.9416.2217.7512.00 LAZIB  LEILA

س غ مس غ م0 0.00  مسلم  سھاممسلم  سھام161633030963   15 0.00 0.00 0.00 0.00 MECELLEM  SIHAM

س غ مس غ م0 0.00  مھيس  مريممھيس  مريم161633026428   16 0.00 0.00 0.00 0.00 MEHIS  MERIEM

س مس م12.8330 رشيد  وليدرشيد  وليد161631033427   1713.0011.3315.0011.50 RECHID  WALID

س مس م15.6530 سعيداني  عليسعيداني  علي2001091309   1816.4415.4515.2510.00 SAIDANI  ALI

س مس م13.1330 توھامي  أحمدتوھامي  أحمد200233816   1914.3310.2213.5010.25 TOUHAMI  AHMED

س مس م15.6230 توھامي  سعادتوھامي  سعاد2098343763   2016.3916.0013.5011.75 TOUHAMI  SOUAD

س غ مس غ م7 6.34  ياسية  فاتنياسية  فاتن161631038500   21 7.00 3.45 7.50 6.75 YACIA  FATEN

س مس م15.4230 يحياوي  نبيلةيحياوي  نبيلة20041013636   2215.8314.6717.2510.25 YAHIAOUI  NABILA

س غ مس غ م0 0.00  زموري  محمد لمينزموري  محمد لمين1221025618   23 0.00 0.00 0.00 0.00 ZEMOURI  MOHAMED

ا'سم     اللقب     التوقيعا'سم     اللقب     التوقيع    :    :أعضاء لجنة تعليم المادةأعضاء لجنة تعليم المادة
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