
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة

الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا
إلكتروتقني:الشعبة:...................المقياس

2017-2016 الثانية السنة كشوف01: الفوج 
TP1TP2TP3TP4M.TPرقم التسجيلالرقم

115/35045355
215/35041463
315/39073693
415/35042050
515/35046674
615/39088081
715/35047120
815/35041524
915/35042240
1014/35036113
1115/35038945
1215/35041502
1315/35042315
1415/35040955
1515/35039915
1615/35038736
1715/35047306
1815/35049239
1915/35039702
2015/35045238
2115/35050818
2215/35041516
2315/35042208
2415/35039773
2514/35039063
2615/35047189
2715/35039795
2814/35036198
2915/35056460
3015/35042174
3113/39053563
3212/5035576
3313/35034692

:..................بسكرة في:...........................امضاء األستاذ 

أورار   أسامة
باري   زينب

حرزاهلل   المهدي

خضراوي محمد اسالم

بشكي   عبد السالم
بلكحل   محمد اليقين

بودوح   طارق
بورمل   أشرف

بوزاهر   محمد الطيب

بولنوار   عبد المهيمن

حسناوي   ليلى

حمزة   سيدي علي
حفاص   سيف الدين

االسم و اللقب

اسباع   منال

العايش   عبد الرحمان

عقبي محمد رافع
عماري  أميمة

ضحوة شمس الدين
صبايحي   راوية

غالم   سارة

اعبيد   اشواق

بريك   نور الهدى

بن طيب   ابراهيم
بن عبدي   عبد الرحمان

بن وخير   مسعود

بوعبيد   سليمان
بوشريط   ياسمين

بن يحوب   يزيد

بازين   حاج حمو
برغيس   إيمان

السبتي عماد الدين
لغسالة نجم الدين

غبشة ابراهيم



وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة

الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

إلكتروتقني:الشعبة:...................المقياس

:.........................الشهر

2017-2016 الثانية السنة كشوف02: الفوج 
TP1TP2TP3TP4M.TPرقم التسجيلالرقم

112/9051098
214/35039151
315/3509199
415/35039275
515/35040120
612/5045643
715/35056899
815/35038859
915/35041730
1015/35045042
1114/35039185
1215/35040569
1315/35041518
1415/35051256
1515/35040661
1614/35034323
1715/35041082
1813/35032968
1915/35057778
2015/35040400
2115/35046720
2215/35047148
2315/35039270
2415/35040307
2515/35041731
2615/35050945
2715/35040635
2815/35046380
2915/35046728
3015/35051687
3115/35039067
3215/35050390
3315/35039996
3415/39072616
3515/35041647
3612/05036256
3715/35046204
3815/35040392
3914/35049518
4015/35051252
4113/35032196

زرنوح   معاذ
زروقة   فاروق
زكار   انور
ساعد   أيمن

سلطاني   عبد المؤمن
سليماني عبد الرحمان
شماخي   عبد القادر

صوالحي ياسين
طاهري   إبراهيم

عباسي   محمد الهاشمي
مدغاغت أسامة

منصوري   فاروق
حديد   محمد كمال الدين

جوادي   أيمن

دخينات   رامي
دخية   جابر جاسم

دريدي سلطان
دقياني   عبد النور
ذبيحي   محمد ايمن

حويلي   محمد

حامدي   وائل
حبيلز   حسام الدين

حبيلز   خالد
حمزة   معاذ

تلي   حسام الدين

ختاش   فيصل
خليف   نادر رسال

توتي   فاطمة الزهراء

رافعي   غفران
رايس   بدر الدين
ربيع   حسام الدين

رزيق   محمد
رشاشي   وسام
رغيس   كمال
رويغي   منير

زراري   عبد الجليل

توهامي   ياسين
جبالحي   زهية

بن ختة جمال
ترعة جابر

بكاري يوسف
االسم و اللقب

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة



4215/35050444
:..................بسكرة في:...........................امضاء األستاذ 

(g10-s1)بوغقال   شكيب



الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة

الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

إلكتروتقني:الشعبةmesures electriques:...................المقياس

2017-2016 الثانية السنة كشوف03: الفوج 

.Examرقم التسجيلالرقم

114/390627706,75

214/350393301

314/390639929,5

413/390531716

515/350464766,5

615/35045224abs

715/350397821

814/39045659/

912/90517534,75

1015/3504999110,25

1115/350441525

1215/350467336

1315/350417674

1414/350357145,5

1514/3906397210,75

1615/350512408

1715/350414701,5

1814/350424982,5

1915/350088691

2014/350357073

2115/350467321

2213/39053173/

2315/350515707,75

2415/3504120515,25

2514/350347263

2614/350424771,5

2715/350508355,5

2814/35042657abs

2915/350508973

3015/350388585

3114/350436341,5

3214/350341847,5

3315/350434164

3414/350348298,5

3514/350381592,5

3612/40143541

3714/350437743

رحماني   شاكر

سعدوني   مسعود

بولعراس   مريم

سايح   نورالدين

شيتور   عبد الرزاق

هيشر   محمد األمين
ناصر كمال
شنشونة وليد

قدوري وليد
قريري   شيماء

لسعد عبد الحفيظ
مخروط السعيد

منصر   الحاج أسامة
نعيجي عبد الحميد

بن رحماني عصام الدين
بن الزاوي هيثم

بورابح وداد
بوزيد محمد االمين

شيبة   ايمن

طبش   محمد لمين
عباسي   نهاد

االسم و اللقب

حمزة عبد الرحمان

زبير أسامة
ساعد سعود   حجيلة

غمري شمس الدين
غشام   محمد علي

ركبي أحمد شوقي

سايح   سايح

غينياوي طه

غريب   احمد

قادري   توفيق

سليماني   إيمان
شعباني   عباس

ضيافي أيمن

سبخي   ياسمين

عنانو محمد الصالح

لراوي   أيمن



4313/35034694/

:..................بسكرة فيderradji belloum karima:...........................امضاء األستاذ 

سالمة محمود



الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة

الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

إلكتروتقني:الشعبةmesures electriques:...................المقياس

2017-2016 الثانية السنة كشوف04: الفوج 
TP1TP2TP3TP4M.TPرقم التسجيلالرقم

115/31003609
215/35040359
315/31001546
414/39063996
514/35036464
614/35042719
714/35042394
812/9051010
914/35040985
10

1113/35039671
1215/3100365
1315/31003630
1415/35040573
1512/5036222
1615/35050490
1715/35038993
1815/35045203
1915/35018796
2012/0903654
2115/35039014
2215/39088176
2315/35040632
2415/35051676
2514/35034363

2615/39072471
2714/35034428
2814/35035332

2915/35041002

3015/35040128

3115/35040055

3214/35044575
:..................بسكرة في:...........................امضاء األستاذ 

نموس   خالد

قاللة   معتز باهلل نذير

لطرش   محمد الخطيب

نويوة نور االسالم

هنانو   فتحي

قوتي منير

هزماني   يونس

مقراني أنور

لغريب ضياء الدين
لونيسي بشير

مصباح   مصطفى

لعوبي   الحاج

معيريف   منير

وافي   عالء الدين

مغازي   عالء الدين

سلمي محمد الهادي

حميدي محمد

ميلودي حسام الدين

مزغيش محمد الطاهر

حمالوي   رميسة

بركات   محمد اكرم

جاغط فارس

نجاري سفيان

مشونشي   العلجة

االسم و اللقب

سويسي بلقاسم
سويلمي ياسين
عمر عزي

ناصر   نور الدين

بن بحان يوسف

زريزيرة بهاء الدين

بن ثامر يوسف
بن فاطمة أكرم



الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة

الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

إلكتروتقني:الشعبة:...................المقياس

2017-2016 الثانية السنة كشوف05: الفوج 
TP1TP2TP3TP4M.TPرقم التسجيلالرقم

114/35034449
212/5037151
314/35035873
414/35049510
512/05036297
615/35041487
715/35049031
813/35032443
914/35035163
1011/02105
1115/35041481
1213/35036539
1314/35035263
1415/35041644
1515/35042213
1615/35039829
1715/35049396
1813/35034025
1913/35032564
20
2115/35045503
2213/35033087
2315/35038867
2413/35033003
2514/35042444
2613/35033990
27
2813/35031810
2913/35032438
3012/05039393
3113/35032569
3214/35044575
3313/35037349
3414/35039341
3514/35034296
3615/35042395
3715/35041428

3814/35035452

عنقر سمير

طبش نور الدين

(g7-s1)جالل نصر الدين 

مقراني أنور

فضالوي عبد الرحمان

حمودي محمد وليد
جبنون عبد المنعم

شاطو مصطفى

طنقوري يحي

خالدي محمد االمين

قصباية مصطفى
قيري صالح

دوباخ  موسى

بلقاضي احمد

ساكر حسام الدين
زروق   شيماء

بلقاسمي محمد السعيد

حويلي ربيعة

رواحنة شمس الدين

حوفاف نصر الدين

شمالل عبد الحكيم

غريب أبو زيد

جباري عبد اللطيف

سرار حسام الدين

رحامنية عبد الجليل

بورويس   سلمى
بن سعد الدين

براهمي خليل
برباري أسامة

العمري وليد

االسم و اللقب

طورش أيوب
طويل عبد المالك

عكسه فوزية
يوبي عقبة

لقصير عبد اللطيف

نوراني بسمة

لعناني عبد اللطيف

يحي علي



:..................بسكرة في:...........................امضاء األستاذ 


