
الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

نیابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Thermodynamique:الشعبة:ھـ میكانیكیةالمقیاس

2016-2017 الفوج :13 الثانية السنة قائمة

114/350427033,50,75
215/39072466112,5
315/350452064,52
0,5غ415/35057898
515/3504557813,54
615/350454458,52
714/35035889102
815/3504139213,54,25
غ915/350491159
1014/3503844680,5
1112/5038878122,25
1215/3504233381,5
1314/3503486113,54,75
1415/3504096612,54
1515/35041282105,5
1615/35051042135
1715/3503916116,56
1815/0738716,57,5
1915/3504080717,55
2015/35041432144
2115/3504878700,25
2215/35038987114,25
2315/35039269143,5
2415/3504622612,52,25
2515/3504171313,52,5
2635041189141,5
2715/3504993182
2815/350501049,57
2915/3503993014,52,25
0,5غ3015/35049986
غغ3115/35039401
غغ3214/35039454
3314/1115101

سعدیة   السعید

هویوة وداد

بوزاهر   آدم
بوصبع   نادیة

بركات   محمد أیمن

بولطیف   سوفونیزیا

بوترعة   عبد الكریم

سعید   منال

بعطوش یزید

سایح   اكرام

الرقم

بن خرارة سمیرة
بوبش   نور الدین

برباخ   یوسف

االسم و اللقب

أوبیري   نور االسالم
باري   طلحة

بریش   محمد

بدیرینة   صابرین

بوترعة   یسرى

باري   علي

تركي   نور الهدى

عروسي عائشة

سدیرة   حسام الدین

صیاد   أشرف

عزي   جمال الدین

العید   حسن

زیدي   نور الهدى

مختاري   دالل

رقم التسجیل

بوعلي   بشرى

بربار   میلود

زیطوط   ایمن

سقني كنزة

صید   صهیب

موالي محمد أحمد

TDCONT

8,25
7,4
7,3

5,2
7,95

#VALEUR!
3,5
6,15
4,1

1,85
5,9
3

#VALEUR!
7,8
4,6

8,2
10,2
11,1
10
8

0,15

#VALEUR!
4,6

6,95
7,7
6,35
6,9
6,5
4,4

Moy

8
7,15

#VALEUR!
#VALEUR!



الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

نیابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Thermodynamique:الشعبة:ھـ میكانیكیةالمقیاس

2016-2017 الفوج :14 الثانية السنة قائمة

115/3505668413,55
215/350574073
315/3504038413,53,5
415/3504877360,5
514/1383108
615/3907675413,54
715/3510098411,51
815/35051715186,75
915/35038798171,75

1015/35041094166
غغ1115/35041343
1215/350491230,56
غغ1315/35039823
1414/3504230112,54,5
1515/3504413914,53
1615/350490528,53,25
 غ1715/35047086
1814/35041074138,25
غ1915/35041427
2015/35039584102,75
2115/3504523514,57
2215/35051193147,75
2315/06712123,75
2415/35044167144,5
2513/35034633101,75
2615/35041341100,75
3غ2715/35057917
2814/35041642102,5
غغ2915/35047235
3015/3505124411,56,5
غغ3115/5039629
3215/35047242103
3315/3503997481,5
3415/3504040891,5
3515/3504903971,5
غغ3611/5034764
3715/35041431112
3815/35039500112,75
3915/3505177392,25
4015/3504393991,5
4115/3503988681
غ4212/9050887
غغ4313/35034694 سالمة محمود

شتح   المیة

الرقم

صولي   رافع الدین
عباسي   منار

عبد النوري محمد لمین

شباح   خالد

دلهوم   بدر الدین

زوبیري   نسرین

تقطیوت بلقاسم
حسناوي   محمد فاروق

رقم التسجیل

سماتي   عبد القادر
شاوش   أكرم

دریسي   الشافعي

االسم و اللقب

خیزار   شیماء

المالحظــات

العابد   محمد عبد اهللا

زویوش   زكریا

دهان   عصام
رزقي   أسامة

العباس   جهاد
بعیجي محمد األمین

بوبیدي   محمد العربي

خلفة   رانیة

بوطي الشیخ
ترغیني   سیف االسالم

رزقي   صالح الدین

حسیني   أمیرة

شریف مواقي عبد الستار

تقار   نسرین

حشانة   رمیساء

خیر الدین   محمد الهادي

لفرید لخضر
مرواني نور الدین

عیساوي   سیف الدین

بن كادي شهیناز

عیساوي عیسى
فرادي   شوقي

قرین عبد الرحمان
قوجیل   محمد ثامر

عیساوي   عبد القدوس

منصوري   رمزي
منصوري محمد المختار

لحمر عبد اهللا

مجنح   صالح الدین

TDCont

2,7
8,8
7,8
5,2

Moy

8,4
1,8
7,5

11,25
7,85
10

#VALEUR!
3,8

#VALEUR!
7,7
7,6
5,35

#VALEUR!
10,15

#VALEUR!
5,65
10

10,25
7,05
8,3
5,05
4,45

#VALEUR!
5,5

#VALEUR!
8,5

#VALEUR!
5,8
4,1
4,5
3,7

#VALEUR!
5,6
6,05
4,95

4,5

3,8

#VALEUR!

#VALEUR!



الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

نیابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Thermodynamique:الشعبة:ھـ میكانیكیةالمقیاس

2016-2017 الفوج :15 الثانية السنة قائمة

الرقم

113/0000170211,51,5
215/3908417911,52
314/3504287962,75
غغ415/35042333
غغ512/05036852
0,5غ615/35038884
715/35051799142,75
غغ811/5033123
914/35042311112,25
1015/3504132411,53
1114/3503825016,57,5
1215/3503997514,54
1315/3504621811,51,25
1415/35046273122,5
1515/3505027092
1615/35045008133,75
غغ1714/35041470
1815/3503998713,52,5
1915/3504991710,53,5
2012/905109010
2115/3504764516,56,5
غغ2215/35045033
2313/3503423980,75
2415/3503885013,56
2515/390725586,52,5
2614/35037837121,25
2714/3501809184,5
2815/3905603613,52,25
0غ2913/35038127
غ30
3115/35046694152,5
3211/5027702111,5
غغ3312/05032475

92,75شرون كمال 

فرغوس   أیمن

صحراوي   عبد الرحمان

بن دیدة   سامیة
بوزید محمد یزید

شودار نور الهدى

هادي عبد القادر
سلطان   نور الهدى

رقم التسجیل

غربي طارق

طواقة   ایمن

سویسي امال

بلقاسمي عبد اهللا

شخاب   بالل

بدري نور الدین
بریش نور الدین

مدور محمد لمین
مقلید   سمیر

غراب   ثریا

مني خالد

المالحظــات

الزغاري منذر

بكاري سمیر
بن الدب   إسالم

االسم و اللقب

عیاش   أسماء

بالمهدي عبد اللطیف

قوادري حیاة

ضحوة   ازهار وفاء

فضل   أحمد رامي

طویل   زكریاء
عثماني   عبد القادر

بیطام مرام

طراد   خدیجة
طرشة   یوسف

عزي   أحمد
علیان ولید

4,05

#VALEUR!

#VALEUR!

#VALEUR!

5,8

TDCont

5,5

Moy

7,25

#VALEUR!

5,75

6,4

11,1

8,2

5,35

6,3

4,8

7,45

#VALEUR!

6,9

6,3

0,4

10,5

#VALEUR!

3,65

9

4,1

5,55

5,9

6,75

#VALEUR!

#VALEUR!

7,5
5,3

#VALEUR!
5,25



الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیـــة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

نیابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Thermodynamique:الشعبة:ھـ میكانیكیةالمقیاس

2016-2017 الفوج :16 الثانية السنة قائمة

الرقم

115/35041436113,75
3غ2
314/3503581012,55
415/35046666101,5
514/3906279583,5
غغ615/35039648
743,25
غغ815/35013013
غغ912/05033800

1015/350462005,54,5
1113/39053576104
غ1215/35051211
1315/3504667512,52,25
1415/3505046411,52
1515/35039489153,5
1615/35041323123,5
غغ1712/9035619
1815/3503964791
1915/3504006311,51,5
2015/3504144216,55,75
2114/3504264915,56,5
2215/39076727132,5
2315/3504668612,54
2415/3504667913,55,25
253504114912,55
2615/3504495293
1,75غ2714/35036473
2815/350499438,52,5
2915/3504792913,54,25
غغ3015/35047285

166

141,5

نوي   إبراهیم تاج الدین

معناني عبد الرفیق
منسول   أیوب
موساوي أنور

مراكشي   عادل

دفداف ریاض 

مرابط محمد ارزقي

كبویة   عماد

مرابطي   فاطمة الزهراء

لعیاضي   هشام
كساي   یاسین

رزازقة وائل

عمراوي سمیر

قواس   ساعد عبد اهللا

قاسمي   عماد الدین

قاضي   بدر الدین

رقم التسجیل

قسوم عبد المالك

االسم و اللقب

قاسیمي   رفیق

رافعي   أیمن

دریدي طارق

ذیابي أحالم

هادي   جیهان

المالحظــات

حواسي سامي

رزقي   حسام

حبشي  یحي

رزقي   فاروق

زبیري نسرین

الباح   هیثم
الغول فدوى

بشة   حسام الدین
بوزكري   إلیاس

TDCont

بن كادي شھیناز 

Moy

6,65

#VALEUR!

8

4,9

5,3

#VALEUR!

3,55

#VALEUR!

#VALEUR!

4,9

6,4

#VALEUR!

6,35

5,8

8,1

6,9

#VALEUR!

4,2

5,5

10,05

10,1

6,7

7,4

8,55

8

6,5

5,4

#VALEUR!

4,9

7,95
#VALEUR!

10


