
جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

منيرةابو عمرة0115/1734

احمدابو غريبة0215/1733

نورااليماناحفيظ0315/35040816

أسامةازرايب0415/35038701

يوسفالعابد0515/35044125

نورةالعياشي0615/35044059

حسام عبد الباريالوزير0714/2055

نجم الدينباشا0813/35031867

14,00صبرينةبخليلي0914/35036071

النويبديرينة1014/35042304

وجدانبركات1115/35040899

فردوسبزاو1215/39092308

صباحبطام1315/35043732

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 17المقياس : جيولوجيا

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

هـ مدنية

صباحبطام1315/35043732

أميرةبعطوش1415/35043348

يسرىبقة1515/35041737

منىبكير1615/35040630

دمحم النذيربلقاسمي1715/35040389

ياسينبلوفي1815/08822

عبد النور خالدبن بوزيد1915/35045242

دمحم مهديبن صالح2015/35041700

هناءبن عثمان2115/35040879

أيوببن عطية2215/35051792

زين العابدينبن علية2314/35039623

فلایربن عيسى2415/35041182

يسرىبن مسعود2515/35050266

ليديابن يحى2615/35040250

14,00أميرةبن يونس2715/35041544

سلمىبوبكر2815/35043668

ضياء الدينبوتة2915/35039910

أيمنبوخشبة3015/35057962

إديربوزاد3115/35051793

عيسى امينبوزيدي3215/35040084

فتيحةبوسعدية3315/35040132

18,00تقي الدينربعي3412/5030752

أيمنرفرافي3515/35038851

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر

صفحة : 1\2



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

14,00منيرزوبيدي3615/35051809

08,00ليلىشيخاوي3714/35035041

نسرينمالس3815/35041228

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 17المقياس : جيولوجيا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

هـ مدنية

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 2\2



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

08,00دمحم االمينالشيخ عبدهللا العتيق0115/2740

16,00سميةباشة0214/35044286

خلودبن بوزة0315/35041588

هشامبن زطة0415/35047358

ميادةبوربات0514/35035265

ابتسامبوعفيان0615/35041559

أنوار  حيزيةتلي0715/35041550

موسىتونسي0814/35039414

عبد الحكيمجفال0912/5039622

حسام الدينجوامع1015/35041581

أبوالقاسم مطيعحامد1114/35034004

أسماءحشاني1215/35038722

عمارحمالوي1315/35047281

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 18المقياس : جيولوجيا

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

هـ مدنية

عمارحمالوي1315/35047281

إلهامحيرش1415/35041555

سميةحيمر1514/35042434

ياسينخبيطي1615/39088240

احمد امينخرباش1715/35038956

سماحخينش1815/35041611

عائشةخينش1915/35041641

مديحةخينش2015/35041413

ابراهيمذهب2115/39074085

سارةرايس2215/35039637

نور الهدىرحال2314/35036142

خولةرغدي2415/35045076

أحالمزريقط2515/35049914

خنساءسماعيل2615/35057970

مرامعياد2715/35041703

عماد الدينفرحات2815/35040065

نعيمةكداد2915/35041429

اسامةلوايفي3014/35037708

05,00احمد رمزيمباركي3113/35032517

صفحة : 1\1



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

جابر عبدهللا احمدالخوالني0114/2050

بسمةالعيفاوي0214/34023204

أيمن نجيب دمحم مصلحالهندي0314/2080

سعد الدينبن ناصر0412/5036297

صهيببوزيدي0515/35051648

عباسبوعمر0612/5032312

خولةجوامع0714/35036034

08,00دمحم نبيلحدود0812/5034554

حمزةحفرة0913/35034727

08,00ياسينحمية1015/39072767

08,00هاجررميضيني1115/35057588

يوسفرويسي1212/5039030

08أيوبزبيدي1314/39055645 00

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 19المقياس : جيولوجيا

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

هـ مدنية

08,00أيوبزبيدي1314/39055645

حمزةزهانة1415/35049364

نسيمساعد1512/5036937

ياسمينساكر1615/35045600

صحرةسايب1715/35044249

سفيانسدي1815/35051630

08,00احالمسعيدي1914/35034135

مريمسلمي2015/35041214

إكرامسويسي2115/35038892

12,00الزهرةشايب ذراع2215/35050814

11,00عالوةشتح2315/35051677

ماريةشحتاني2415/35041682

صفاءشماح2515/35045193

هاجرشنشونة2615/35040838

ايمانصديق2715/35039095

ماجدضيف 2812/5031475

10,00عيسىعدة2915/35051802

عبد الرحمانعطاوة3015/35049339

11,00عبد الباسطعلية3114/35040257

فطيمةلوصفان3213/35038485

صفحة : 1\1



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

08,00هشام علي صالحالزيادي0112/1851

ياسمينالعباس0214/35042660

هاجربن عيسى0313/35037115

عبد اللطيفبن مالك0415/37004277

حسامحواس0513/35032524

يوسفخيراني0613/35036457

ربيعدوباخ0714/35039205

هشامصفاقسي0815/35041727

لطفيصولي0915/35041679

جهادطاهر1015/35041577

ايمانعبابسة1115/35041050

عيدةعبابسة1215/35041663

منيرعبادو1314/35038182 دمحم

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

هـ مدنية

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 20المقياس : جيولوجيا

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

دمحم منيرعبادو1314/35038182

العمريعرجون1413/35034723

08,00رزيقةعريبي1515/39072751

12,00جيهانعمران1615/35039249

10,00مريمعمري1714/35036128

08,00عبد الرحيمغربية1814/35034846

ثناءفارح1915/35039196

سهيلفطوش2014/35034705

08,00منيرلعور2113/35031842

10,00صالح الدين عمارمحاوشة2213/39053358

دمحمهامل2314/35038528

صفحة : 1\1



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

روفيابلهند0115/35041598

16,00مجيب الرحمانبن مدور0214/35035067

08,00زكرياءبن يعقوب0315/3102843

08,00منالبنية0415/35041218

08,00صالح الدينجهرة0512/5038010

كنزةحجايجي0615/35041677

روميسةداسي0715/35041599

08,00خلودرافعي0815/35039351

دمحمزميط0913/35032601

12,00ام السعدزوبيري1015/35041566

10,00سميةسعودي1115/35051781

وليدسالطنية1215/35040931

08يوسفشاوي1314/35042670 00

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

هـ مدنية

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 21المقياس : جيولوجيا

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

08,00يوسفشاوي1314/35042670

10,00زيانطيباوي1415/35039603

بلقاسمعباس1515/35044234

مريمعزري1615/35045335

زهرةقاسمي1714/35036045

فرحاتقحيليز1815/35044255

خولةقرفي1915/35044146

08,00مريمقري2014/35036650

صابرينقصة2115/3973653

10,00سعادلعباشي2215/35045575

رضوانمبروكي2315/35044239

منيرمداني2414/35050567

14,00صابرمستاوي2515/35041631

10,00نور الدينمعطار2615/35049465

10,00صالح الدينميساوي2712/5031211

صفحة : 1\1



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

العربي     جعفر جعفر0115/2001

عصام حمود دمحم عليالبهلولي0214/2048

طه زكرياءبن شريف0314/35036075

10,00طه عمر المختارربيع0415/35045525

أمينرضوان0513/35030775

أيمنسعيد0613/9053150

عبد المجيدسنينة0715/35049933

16,00ريانعيدودي0815/35039556

أسامةغريب0915/35038707

نور اإليمانقيرع1015/35045598

مايسةكرميش1115/35051707

12,00اماللحمادي1215/35038763

زينبلكحل1315/35041605

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

هـ مدنية

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 22المقياس : جيولوجيا

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

زينبلكحل1315/35041605

بلقاسملميسي1415/35045025

فيروزمحامدية1515/35045277

احمدمرازقة1615/35049548

شيماءمسعودي1715/35047244

الهاممسعي1815/35041565

18,00روميسةمشليح1913/35032538

رميساءمعنصر2015/35057875

نور الهدىمعوش2115/35042335

وليدمليك2214/35036150

جاللمنصوري2315/35041574

البشيرمني2415/35049361

عمرمني2513/35038252

10,00يسرىموساوي2615/35050264

دمحم عبد السالمميلودي2715/35041405

احالمنايلي2815/35044135

مريمنسيب2914/35035211

14,00اميرةنوبلي3015/35039045

دمحم السعيدهاني3115/35049122

الياسهزماني3215/35041044

16,00أسماءهنودة3315/35038730

خديجةهويوة3415/35045569

صفحة : 1\1



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

08,00عبد الغنيباري0113/35038231

ضراربن سالم0214/35034784

08,00إسماعيلجباري0313/35038071

هشامدربالي0414/35038541

08,00نجاحدرواز0514/35038538

08,00دمحم امينزراري0612/5031501

08,00دمحم رضاشريط0713/35032606

فطومعمراني0815/35040164

دمحم الصالحعوين0915/35040374

08,00نور الدينلشلق1012/5038113

زكرياءلعياضي1114/35039222

الطيبمرابط1215/35011535

األمينمعطار1313/35038298 دمحم

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 23المقياس : جيولوجيا

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

ري

دمحم األمينمعطار1313/35038298

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر

صفحة : 1\1
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