
جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم والتكنولوجیا

قسم الجذع المشترك لمیدان العلوم والتكنولوجیا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

نور االسالمأوبیري0115/39072466
حسنالعید0214/35042703
11,50طلحةباري0315/35045206
عليباري0415/35057898
صابرینبدیرینة0515/35045578
یوسفبرباخ0615/35045445
میلودبربار0714/35035889
محمد أیمنبركات0815/35041392
نور الدینبوبش0915/35042333
عبد الكریمبوترعة1014/35034861
یسرىبوترعة1115/35040966
آدمبوزاھر1215/35041282
نادیةبوصبع1315/35051042

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة
الفوج : 13المقیاس : التصنیع المیكانیكي

الدیمقراطیة الشعبیة الجمھوریة الجزایریة 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2016 - 2017

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

ھـ میكانیكیة

نادیةبوصبع1315/35051042
بشرىبوعلي1415/35039161
سوفونیزیابولطیف1515/07387
نور الھدىتركي1615/35040807
نور الھدىزیدي1715/35041432
14,00ایمنزیطوط1815/35048787
اكرامسایح1915/35038987
حسام الدینسدیرة2015/35039269
السعیدسعدیة2115/35046226
منالسعید2215/35041713
كنزةسقني2315/35041189
15,50أشرفصیاد2415/35049931
صھیبصید2515/35040104
عائشةعروسي2615/35039930
14,00جمال الدینعزي2715/35049986
14,50داللمختاري2815/35039401
04,00مواليموالي امحمد2914/1115
ودادھویوة3014/35039454

رئیس القسم

بسكرة في : توقیع األستاذ (ة) : 

رئیس القسم

صفحة : 1\1



جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم والتكنولوجیا

قسم الجذع المشترك لمیدان العلوم والتكنولوجیا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

محمد عبد هللالعابد0115/35043939
حھادالعباس0215/35056684
10,50محمد األمینبعیجي0315/35057407
شھینازبن كادي0412/9050887
محمد العربيبوبیدي0515/35040384
10,00الشیخبوطي0615/35048773
سیف االسالمترغیني0714/1383
نسرینتقار0815/39076754
بلقاسمتقطیوت0915/35100984
محمد فاروقحسناوي1015/35051715
أمیرةحسیني1115/35038798
رمیساءحشانة1215/35041094
محمد الھاديخیر الدین1315/35049123

الدیمقراطیة الشعبیة الجمھوریة الجزایریة 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2016 - 2017

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

ھـ میكانیكیة

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة
الفوج : 14المقیاس : التصنیع المیكانیكي

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

محمد الھاديخیر الدین1315/35049123
شیماءخیزار1415/35039823
الشافعيدریسي1514/35042301
بدر الدیندلھوم1615/35044139
عصامدھان1715/35049052
صالح الدینرزقي1814/35041074
نسرینزوبیري1915/35041427
زكریازویوش2015/35039584
عبد القادرسماتي2115/35045235
أكرمشاوش2215/35051193
خالدشباح2315/35039334
المیةشتح2415/35044167
12,50عبد الستارشریف مواقي2513/35034633
رافع الدینصولي2615/35041341
منارعباسي2715/35057917
عبد القدوسعیساوي2815/35051244
شوقيفرادي2915/35047242
عبد الرحمانقرین3015/35039974
14,00محمد ثامرقوجیل3115/35040408
05,00عبد هللا محمدلحمر3215/35049034
لخضرلفرید3311/5034764
صالح الدینمجنح3415/35039886
نور الدینمرواني3515/35041431

بسكرة في : توقیع األستاذ (ة) : 

رئیس القسمرئیس القسم

صفحة : 1\2



جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم والتكنولوجیا

قسم الجذع المشترك لمیدان العلوم والتكنولوجیا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

رمزيمنصوري3615/35039500
15,50محمد المختارمنصوري3715/35051773

الدیمقراطیة الشعبیة الجمھوریة الجزایریة 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2016 - 2017

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

ھـ میكانیكیة

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة
الفوج : 14المقیاس : التصنیع المیكانیكي

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

بسكرة في : توقیع األستاذ (ة) : 

رئیس القسم

بسكرة في : توقیع األستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2



جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم والتكنولوجیا

قسم الجذع المشترك لمیدان العلوم والتكنولوجیا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

عبد اللطیفبالمھدي0115/39084179
نور الدینبدري0214/35042879
محمدبریش0315/35049115
سمیربكاري0412/5036852
10,50عبدهللابلقاسمي0511/5027702
إسالمبن الدب0615/35038884
سامیةبن دیدة0715/35051799
محمد یزیدبوزید0811/5033123
نور الھدىسلطان0915/35046694
11,50امالسویسي1014/35042311
باللشخاب1115/35041324
كمالشرون1215/35049366
نور الھدىشودار1314/35038256

الدیمقراطیة الشعبیة الجمھوریة الجزایریة 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2016 - 2017

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

ھـ میكانیكیة

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة
الفوج : 15المقیاس : التصنیع المیكانیكي

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

نور الھدىشودار1314/35038256
عببد الرحمانصحراوي1415/35039975
ازھار وفاءضحوة1515/35046218
خدیجةطراد1615/35046273
یوسفطرشة1715/35050270
ایمنطواقة1815/35045008
زكریاءطویل1914/35041470
عبد القادرعثماني2015/35039987
أحمدعزي2115/35049917
ولیدعلیان2212/9051090
أسماءعیاش2315/35047645
ثریاغراب2415/35045033
12,50طارقغربي2513/35034239
أیمنفرغوس2615/35038850
أحمد راميفضل2715/39072558
حیاةقوادري2814/35037837
محمد لمینمدور2914/35018091
سمیرمقلید3015/39056036
خالدمني3113/35038127

رئیس القسم

بسكرة في : توقیع األستاذ (ة) : 

رئیس القسم

صفحة : 1\1



جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم والتكنولوجیا

قسم الجذع المشترك لمیدان العلوم والتكنولوجیا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

ھیثمالباح0115/35041436
فدوىالغول0212/5038944
حسام الدینبشة0314/35035810
إلیاسبوزكري0415/35046666
ساميحواسي0515/35039648
10,00طارقدریدي0614/35042987
أحالمذیابي0712/5033800
أیمنرافعي0815/35046200
سمیرعمراوي0915/35046675
عماد الدینقاسمي1015/35050464
رفیققاسیمي1115/35039489
بدر الدینقاضي1215/35041323
ساعد عبد هللاقواس1315/35039647

الدیمقراطیة الشعبیة الجمھوریة الجزایریة 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2016 - 2017

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

ھـ میكانیكیة

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة
الفوج : 16المقیاس : التصنیع المیكانیكي

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

ساعد عبد هللاقواس1315/35039647
عمادكبویة1415/35040063
یاسینكساي1515/35041442
ھشاملعیاضي1614/35042649
محمد ارزقيمرابط1715/39076727
14,50فاطمة الزھراءمرابطي1815/35046686
عادلمراكشي1915/35046679
عبد الرفیقمعناني2015/35041149
أیوبمنسول2115/35044952
إبراھیم تاج الدیننوي2215/35049943
جیھانھادي2315/35047929

رئیس القسم

بسكرة في : توقیع األستاذ (ة) : 

رئیس القسم

صفحة : 1\1
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