
صفحة : 1\4

جامعة محمد خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان
. /  20. /  20

05.00اميرةالعايب0115/35051053
02.50رزيقةالعايب0215/35051061
06.50عمارةالفتني0315/35051249
09.50هاجربركات0415/35040841
06.00فاطمة الزهراءبعرة0515/35045587
04.00عفافبلهوشات0613/35034635
Absنجيببن داللي0713/39053115
10.50سميةبن ساهل0815/35039721
04.25بثينةبن علية0915/35046582
05.00عمربوبكر1015/35051075
03.00بسمةبوزيدي1113/35034609
06.00خولةبونافي1215/35049401
12.00عبد الرحمانبونيف1315/35045582
Absغصن البانثابتي1413/34054339
10.50اسامة شرف الدينجباري1515/35049382
05.00وردةجباري1615/35049470
03.50مريمجماني1715/35051080
13.50أحمدحباش1815/35048706
03.50حميدةحبيلز1915/35045059
02.50أحالمحمير2014/35043421
13.50سهامخدومة2115/35045177
04.00أميمةخزار2215/35041748
06.50فاطمةخليفة2314/35042532
06.50نسريندهان2415/35049462
06.00صبرينةرحيم2515/35049423
03.00محمد ايمنسالم2615/35040398
04.75ربيعةسخري2715/35041087
12.00زينبسليماني2815/35045572
10.50ايمانسويفي2915/35049389
07.00سميةسيوان3014/35040227
03.50لحسنعاقلي3114/35040437
03.00الهامعدوان3215/35051998
16.50إيمانعكاشة3315/35047668
16.00بشيرعالوة3414/35042329
05.00شهينازعليمي3515/35052049

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس القسم

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

21.05.2015توقيع األستاذ (ة) : 

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
Chebbi .Rالفوج : 11المقياس : مدخل للتكرير و البتروكيمياء

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

هـ الطرائق



صفحة : 2\4

جامعة محمد خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان
. /  20. /  20

11.60نعيمةقرير3614/39047312
03.50صوريةقيطون3714/39066243

رئيس القسم
بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
الفوج : 11المقياس : مدخل للتكرير و البتروكيمياء

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

هـ الطرائق
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رقم التسجيل للطالب
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07141696579

14/39066243

رقم التسجيل للطالب



صفحة : 1\4

جامعة محمد خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان
. /  20. /  20

13.50لخضرإسماعيلي0112/5038069
Absيوسفالعطرة0210/5035193
03.25الزهرةالعمري0314/35042299
03.75سلوىبخوشة0414/35041481
02.25الخنساءبلجاني0512/9050770
08.50رقيةبوشريط0614/35042391
06.00الزهرةجزار0715/35039001
04.00مالكدريسي0814/35042571
08.50سناءزميح0915/35045577
11.00عائشةشتير1015/35045212
09.25احالمشرقي1115/35038949
04.50أحمدشماخي1214/35043422
03.50طارقطبي1314/35044438
01.50ربيععاشور1414/35043547
06.50إيمانعباسي1515/35041751
09.25ايمانعرجون1615/39076586
05.50محمد سعد الدينعزي1713/35035555
06.25طيبعالوة1814/35042858
05.25فضيلةعمورية1915/39072311
09.50نور األمل سندسعيداوي2015/35040768
11.75ريانغمري2115/35039554
03.00ليلىغيابة2215/35057359
07.00فؤادفرادي2315/35045258
05.25مرزاقةقحموص2415/35049454
10.50شيماءقريشي2515/35048972
09.50عائشةقواسمية2615/35045580
Absأسامةكاشة2711/5005028
14.50شيماءكرميش2815/35051643
03.50سعادلشلق2915/35045574
12.75بسمةلعياضي3015/35045565
05.00أمينةلغريب3115/35044947
01.50عبد هللا كعباشلوصيف3215/35043791
10.00اسحاقمرزوقي3315/35043405
01.50أيمنمواقي بناني3415/35043366
16.00هاجروهاب3515/35049207

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

هـ الطرائق

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
Chebbi .Rالفوج : 12المقياس : مدخل للتكرير و البتروكيمياء

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

21.05.2017توقيع األستاذ (ة) : 

رئيس القسم

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



صفحة : 2\4

جامعة محمد خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان
. /  20. /  20

11.00فدوىيونس3615/35041762

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

هـ الطرائق

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
الفوج : 12المقياس : مدخل للتكرير و البتروكيمياء

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

رئيس القسم
بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 
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رقم التسجيل للطالب
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15/35041762

رقم التسجيل للطالب
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