
جامعة دمحم خيضر بسكرة
كليـة العلوم والتكنولوجيا

ELT1المقياس:............
 الفوج :01

RATMoy

115/35045355

215/35041463

415/390736932,00

515/35042050

615/350466741,00

715/39088081

815/35047120

915/350415241,00

1015/350422402,50

1114/35036113

1315/350389451,50

1515/350423151,50

1615/350409553,00

1715/350399151,50

1815/350387360,50

1915/350473060,50

2015/35049239

2115/350397021,00

2315/350452381,00

2515/35050818

2615/350415162,00

2815/350397731,25

2914/35039063

3115/350471891,00
3215/35039795

3415/350564601,00

3515/35042174

Ali salem Adahiri

برغيس   إيمان

اعبيد   اشواق

الرقم

بازين   حاج حمو

باري   زينب

أورار   أسامة

العايش   عبد الرحمان

بلكحل   دمحم اليقين

بشكي   عبد السالم

بريك   نور الهدى

حسناوي   ليلى

بورمل   أشرف

بن طيب   ابراهيم

رقم التسجيلاالسم و اللقب

اسباع   منال

حرزهللا   المهدي

بوعبيد   سليمان

بولنوار   عبد المهيمن

المالحظــات

بن وخير   مسعود

بن يحوب   يزيد

بودوح   طارق

حمزة   سيدي علي

بوشريط   ياسمين

بوزاهر   دمحم الطيب

خضراوي دمحم اسالم

غالم   سارة

عماري  أميمة

صبايحي   راوية

ضحوة شمس الدين



جامعة دمحم خيضر بسكرة
كليـة العلوم والتكنولوجيا

ELT1المقياس:............

 الفوج :02

RATMoy
11,50
22,50
315/35091991,00
415/35039275

515/35040120

715/35056899
815/35038859

915/35041730
1015/350450421,00
1114/350391851,00
1215/35040569

1315/35041518
1415/35051256
1615/35040661

1714/35034323
1815/35041082
2015/350577781,00
2115/350404002,00
2215/350467201,00
2315/350471480,50
2415/350392701,00
2515/35040307
2615/35041731

2715/350509451,00
2815/350406351,00
2915/350463801,50
3015/350467281,00
3115/35051687
3215/35039067

3315/35050390
3415/35039996

3515/39072616
3615/350416470,00
3712/050362561,00
3815/350462041,00
3915/350403921,00

40mederharht oussama1,00
4215/350512521,50

 mohamed kame eddine Hadid

Boughougal chakib 

جبالحي   زهية

جوادي   أيمن

الرقم

بكاري يوسف

ترعة جابر

تلي   حسام الدين

توتي   فاطمة الزهراء

المالحظــات

selama mahmoud

رقم التسجيل االسم و اللقب

حويلي   دمحم

ختاش   فيصل

خليف   نادر رسال

دخية   جابر جاسم

حامدي   وائل

حبيلز   حسام الدين

حبيلز   خالد

حمزة   معاذ

رافعي   غفران

رايس   بدر الدين

ربيع   حسام الدين

رزيق   دمحم

دخينات   رامي

دقياني   عبد النور

ذبيحي   دمحم ايمن

زرنوح   معاذ

زروقة   فاروق

زكار   انور

ساعد   أيمن

رشاشي   وسام

رغيس   كمال

رويغي   منير

زراري   عبد الجليل

سلطاني   عبد المؤمن

سليماني عبد الرحمان

شماخي   عبد القادر

صوالحي ياسين

طاهري   إبراهيم

عباسي   دمحم الهاشمي

منصوري   فاروق



جامعة دمحم خيضر بسكرة
كليـة العلوم والتكنولوجيا

ELTالمقياس:............

 الفوج :03

RATMoy
413/390531710,25

515/350464760,00
815/35039782

1012/90517530,00

1115/35049991

1315/350441520,50
1415/350467331,00

1515/35041767

1614/350357141,00

1714/39063972

1815/35051240

1915/35041470

2014/350424980,50
2214/35035707

2315/350467322,00

2515/35051570

2615/35041205

2814/350347261,00
3015/350508350,00

3114/35042657

3215/35050897

3315/350388580,75

3414/350436341,50
3615/350434161,00
3814/350381590,50

kamel nacer

طبش   دمحم لمين

منصر   الحاج أسامة

قدوري وليد

قريري   شيماء

لراوي   أيمن

غمري شمس الدين

سايح   نورالدين

زبير أسامة

شيتور   عبد الرزاق

قادري   توفيق

سبخي   ياسمين

لسعد عبد الحفيظ

بوزيد دمحم االمين

شيبة   ايمن

شعباني   عباس

بولعراس   مريم

رحماني   شاكر

سعدوني   مسعود

رقم التسجيل

ساعد سعود   حجيلة

غشام   دمحم علي

عباسي   نهاد

سايح   سايح

سليماني   إيمان

غريب   احمد

المالحظــاتالرقم

هيشر   دمحم األمين

االسم و اللقب



جامعة دمحم خيضر بسكرة
كليـة العلوم والتكنولوجيا

ELTالمقياس:............

الشهر:.........................
 الفوج :04

RATMoy

114/350354521,50G5

315/310036091,50

415/35040359

515/31001546

1014/350423943,00

111,00

1515/31003651,00
1815/310036301,00

1915/35040573

2215/35038993

2315/35045203

2415/350187961,00

2615/35039014

2815/39088176

2915/350406321,50

3015/35051676

3114/350343630,00

3215/390724711,00

3314/350344282,00

3515/35041002

3615/35040128

3715/350400551,50

العمري وليد

معيريف   منير

قاللة   معتز باهلل نذير

ميلودي حسام الدين

مصباح   مصطفى

بخاري سفيان

المالحظــاترقم التسجيلاالسم و اللقبالرقم

بن بحان يوسف

مغازي   عالء الدين

Mokrani  Anouar 

مشونشي   العلجة

بركات   دمحم اكرم

سويلمي ياسين

عمر عزي

حمالوي   رميسة

لونيسي بشير

ناصر   نور الدين

لغريب ضياء الدين

لعوبي   الحاج

نموس   خالد

هزماني   يونس

هنانو   فتحي

وافي   عالء الدين



جامعة دمحم خيضر بسكرة
كليـة العلوم والتكنولوجيا

ELTالمقياس:............

05:  الفوج

RATMoy
114/35034449

314/350358730,00
414/35049510

615/35041487

715/35049031

914/350351631,00
1115/35041481

1515/350416440,50
1615/350422131,50
1715/35039829

1815/35049396

1913/35034025

2315/35045503

2413/350330870,00
2515/350388672,00
2814/350424440,00
3113/35031810

3613/350373493,00

15/35042395عكسه فوزية39

جباري عبد اللطيف

نوراني بسمة

رحامنية عبد الجليل

بورويس   سلمى

قصباية مصطفى

زروق   شيماء

رواحنة شمس الدين

رقم التسجيلاالسم و اللقبالرقم

بلقاضي احمد

المالحظــات

براهمي خليل

بلقاسمي دمحم السعيد

عنقر سمير

Djallel nacer eddine

سرار حسام الدين

حويلي ربيعة

ساكر حسام الدين

طبش نور الدين

طنقوري يحي

طورش أيوب


