
وحدة التعليموحدة التعليم
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وحدة التعليموحدة التعليم
المنھجيةالمنھجية

0000..3 3 ::المعاملالمعامل0000..9 9 ::المعاملالمعامل
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0000..1 1 ::المعاملالمعامل
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2 2 ::الـــــفـــوجالـــــفـــوج

وزارة التعليم العالى و البحث العلمي

بومرداس - جامعة أمحمد بوقرة

الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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التعاون الدوليالتعاون الدولي : :االتخصصاالتخصص

AVANT RATTRAPAGEAVANT RATTRAPAGE

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

العلوم السياسية :مسار

2 :الــســداســـــي1 :السنة

ماسترماستر

س غ مس غ م4 4.63  عقون  ناصرعقون  ناصر20044007287    1 3.75 6.89 7.50 0.00 AGGOUN  NASSIR

س غ مس غ م7 4.85  عميمر  محمد لطفيعميمر  محمد لطفي2010106545    2 5.81 2.50 6.50 0.00 AMIMER  MOHAMED LOTFI

س غ مس غ م0 0.00  عثماني  محمد جمالعثماني  محمد جمال201531079342    3 0.00 0.00 0.00 0.00 ATMANI  MOHAMED

س مس م12.6030 عطية  كريمةعطية  كريمة2002931809    412.6712.6713.5010.00 ATTIA  KARIMA

س غ مس غ م0 0.40  عياشي  زكرياعياشي  زكريا31032218    5 0.67 0.00 0.00 0.00 AYACHI  ZAKARIA

س غ مس غ م9.9218  بقعة  ربيحة كنزةبقعة  ربيحة كنزة1801048977    6 7.8913.9512.0012.00 BAGAA  REBIHA KENZA

س مس م14.4630 بھلول  ثيزيريبھلول  ثيزيري33035158    714.4215.0514.5013.00 BAHLOUL  THIZIRI

س مس م15.3530 بشلة  عبد الكريمبشلة  عبد الكريم2090037757    815.2516.6715.5012.00 BECHLA  ABDELKERIM

س مس م12.1830 بن عمروش  سفيانبن عمروش  سفيان180197976    911.3913.7213.5012.00 BENAMROUCHE  SOFIANE

س مس م12.3530 بطوش  عليبطوش  علي20071013988   1011.2514.0014.5013.00 BETOUCHE  ALI

س غ مس غ م0 1.87  بوروقة  ب(لبوروقة  ب(ل161631033236   11 3.11 0.00 0.00 0.00 BOUROUGA  BILLEL

س غ مس غ م9.8121  شبرو  جلول عبد القادرشبرو  جلول عبد القادر141434007049   12 9.61 8.2212.0012.00 CHEBROU

س مس م12.9230 ج(ب  �ميةج(ب  �مية161631030822   1313.6911.2212.5012.00 DJALLAB  LAMIA

س غ مس غ م8.3014  فطاني  الياسفطاني  الياس33027788   14 8.31 8.89 6.0011.00 FATTANI  ILIES

س مس م11.1630 قرقور  مصطفىقرقور  مصطفى2006110139   15 9.4714.7212.5013.00 GUERGOUR  MUSTAPHA

س مس م12.6130 معاندي  راضيةمعاندي  راضية20071050081   1611.5014.2215.0013.00 MANDI  RADIA

س مس م10.1230 منديل  غنيةمنديل  غنية1998065523   1710.6911.55 5.0011.00 MENDIL  GHANIA

س مس م13.4630 نجام  سفياننجام  سفيان2000367172   1813.5313.7214.0011.00 NEDJAM  SOFIANE

س مس م10.2830 سايحي  نعيمةسايحي  نعيمة20041104310   19 9.72 9.2212.5014.00 SAYHI  NAIMA

س غ مس غ م0 3.54  سنوساوي  عبد المالكسنوساوي  عبد المالك180094600   20 4.72 3.55 0.00 0.00 SENOUSAOUI

س مس م13.1130 يونس  نورةيونس  نورة20081035929   2112.5815.0013.0012.50 YOUNES  NORA

س مس م14.3630 زروقي  مريمزروقي  مريم20076068462   2214.3115.2214.0013.00 ZERROUGUI  MERIEM

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