
                                       الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
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                               قائمة السنة االولى2017-2016

8احمداخضر01161635045467
اسامةاخضر02161635045965
ياسينادريسي   0315/35049241
 معاذاعمير  0415/35045350
412أحمدالبار05161639054089
4شيماء ياسمينالبار06161635037925
هشام راجح محمد عليالبهلولي   0714/2049
5عمر الفاروقالسبع08161635038142
خيرةالشعوبي09161639055252
7,5نسيمةالشيخ10161635041302
حسام الدينالطيب   1114/35044250
الحسينالعابد12
15,5عبد الرحمانالعباس 1315/35049023
ميلود عبد الحقالعرجاني14161635042480
 الطاهرالعرجاني  1513/35035662
 سفيانالعرجاني  1615/35045158
64محمد أكرمالعشوري17161635038324
محمد الهاشميالعلواني   1815/35041397
191,61635E+11   34محمد معتز باہللالعلواني
6أيمنالعمري20161635038894
صالح الدينالعمري   2115/35049336
لحسنالعمودي22161639053295
66اكرمالعوز23161635037248
6راميالعيدي24161635040905
أيمنالفتني25161635047560
66خميسةالفتني26161635047574
5,58هاجرالفتني27161635047627
15,5نسيبةبن طالب28
6طارقبن عمر29161635038979
5بالحاجخطارة3016/1635037349
9,58خولةسويس 3116
جالل الدينشمالل   3215/35039207
محمد أمينشنافي   3315/35040328
رندةعاشور3416/35040923
رضوانعالوة35161635042224
 احمد سيف الدينعمري  3614/35034139
عيشوشقاسم   3715/35040085
14أحمدهنودة38161635038882
 صليحةقويسم  3915/35046612
4صارةيعقوب4016/35048281
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محمد حسام الدينإدريسي01161639054565

الجيالنيالقرني   0214/35039108
خليلالكيحل   0315/35044210

 شيماءاللك  0415/35041492
عيشوشالهادي05161635054336

215زينب ايمانالهامل06161635037735
6حسام الدينالواعر07161635038921

7,5صالح الدينأمسلم08161635039133
7,5سفيانأوالد عبد هللا09

16,5خولةبابا عربي10161639052968
612حسينةباخالد11161639052931

09حسينباري12161635042170
13,5عائشةباري13161635042313

4ساميباسة14161635046047
410عبد السالمبالحبيب15161639057899

7,5طه األمجدبالحسن16161639054414
مسلمبالحسن17161639064361

7شيماءبالحسين18161639051557
48فطيمة الزهرةبالحمو19161639051678

سيف الدينبروثن20
7,5أيمنبريقل21161635041395

هدىبن نصيب22
أمالبوسقامة2314/35040979

7,511فرحاتخليف24161639057921
صالحسعدي 2515/35041634

5,513ماجدةسلمي26
14حسينقرجة2713/35034061

8راضيةقنفود28
5,5لقمان مسعودكربوسة2915/39053541

فاروقمنصوري30
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7,5محمدأبو امونة0115/37146165
6عبد الرؤوفازرايب02
خديجةإسماعيلية   0315/39075467
6 محمد باسلاونيس  0415/35041398
عبد المنعمباباي   0513/39053485
7,5حدةباري   0615/35045567
ثامرباسي   0715/35041573
صوريةباسي   0815/35057885
24عامربالشوع09161639057167
6الطاهربالطيب10161639051328
76امينة نرمينبالطيب11161639050603
17,5فوزيةبالطيب12161635041435
2محمدبالطيب13161635043633
5,514,5عبد المالكبالفار14161639057223
4فاطمةباي15161635046078
باللباي   1615/35047684
410هيثم عبدالبارئببه17161639051892
ابراهيمبتقة18161635048224
4السعيد عبد الرؤوفبحري   1915/35051796
13,5خولةبحري   2015/35051219
زيادبحيو21161635046928
تميمبختي   2214/35037789
4 ايمانبخوشة  2315/35041568
تركيةبدرة   2415/39073469
عفافبدري25161635054278
5,5الصالحبدري26
24كوثربدوي27161639055672
3,514عبد الصمدبديرينة28161635045926
68عفافبديرينة29161635045739
7,5عيشةبديرينة30161635042658
9,56خولةبراشد31161639052973
4نبيلبشيري32
توفيقبلعيد   3314/35041436
رانيابن فرحات34
هدىبن نصيب   3515/39074118
24أسامةبوقطاية36
24النوريسلطاني37161635044585
6محمدشمار   3815/35047842
3,512,5صالح الدينضحوة39161635043404
24عادلمكنتيشي40161635048288
7,5رافدقفيشه41
2,54عبد الحكيمغربية   4215/35049012
18صارةمومي43
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                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا
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                               قائمة السنة االولى2017-2016

011,61635E+115,516عبد الرزاقباري
2 انيسةبدري02
خالدبدري 0314/35042840
 سليمانبدري  0415/35045207
طلحةبدري   0515/35045207
عائشةبدري   0614/35042860
هاجربدري   0715/35049205
اسامةبرباري   0815/35042084
617رياضبرباش09161635037677
رشيدبرباص   1015/35049404
67محمد الصادقبرجي11161639048946
69إيمانبرقية12161639052821
علي سيف األسالمبركات   1315/35040062
13,5  جمعةبركة 1415/35041576
محمد الصغيربرمضان15161635043493
  مرادبروثن 1614/35035173
 زهيربريش  1715/35049407
خيرةبريكي18161639047720
عبد الحفيظبزاز1916/1635038018
6إبراهيمبزيو20161635046011
عيسىبزيو21161635046077
5,5راميبسيكري22161635038937
17,5عبد المالكبسيكري23161635038070
48رشديبشراير24161639051439
صباحبطام25161635054081
سيف الدينبعيسى26
69,5أيوب الصابربكرون27161635037140
2عبد المجيدبكوش28161639057906
7,5خالدبلعالم29161639054275
مبروكبن يحي301635041196
213عبد الرؤوفحوحو31
/4فاطمةخير الدين3215/35049070
615فارسرايس33161635038162
15,5رضوانزيرق3415/35039472
610فوزي إيهاب الدينقرين35161635038213
7,516عبد الخالقحريحيري36161635038025
حسام الدين عزتناجي37
12,5عتيقةناصري3814/35041091
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EXRATMOYاإلسماللقب رقم التسجيلالرقم



                                       الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا
                                                         الشهر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:A   الفوج :05

منهجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

محمد الصالحالوافي01
سارةبتقة   0215/35041760
وليدبريقل 03
4 بن عزوزبريقلي  0415/35045027
الياسبريكي   0513/39053677
اسالمبزة 06
عبد الرحمانبزيط   0714/35039306
بدر الدينبزيو   0814/35039137
4عبد الرحمانبعوج   0915/35045485
محمد تقي الدينبكاري   1015/35040407
عماد الدينبلجبل   1115/35042266
 باللبلخمار  1215/35049978
 فريدبلخيري  1310/5033625
3,56عبيربلعايش14161635054255
6سفيانبلعباس15161639047775
88خديجةبلعباس16
عبد الحقبلعيد17161635038023
أمينبلقاسمي18161639047639
فدوىبلقاضي   1915/35041763
عبد الرحمانبلقيدوم20161635046649
5,5فوزيبلمبروك21161635038212
2لخضربلهوشات22161635047974
أحمد رائدبن ابراهيم23161635053186
عبد اللطيفبن ابراهيم24161635039845
9,516فاتنبن ابراهيم25161635047966
8,54نورالدينبن التواتي26161639058237
5,54يوسفبن الحبيب27161639053528
5راشدبن الزاوي28161639055567
10إيمانبن الشارف29161635053295
نجالءبن الشارف30161635054742
سرينبن الضب31161639046330
321,61635E+115,57سعادبن دخة
914عبد القادربوجملين33
4عبد الباقيجدي   3415/35045215
8,5عبد المؤمنرغيس35
13,5هاجرشايب36
17,5محمد سيف الدينشوشي3716/161635038414
ماريةعبادلي   3815/35040285
391,61635E+119,56رزيقةنايلي
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5,512إسالمبلخير01161635039300
14السعيدبليلي02161635039097
 خديجةبن احميدة  0315/35048844
باللبن الذيب   0414/35036505
5,5محمد أمينبن الضب05161639054538
615زهيربن النوي06161635042241
عبد المالكبن النوي   0715/35051034
4نسرينبن بريكة08161635039452
15,5خولةبن بلعباس 09
 ليلىبن بلعباس  1015/35044257
زكريابن تمام11161635037704
4عيسىبن جدو12161635041126
زيدبن جديدي13161635037722
7,510عبد العزيزبن حامة14161639057902
6,56فاطمة الزهرةبن حامة15161639057920
 أحمد سفيانبن حفيظ  1615/35041288
 سعيدبن خرارة  1714/35035797
غفرانبن دبكة18161639062470
7,57معاذبن راحلة19161635038538
6,5عريف الدينبن رتمية20161639053228
214لزهاريبن زرقين21161639053296
7,5باللبن زطة22161635041472
49عادلبن زطة23161635037999
15,5حميدةبن زطة   2415/35044182
ضياء الدينبن زطة   2515/35039911
10نجاح بايةبن سالم26161635038622
6عبد الحليمبن سديرة   2715/35042237
5,5أمنيةبن قانه2816/39055030
3,5عبيربوخلخال29
عبد الناصرثابت   3015/35057205
15,5زهرةشنوفي31161635041479
4ساميشويرف32161635040952
14سارةنسيب3316/35037748
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5,57رضوانبحزاز01
9,5عيسىبن ساهل02161635041127
714رميسةبن سعود03161639054314
710السعيدبن شعاعة04161639056969
215خير الدينبن شنة05161639052975
  نبيلةبن صغير 0615/39072765
الياسغمري0715/35041556
13,5اسماءبن عباس08161635039095
 خالدبن عبد الرزاق  0915/35043540
3,514 تقي الدينبن عبد هللا  1015/35049554
9,511باللبن عثمان11161639047079
معتز باہللبن عطاہلل12161639054622
5,5 كريمبن عمار  1315/35051257
15,5شفاءبن عمر14161639055618
218اسالمبن عيسى15161635039232
 رمزيتيطاوين  1615/35039495
3,513زهرةبن عيسى17161635045578
7,5الياسبن عيسى 18
عبد الجليلبن عيسى   1915/35050112
5,54نور الهدىبن عيش20161635043682
3ايمنبن عيشي21161635044089
7زكرياءبن غزالة22161635045573
6فاطمةبن غزالة23161635045749
أسامةبن فاتح   2415/35038703
مجيب عبد الرحمانبن مدور25
7,5اسالم محمد أمينبوبش 26
17,5حسناءبوطبة2716/1634043919
3,5الباشق السعيدجالبي 28
5,515عبد الرحمانخيراني 2916/1635045722
35سليمزورزين3015/35048938
سفيانزيود3110/5030247
814تاج الدينعزوزي   3215/35039181
شوهازعشورى   3315/35039810
7,57زينبعليات34
14,5ياسر عبد المؤمنعويش 3515/35041267
خولةشابي   3615/35041759
371,61663E+13414صالح الدينغربي
9,5أمينة  ياسمينلزول38161639057974
زيادبن محياوي39
وصاللعلى4016/1635039212
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09هشامبعيجي0116/1616350459
7,5مروةبن ريالة 02
12جمال الدين يوسفبن قدور03161639054225
 منالبن قريرة  0415/35040614
رفيقبن قسمية05161635041426
9حسام الدينبن ققة06161639054244
عماد الدينبن محرز07161635038132
6أسامةبن مشيش08161635037021
خلودبن مشيش09161635053699
7,5 نصيربن مشيش  1015/35041721
6محمد شاكربن موفق11161635038415
7,5يعقوببن ناجي12161635038849
عبد الرحمانبن ناهية13161639057187
فاطمة الزهراءبن نونة   1414/35038087
3,56التجانيبن هارون15161639055523
2خالدبن هنية16161639057037
014رشيدبن يحي17161639055579
24عبد العزيزبن يحي18161639053639
6عبد القادربن يدير19161639054435
48سارةبواالنوار20161639055114
أشواقبوبش21161635044552
5,58جيهانبوبكر22161635040845
2محمد شهاب الدينبوبكر23161635039173
احميدةبوبكر   2412/5039480
حفيظةبوبكر   2515/35041329
7,516عبد المهيمنبوبكري26161639055152
6محمد السعيدبوجراده27161639055186
اسالمبوحركات   2815/35051993
مروانبوخالفة   2915/35049130
أسماءبوخالفي   3015/35043324
 كسيلةبودرسة  3115/35040201
 صبرينةبودوح  3215/35057884
5,5إيمان سندسزير33161635037187
جاللشيخ3416/35037421
45معطا هللاعاشور35161635041441
معطا هللاعاشور36
2محمد لمينقربازي 37
718محمد مروان مصطفىمزغيش38161635041493
3,5بهاء الدينمودع39161635037393
6عبد الرؤوفهويوة40161635038026

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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منهجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

صفاءبوحاف خرخاشي01161635054099
يسمينةبوخلخال02161639055239
5,58عبد النوربوخلط03161639057911
4يوسفبودرهم04161635046100
2ابراهيمبودرهم   0515/35048744
جيالليبور   0615/35039236
عز العرببورزق   0714/35034895
باسمبورقعه08161639054202
 أحمد هيثمبورمل  0915/35038694
 سهامبورويس  1015/35050075
16زكريابوزيان11161635037702
أحمدبوزيان   1214/35044570
5,517بسمةبوزيد13161635037378
64عنتربوزيد14161639055657
4يوسف سيف الدينبوزيدي15161635038868
صهيببوزيدي   1615/35051648
7,512نور الهدىبوساحة17161635047382
امينبوسبيبيط18161635039742
7,5أسامةبوسرية19161635044038
2زكيةبوسليت20161635037714
1,514دنيابوصالوي21
5,56أحمد رضوانبوضياف22161635040707
1,5سليمبوضياف23161635037805
راشةبوطبة24
20ناريمانحجايجي25161639056523
6صالح الدينحساني26161635037955
عياش نبيلربعي27
فيصلسعيدي28161635038219
عبد الرحمانعبد الرحمان2915/35039990
عبد هللا تقي الدينعشوري3015/35039989
6إيمانلحمر عبو31161639056147
خالدماصة   3213/35032932
سماحميحي33161635039863
2محمد اسالمنصيرة34161639056464
محمد الشريفرماقي تمام3515/35043923
5,5ريانرماضنة3616/1635037681
5,5خليلحمدي   3715/35039361
عبد القادرهبيرات   3815/35039988

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم
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                               قائمة السنة االولى2017-2016

4حسام الدينالشابي01161639054243
614الطاهربن جاب هللا02
4محمد كمالبوخلخال03
8,5محمد لخضربوصالح   0415/35040446
باسينبوضياف 0515/35057662
414عادلبوطالبي06161639053178
 ياسينبوطة  0715/35044116
3,58,5محمد إسماعيلبوعافية08161639050320
65امالبوعبدهللا09161635037283
216صالح الدينبوعكاز10161635041039
عبد هللابوعكاز11161635041082
6,517أيمن عبد هللابوعيس12161635038898
نعيمةبوعيشة 1315/35045597
13ساميةبوقارش14
5,56شرف الدينبوقرينات15161639053109
6مبروكبوقصة16161639051719
اسامةبوقطاية17161635042094
48عدنانبوكري18161635038096
 يوسفبوكشريدة  1914/35038447
18,5كوثربولقرون20161635041176
محمد عياشبولقرون   2115/35043941
محمد العيدبوليفة   2215/39053090
0  زكيبومدين 2315/35045474
414الشيخبومزراق24161635046515
4باللبونقاب25161639056987
1,52محمد االمينبوهالل26161639055183
1,5مولود أمينةبيقة27
1,5صفيةبيقه مولود28161639048837
4أمالبيوض29161639046109
6,5شهينازتامة30161639051550
5,5ريانتبرمسين31161635037686
4الحاج عليحجاج32161639055524
8,514عالء الدينزكري33161635041114
عبد المجيدشكيلة34161635039847
2نذيرشكيلة35161635039904
محمد سفيانكريد   3615/35043932
371,61635E+112عبد النورمباركي
1,5عبد الرحمانالنظاري 3815/1741
2رمزيمختاري39

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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                               قائمة السنة االولى2017-2016

216لميسبعلي0115/35050187

76لخضربن نابي02

زينببوھالي 0315/35039616

عبد اللطيفتامعرات   0415/35041372

815فتح النورتدر05161639055171

17خولةتراكة06161635045549

  بوزيدتراكة 0715/35049326

عقبة أكرمترعة   0815/39069036

08اماني مالكترغيني09161635037292

28عاصمتركي10161635038002

418عبد الباسطتركي11161635054159

417عائشةتقطيوت12161635039263

بشيرتكوتي13161635053499

اسحاقتمبوكتو14161635053333

حسناءتمشباش15161635053606

شمس الدينتومي16161635043393

2محمد أمينتومي17161635038329

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

ي

ايمانتومي18

0عمارتومي   1915/39052967

داوودتونسي   2015/35056819

08أماني لطيفةتونسي   2116/1635037070

4 بلقاسمتيفراني  2215/35047928

فاتحثابت   2315/35041666

24يوسفجابوربي24161635039071

 فارسجاطة  2515/35040097

ھانيجبابرة26161635038743

2فاروقحمير2716/1616350466

281,61635E+112صالح الدينزرنوح

42صالحسليمان29

محي الدينشراد3015/35014137

باسل عبد الرحيمتتيات3116/35042647

عجاليھيثم3215/35057222

رضوانلقصير3397/448130

218مسعودقايدي34

:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, بسكرة في
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                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:B   الفوج :12

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

ساميةجبابري01161635043367

3أسماءجباري02161635039225

18يونسجخراب03161639049822

014لخضرجدي04161635042395

44جمال الدينجديعي05161639057008

كريمةجرو06161639053281

3,5 راضيةجريدي  0715/35041081

زين الدينجريدي   0815/35039607

عبد الحقجزار 09

 عيسىجزار  1013/35032580

417بسامجعفر11161635042147

17ايمنجعالل12161635037337

جبريلجعيدر   1313/35036970

أنورجغالف   1415/35043357

سيف الدينجالبي 1514/35041053

14سليمانجاللي16161639056310

 سھيلجمعة  1715/35039758

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

عبدالكريمجمعي18161635041093

عبدالكريمجمعي19161635041093

24عائشةجودي20161635046063

14عبد القادرجوھري21161639046438

2وھيبةجيدلي22161635046756

ھاجرحاج علي23161635054843

عبد الحقحرار2415/35039951

اسماءشالة2515/39055825

صديقزغادة2614/35042463

ايوبعيساوي2714/35044582

عبد الوھابضريف2812/5008296

6شروقدربالي29

414لخميسيسويري3016/35047339

216أحمد ثابتسايح 311635041177

4ھندقويسم32

6يسرىناجي3315/35041736

:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, بسكرة في
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                               قائمة السنة االولى2017-2016

011,61635E+1112فلایربريك

عماد الدينجرعاوي02

احمدجالل   0315/35041310

محمد شكيبجنان   0415/35040426

محمد رضاجواليل   0515/31002994

أسامةجودي   0614/35038506

محمدجودي   0715/35049114

محمد بدر الدينجودي   0815/35041689

 محمد األمينجودير  0915/35049118

منصفحابة   1015/35042320

4أحمد صالح الدينحاجي11161635037010

سعيدحاجي   1215/35043661

نجم الدينحاشي 13

عبد اللطيفحاشي   1414/35039314

13,5ساميةحامدي15161635043368

عبد الناصرحجاز   1615/35051801

 فاتححجوج  1715/35041667

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

حج

18

يوسفحداد19161635038856

6,5محمد فاضلحرز هللا20161635045804

  زيادحرزهللا 2115/35048902

613زين العابدينحساين22161635037726

4حمزةحرش23

رياضحساين24161639056265

7,5محمد عبدالمالكحسين25161635046709

216يوسفحسيني26161639051917

محمد رؤوفسخري   2715/35041690

68عزيزةصغير28

محمد رؤوفطيار   2915/35041399

4يونس عبد المؤمنغشة   3015/35045508

12يسرىفطوش31

عادلمحمدي   3215/35041642

صارةبن زاف   3313/35032559

13نور الدينمعلم34

عبد السالمحمية3513/39053502

6إيمانوشن36161635043268

:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, بسكرة في



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:B   الفوج :14

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

416زكرياءبلحاج01161635037711

العربيبوناب   0215/35039013

031,61635E+11210أسامةثابت

كھينةحزازطة   0415/35040212

 أصالةحساني  0515/35038740

محمد رياضحساني   0615/35040420

 أسماءحسناوي  0715/35038729

ياسمينحسناوي   0815/35051746

 زكرياءحشاني  0915/35042170

أميرحطاب10161635039711

9,5عبيرحفار11161639064152

سارةحفار   1215/35041349

نور الھدىحفرة13161635041320

خولةحليس14161635055054

410محمد أيمنحليمي15161639051729

216محمد االمينحمدي16161635048019

612رشاحمروني17161639052003

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

6ي

5,510أسماءحمزة18161635046889

6يمينةحمزة19161639054709

عبد الرحمانحمزة 2015/35045224

7,518طه عبد المنعمحمودة21161635037989

 روفيدةحمودة  2215/35041483

عبد القادرحمية23161635039486

أنفالحميداتو24161639052779

5,516زھيرحوحو25161635039249

6محمد إلياسحوحو26161635055135

48إسالمحيوني27161635037149

6محمد كمال الدينحديد28161635038434

 سارةعجيل  2915/35041486

ابتسامعزي30

7,516ياسرغزلي3116/35038811

321,61663E+11610نجاة الصغيرةكلفالي

331,61635E+115,5عبد القادرمريجة

14محمد عبد الرؤوفمعكوف   3415/35040436

جونة عبد الرقيبالعواضي3514/2053

 ابتسامناصرية  3615/35041558

:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, بسكرة في
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منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

 زكريا عليالزبيدي  0114/2056

25محمد العربيبالي02161635038380

3,5ھناءتيريريت03161635038764

6 إلھامجبلون  0415/35056490

2أيمنحامدي05161635037132

66نجاةحجاج06161635054735

8,515,5أحمدحليلو 07

215لبنىحميداني08

خديجةحميدة   0915/35039348

أسماءحنيش   1014/39066169

إيمانحوحو   1115/35041307

محمد إلياسحوحو   1215/35041200

58محمد الصالحخالدي13161639048947

6محمد السعيدخدران14161639053324

لميرخرشوش15161635039877

 سميرخرشوش  1615/35042195

7,5بدر الدينخرشي17161635037367

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

5,ي

210زكرياءخرفي18161635042238

1محفوظخرفي19161639053306

216عبد الرحيمخشاش20161635039266

صالح الدينخشاش   2115/35041640

 محمدخشعي2215/35057794

عفافخلفاوي23161639046470

241,61635E+125,56عبد الرحيمخلفاوي

65ھالةخلفة25161635041333

4صفاءخليف26161639064068

417,5رانياخليفة27161635037572

7,519محمد ايھاب الدينخليلي28161635038390

3,519سماحخميسات29161639051517

48سيد عليخنوش30161635037873

 إسماعيلدالي علي  3115/35041304

عبد الجليلدريسي3216/16166350456

9,5عبد هللازيد   3315/35041506

فاطمة الزھراءطلحي34

7,5عبد الوھابعروة35161635038078

412الطيبعريش   36

 مصطفى أحمدعطية  3715/35041520

محمدعوايجية38161635039163

22محمد عماد الدينعون39161639054750

214محمد صالح الدينقرجة40

210الطاھرلمباركي41161639054728

6أيمنمقداد42161639054724

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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                               قائمة السنة االولى2017-2016

4زكرياءبن صغير01161635041478

14,5منيةبوعزيز0215/35040

خليفةحمدي0315/35050002

خالدخليفة0415/35050010

511فارسخنقاوي05161639046496

7,5عمرخنوش06161635046959

6منافخنيفر07161639056510

2خالدخوذير08161635047418

46عبد هللاخورارة09161639053213

أيمنخيذر   1015/35038855

4 محمد زيادخيراني1115/35049452

عبد السالمخيزار12161635038057

عبيرخيزار13161635042348

418إسالم عبد القدوسداسي14161635037150

 نبيلداسي  1515/35041222

5,5أسامةداھم16161639052747

4محمد الھاديدائرة   1715/35046725

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

ي

خديجةدباب   1813/35034098

2أسامةدبابش19161635042050

منتصردباش   2015/35047856

ادريسدبة 21

سيريندبة   2215/35044215

7,5شيماءدحدوح23

4عبد الحقدخية24161635043416

0موسىدرغال25161635039045

عبد الحكيمدريد   2615/35041646

ھاجررحمون2715/35049466

محمدمعيش2815/35057908

عالء الدينبن زطة2913/35032574

حسينحليتم3015/35011657

ضرارقادري3113/39056012

4باللناصر32

محمد أمينزعرور   3315/35040327

عبد الحققسمية   3415/35046716

6لقمانسعيد35

2أحمد مطيعمعصم36

:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, بسكرة في



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:B   الفوج :17

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

 سالفبن عامر  0115/35044243

رمزيخروفة02161635037637

4رمزيدرقياني03161635037635

614,5زياددريسي04161635045583

7,5أنواردغنوش05

5,514جھاندقياني06161635039319

5,5امينحطاب07161635037306

يعقوبدقياني   0815/35040984

3,54,5نبيلدلندي09161635039200

محمد اسامةدلھوم10161635038350

7,5نورةدنفر11161635038711

3,5محمد أسامةدھان   1215/35045311

آدمدھنون13161635036959

6ضراردھيلي14161635046642

 بلخيردھيلي  1513/35039038

17,5مديحةدھيمي16161635041245

محمد لميندھينة 17

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

44عادلدوباخ18161635054150

44جمالدوح19161639057006

4منيرذياب20161635047369

0عائشةذياب   2115/35057985

محمد أمينذيابي22161635038327

عماد الدينذيابي 2315/39007518

أسامةرابحي   2414/35044571

44خالدراجح25161635044120

416ھبة هللارايس26161635046745

44يعقوبربوح27161639051914

412عبد الرؤوفربوح   2815/35047942

خير هللارحماني 29

عايدةرحماني 3015/35043963

موسىرحمة   3115/35043992

محمد العادلرحمون   3214/35035111

 فتيحةرحموني  3315/35044254

7,55بلقاسمحداد161635038917

5,5حسام الدينرواق34

6خولةساكري35

2أنورقيدوام   3615/35047960

2عليكردي37161635047326

5,515 سيف الديننوار خرخاشي  3815/35050080

5,512أميرةھزرش39161635046493

:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, بسكرة في



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:B   الفوج :18

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

414محمد إسالمبريالة0116/39051730

5,515تقي الدينبن عباس02161635037408

عائشةربيزي03161639053171

7,516ريانرجب04161635037678

4صھيبرجوح05161635037961

8,57رميصاءرحامين06161639051446

4رمزيرحماني07161635037633

22عبد الفاتحرحماني08161639057210

3,514عبد اللطيفرحماني09161635046657

رضوانرحمون10161635045566

5,5كوثررحمون11161635041175

6 إبراھيمرحيم  1215/35049257

1,5سارةرزازقي13

مرادرزازقي14161635048048

صھيبرزاق   1515/35052054

6عالء الدينرزقي16161635044235

6نجيبرزقي17161635044290

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

6ي

 نسيمةرزقي  1812/5037312

عبد المنعم أيمنرزقي   1915/35040003

412الحاج غيالنيرزوق20161639051321

18موسىرقيم21161635043518

حافظركيس   2215/35039257

618أية الرحمانرماضنة23161635037128

 حسامرويبح  2414/35037808

إبراھيمريابي   2514/39064052

415عبد الرحمانريزوق   2615/39074039

ياسينزاوش   2715/35051004

كمالعشور2814/35035008

محمدبن عبدي2915/35041390

اسحاقروينة3014/35039100

نبيلشريف3113/35013045

 نوفلعبيد  3215/35041525

16محمد أمينمحمدي33161635047608

7محمد سيف االسالممليك34161635046707

4حمود أحمد محمود وائلناجي3515/1535

9,5لطفيھزرش36161635046692

7,5سندسھمامي37

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:B   الفوج :19

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

44مراددربالي011635039184

مريمدنفر   0215/35041765

411حافظرماني03161635037447

4معمررواص04161639057357

2الياسرواق05161635040796

ھبة هللارواق06161635043548

4معمرروان07161639064365

حسامروان 08

49صھيبروبة09161635039485

فتيحةروينة10161635054382

3,516بدر الدينريغي11161639052883

5,59احمد المھديزاغز12161635046512

عبد الرزاقزرارة 13

2محمدزرنوح14161635042413

46فطومزروق15161635042687

4الطاھرزروقة16161635042115

7,5أيمن عبد الرزاقزروقي17

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

5,ي

ايمن عبد الرزاقزروقي18

عبد الجليلزريقط   1915/35041643

7,5احمد عمرزطيطو20161635042092

1,515مباركزطيطو21161635042406

5,5صارةزعبوبي22161635038971

6حسامزعمون23

عبد الحكيمزكري   2415/35045219

ميمونةزميح   2513/3423

أحمد   الجيالنيزواري 2613/39047146

417محسنزياد   2715/35057374

فيصلزيد   28

صھيببوزيناوي   2915/35042229

عليزيدي   3015/35040058

خير الدينزين 31

حمد صالح الدينزيوشي  3215/35043316

عبد القادرنصري   3315/35057191

7,5أيمنھاشمي34

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:B   الفوج :20

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

17رشديالوافي   0115/35041596

مولودبوحجر02161635038590

عش716باللبوزيناوي03161635037386
10نسيمخنوش04

66أنسدراجي بلوم05161635037122

6etليلىزايدي06

17نرجسزحنيت07161635039447

عبد المؤمنزغلول08161635046658

خولةزكراوي09161635053705

0ھبة الرحمانزكري101635039058

66رشادزموري11161639055100

4عائشةزنودة12161635042317

4زين الدينزياد13161635046586

8محمد يونسزيد14

6محمد سعيدزيد15161635039170

44عبد الجبارزيدي16161639051603

حمزةزين17161635053629

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

4كلثومزين18161635047337

6عادلزيود19161635039374

614خولةسارسة20161635039774

7,5أمينة شريفةساسوي21161635037121

47داليةساسي22161635048040

  أنورساعد 2315/35047103

4,5إسالمساكر24161635055014

218نورالدينساكر25161635045950

راضيةساكر   2615/35041339

محمد الفاتحسالمي27161635038383

 نصر الدينسامعي  2815/35040741

إكرامسامعي   2915/35041552

محمدسباع   3015/35045530

فاتحسبخي   3115/35043833

فارسسبع   3215/35042273

416 اسماعيلستي  3315/35056540

يونسسحنون   3413/35037503

5عبد هللا زكرياءسالم3515/35041507

413فاديسناني36161635039863

67محمدعبد الالوي37

46عادلقاقي38161635039834

جوھرةشمار39161635039757

سعيدةھالل   4015/35046330

:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, بسكرة في



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:C   الفوج 21

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

7,514وناسةبن ريغي01

9مريمثامر02

5,5سيف الدينجرف0315/35047237

11,5محمد اقبالزرارقة 04

عبد الرؤزفسخراي   05

خديجةسخراي   06

بلخيرسراوي07161639056989

7,52بلخيرسراوي08161639056989

7,514صھيبسراوي09161635043405

نضالسرسوب10161635054781

 نضالسرسوب1115/35046505

3,511حياةسريتي12161635053660

7,5محمد رمزيسريتي13161635039168

عبد الكريم فقيهسريجي 1415/35039992

2ريميسعادة15161635044781

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

ي

4,5عيشةسعادة16161635047964

13ھناءسعادة17161635047997

8حفيطةسعادي 18

18ديناسعدي19161635040901

6سعديةسعدي20161635042679

64عبد الحكيمسعود21161639057179

11,5براھيمسعودي22161635042144

7,5مبروك   عمرسعودي 2315/35044251

4,5صفاءسالمي24161639051573

13,5ايوبسلطان 2515/35039110

معاذ مسعودسلمي   2615/35040570

 سليمسليماني  2714/35039625

محمد امينسليماني   2815/35046689

516محمد اسماعيلعيساوي 29

رابحقاقي   3015/35042152

12عبد الجليلقحمص31161639057176

15العمريلزرق32161635045484

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:C   الفوج :22

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

19,5محمد أمينالعابد0114/35038169

5,52صالح محمد علي حسينالواح0214/2052

رحاببن الزين   0315/35046600

312لبني ريانبن شريف04

412عليجدي0516/1635042352

214خلودحشاني 06

612ايمانخراز0714/39044102

5,515سلسبيلزھري08

4العربيزيغم09161635043600

3,5محمد الصادقسالمي10161639054551

المنتصر باسلطان11161635043601

موسىسلمي12161635046092

شفيقةسليماني13161635042289

مرياسليماني14161635042439

3,5نور الھدىسماعلي15161635043646

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

,ي

ايمانسمايلي16161635047437

4زكرياءسناقرية17161639051468

5,5بلقاسمسھل18161635046526

17مصعب عبد الحسيبسوداني19161635041266

5,517أحمد البشيرسوفي20161639063727

3,519أيمنسويسي21161635037131

214عبد الحكيمسي مزراق22161635042322

عبد الرحيمشابي   2314/35041083

أشواقشابي   2415/35046562

1,54ھناءشاشة25161639057965

512عصامشالة   2615/35049345

 نورجيھانشايب  2715/35041723

5,510رزيقةشبيرة28

عبد الرحمان نور اإلسالمشتح 2912/5032313

15,5نجاةشرقي30

5,5ندىشكيش31

5,5نسرين شھينازصولي32161635038667

616ابراھيمعيادي3316/1639054144

أمينغرابي34

3,5نضالنايلي351639073381

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:C   الفوج :23

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

نور االسالمبوعيشة   0115/35040773

617صالح الدينشاشه02161639050283

ھاجرشايب03161635038731

فايزشباح04161635038180

منيرةشتح05161635041275

617,5ضياء الدينشتوح06161635037978

عبد الرحمانشتوح07161635042590

أنيسشراد   0815/35038846

6سيدعليشرفي09161635037874

69رميسةشرقي10161635037660

46سميةشرقي11

44صبرينةشريط12161639049634

5,5نريمانشرقي 13

11حسينشرون14161635045518

4رابحشرون15161635042208

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيل الرقم

ح

8شيماءشريط16161635037909

 الحسنشريف17

صفاءشعامبي18161639055138

سھيلةشعبي   1915/35051066

يوسفشكال   2014/35038319

مسعودةشكيش21161635045946

يوسفشاللي   2215/35050272

سفيانشمالل   2315/35046332

616رمزيشنافي   24

جھينةشنافي   25

6أحمدشناي2616/1635036993

حسام الدينشيتور   2714/35039165

سليمةشيوخ   2815/35039704

سيدي عليصادقي   2915/31003120

8زيادضيف301635042243

خالدطوان   3115/35039331

يسرىلحلوحي3216/35038840

:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, بسكرة في



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
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                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:C   الفوج :24

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

عمرالعمري011635042359

6ايمنبن جدو0216,907367

نور اليقينبوكدرون031632079655

041,61635E+1166فائزةحسيني

حكيمةحمي0514/35049791

3,5أسامةرايسي0615/35038967

زھيرشاللي07161635042242

2مباركشلواي08161635044702

5,510عبد الصمدشمام09161635042683

عصامشنيتي1014/39062571

6,59شراف الدينشوشان11161635046174

4عبد النورعالوي12161635039385

7,58أيوبشيتور13161635045458

216ياسينشيتور14161635046099

46ھيثمشينون15161639051891

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

م

عبد الباسطصالحي16161639057168

عمرصالحي   1714/35036091

خليفةصحراوي   1815/35039359

46عبد الواحدصدادقي19161639057912

أسامةصفاقسي   2014/35034030

48ولي الدينصولي21161639053502

2أبو القاسم أحمد أمينصولي22

صالح الدينصياد23161635046641

يوسفصياد   2415/35050273

4 مرزاقصيد  2515/35045327

0مريمصيفي26

 تقي الدينضحوة2715/35039795

صدام حسينطجين   2815/35050096

6ايوبقدار291639074339

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:C   الفوج :25

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

14محمد الھاديبن تليس01161635038386

7,515,5محمد ياسرحليمي0216/39048973

6,512محمد مھديضيف هللا03161639051764

17,5شوقيطاجين04161639053122

9,5نصر الدينطبش05161635038674

يسرىطرفاوي06161639048051

2 فارسطسطاس  0715/35043840

16,5زكرياءطنجاوي   0815/35039590

64احمدطواھر09161639056946

3,54حمزةطويل10161639051387

14,5محمد لخضرطيار11161635038440

محمد لمينطيبي   1214/35044448

5,513ضياء الدينعاشور13161635037976

16 احمدعاشور  1413/35032412

قويدرعاشور 15

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

عبد السالمعاشور   1615/35047265

كمالعاشور   1715/35050171

زين الدينبركة1815/35039605

عبد الرحمانبوزيقة1914/35042497

خديجةعجيمي2015/35056784

محمد الھاديمنصور2116/35042601

علي باسمصيفي2215/35017514

محمد عبد هللاھياق2315/35045323

بولعراسبوريالة 2412/5030745

3مطيععبابسة   2515/35041477

14فاتنعبود26

سارةعجيل27

15,5عصامقروف28161635038997

سلسبيلعربي29

11,5فاطمة الزھراءعزيزي30

14محمدقاسمي3115/35041517

12أيمنمرزاق3215/35047923

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:C   الفوج :26

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

4عبد العزيزجاللدة01161635045703

7,516نسيمحامد02

فتحيرحمون0314/35042548

7,5احمد عبد الباسطسحبان0416/1635045964

7,516أيمنسعدية05161635043255

 دلولةصدراتي  0615/35056824

10مصطفىطيار07161635038533

16أمينعاشوره08161635037108

4شريف عبد الكاملعامر09161635038963

عبد القھارعايشي10161635038063

عبد اللطيفعبابسة11161635039147

68محمد الطيبعبادة12161639053328

اسامةعباز13161639049503

1,514أسماءعباز14161639054107

8,5جاللعباسي15161639052909

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

,ي

4مصطفىعباسي16161635042659

46 وليدعباسي  1715/35057827

محمد اسالمعباسي   1815/35045592

9,518آدمعباضلي19161639052726

3,54ھيثمعبايدي20161639053676

خديجةعبة21161635055051

 اسماعيلعبد الحميد  2215/35047925

زھوانيعبد الالوي23

0عليعبد الالوي24161635047961

حمزةعبد الالوي   2515/35049330

عبد الرحمانعبد هللا   2615/37003562

8ھيثمعبدالسالم27161635039209

5,5أشواقعبدلي28161635039296

4قيسعبسي29161635054426

 نسيمةعثماني  3013/35039260

14 اسامةمرابط  3115/35042085

9,5 أبوبكر الصديقعدوان  3214/35043419

نسرينعقبة   3315/35049461

  المھديشروف 3415/35045514

أسامةمزروع3516/1635045469

السعديةغضاب   3615/35044985

717ھاشممفتاح3716/1635043547

7,5عبد السميعمھني38161635045702

7,5حذيفةقدوري3916/35045515

4فتحيميطح4015/35044165

األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء في بسكرة ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,: ي :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إ  ر  ب



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:C   الفوج :27

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

2أيمنبن حوده01161635046896

أحمدبوراس02

619أمجدصحرة03

7,5إبراھيمعبيبسي04161635046898

4مازيغعبيبسي05161635046976

69رمزيعبيد06161639057068

15,5مھديعتاسي07161635038582

44عبد الجليلعتبة08161639057896

7,5راويةعثمان09161635037586

7,5أيةعثماني10161635037127

1,5سارةعجاجي11161635046930

مريمعجال12161635039189

7نرجسعجال13161635038640

جلولعجيمي14161635045509

 فاطمة الزھراءعديلة 1515/35057292

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

عبد الحليمعديلة  16

7,5ياسينعرباوي17161639054703

2أيمنعربي18161635047558

4سلسبيلعربي19161635044160

7,5ھالةعربي20161635054854

عائشةعروسي 2115/35039930

ابراھيم حسينعريش   2215/35051990

87عبد الرحمانعريق23161639048856

3,5آسياعزري24161635036961

612 السعيدعزوز  2514/35042300

3,5عبد ربه محمد قايدعمير 26

 زكرياءعزوز  2714/35041469

7,516محمدشودار28161635038312

محمد أمينعشي   2915/35057947

217وسيمعصام   3015/35041732

616أحمدعطا 31

6صدامعطاوة   3215/35048979

باسمبورقعة33

سھيلمالوي34161635054016

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:C   الفوج :28

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

4فتحيترير01161635047454

64محمد الصديقحشاني02161635038374

 عبد الرزاقحفرة  0315/35044216

محمد لميندحاح   0415/35040452

العيدسرارية 0513/35035711

العربيسراوي   0615/35041318

616إسمھانطرشي07161635044566

417زين العابدينعزيز08161635045586

7,515عبد الرؤوفعسل09161635038028

محمد أمينعشوري10161635038326

4زكرياءعصادي11161635037712

2نصر الدينعطاف12161635046736

يونسعطية   1315/35051810

 عدنانعفيصة  1414/35042512

عبد الوھابعفيصة  1515/35049436

EXRATMOYاإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

14رھامعقال16161639053562

خالدعقون   1715/35041478

محمد وليدعالش   1815/35040468

الحسينعلمي   1915/35038995

8عبد الكريمعلوي20161635047451

417ھناءعلوي21

 مروانعلوي  2215/35040485

2عبد السميععليات23161639057198

216,5سماعيلعمارة24161635047446

 مروةعمارة  2515/35043958

4أسامةعماري26161639051248

0بوحامدعماري27161639056995

615راضيةعماري28161635046563

5,5عبد السالمعماري29161639048859

مھديعماري   3015/35040644

416إيمانعمر31161635043596

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:C   الفوج :29

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

2نصر الدينبن عطية011635041304

415,5عقبةبوعافية0215/35046625

8,56كمالجھرة03161635045779

8ھشامشرون04161635038754

6مصطفى االمينعبيدي05161635042459

4رضاعطاوة06161635045565

7,5يوسفعطاوة07161635045896

مھديعماري 08

414محمدعمران09161635039275

617يسينعمران10161635038847

زكرياءعمراني11161635040934

عبد العزيزعمراوي12161635041077

عبيرعمراوي13161635041096

12إكرامعمري14161635039301

2رفيدةعمري15161635039337

EXRATMOYاإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

ي

نور االيمانعمري   1615/35049190

12احالمعمير   1715/35048747

6عبد هللا الطاھرعنقر18161639056376

19,5كوثرعون19161635045782

أشواقعويسي 20

2فرحاتعيدي21161635038188

خولةعيساوي22161635053706

صافيةعيساوي   2315/35041494

اسماعيلعيالن 24

أميرغبولي   2515/35038782

عبد السالمغراب   2615/35050118

منالغراب   2715/35045595

4أحمد الغربيغربي28161639056923

5,59عليةغرياني29161639057915

12يونسغرياني30161639057968

15ابويعقوب بدرالدينغشة31161635042563

2محمد ساميغشوة32161639057939

64ھجيرةغطاس33161639057964

341,61635E+117,514ريمةمخلوف

2محموديحياوي3515/35046466

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:C   الفوج :30

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

412كريمبن عيسى01

5,54كنزةتعياط0214/35041529

محمد أنورخالفنة0313/35031679

7,5كريمزدام0415/34093286

6شرف الدينزروقي051639054384

حمزة سھليسحنون   0615/35039295

أمينغرابي   0715/35038817

عبد الحليمغرارة   0815/35039960

5,5فاروقغرارة   0915/35040100

عليغراسي   1015/35044189

محمد جالل الدينغراسي   1114/35050483

 داللغربية  1215/35048870

عبد الوھابغربية   1315/35049435

عبد المجيدغضاب   1415/35042247

خالدغضابي  1515/35042134

EXRATMOYاإلسم اللقب رقم التسجيلالرقم

ي

10نسرينغالب 16

شھينازغالسة17161635054053

محمد عصامغمري18161635039034

5,5إلھامغندير19161639052813

43عبد العزيزغنياوي20161635045704

14ناصر الحقغويل21161635039957

64فوزيغيابة22161639054502

210انيسة شريفةغيالسن23161635043689

8,52سعيدةفارورو24161639055117

عبد الحميدفجقال25161639064107

0عالء الدينفرادي26161635044234

9,5عتابفرادي27

16فتيحةفرادي28161635047334

6ھواريفراني29161639056562

617رضوانفريحي30161639053005

2خديجةفكرون31161635037503

4محمد صابرفكرون32161635047980

محمد عصامعمري33

6عبد السالمفمام34161635038059

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:D   الفوج :31

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

أميرةتيريريت   0114/35040949

6محمد جاللدراجي02161635041224

512خيرالدينسرحان03161639055565

4,510نور جيھانشرقي04161635039454

3,5أشواقصيد0516/35042058

مالكغمري   0614/35035716

عبد الحقغيابة   0715/35045218

موسىغيبوب   0815/35045359

فاطمة الزھرةفايزي   0915/35045588

26حسامفرحاتي 10

 عيسىفزاعي  1115/39073724

2عبد المجيدفوضيل   1215/35040001

مالكفياللي13161635054677

5,57حبيبةقادري14161635047417

8,5نجودقادير15161639055210

عمادقارة   1615/35050138

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

أحمدقاسم17161635040699

612محمدقاسم18161635046000

صابرينقاسم   1915/35045187

3,58آيةقاسمي20161635036968

1,511حسينقاسمي21161635044111

6سارةقاسمي22161635043365

2عمادقاسمي23161635041120

عماد الدينقاسمي24161635039391

6ايمنقاسمي 25

010خالدقاشي26161639051396

مريمقدري27161635055147

أمالقدوار28161635053225

حسينقدوري29161635042171

رضوانقديدة30161635046924

314محمد أسامةقراوي31161635038323

013أحمد فتحيقوراري32

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:D   الفوج :32

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,

                               قائمة السنة االولى2017-2016

عز الدينبن حورية0116/35045734

610عماد راميحويمي0216/1639075481

19,5عبد المجيدخباشة0316/1639089398

3,54عبد الجليلدريسي04

نبيلزايد0514/35036661

5,5نور الھديشتيح0616/1635039054

رندةعاشور0716/16350409

محمد رمضان عبد السالمفكيرين08

2عزيزقاسم09

101,61635E+113جھينةقاسمي

 محفوظقتال  1115/35050195

 أكرمقدواري  1215/35041538

 نور الھدىقديدي1315/35040797

5,5سلسبيلقرباس14161635039947

أكرم نور االسالمقرعيشي   1515/35038751

5,5إحسانقرفي16161635038900

8سھامقرقط17161635043693 58

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

8,58سھامقرقط17161635043693

4الھاديقرمة18161635045485

9,5محمد عليقرميط19161639054577

عمادقريد20161635054304

44خالدقسمية21161635039770

66محمد لزھرقسوم22161639055688

عماد الدينقصباية   2314/35034914

3,512زھيرقصة24161639051476

زھيةقطاف   2515/35039600

38عبدهللاقطاف تمام26161635038079

216زيادقطاية27161639047760

بدر الدينقماري28161639064514

3,56أسامهقمو29161639054106

حسينقمولة30161639057016

6رانياقندوز31161635038938

6مريملعجال32

7أحمدالھيبه33

6عبد هللاحمد صالح34

6محمد الصغيرسيد3516/4560

8الحسن محمد محمودمعاذ36

7,514سيداتيالطفلة3715/35041522

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:D   الفوج :33

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

18عبد هللاشيتور01

6قاسمقاسم02

عبد الكريمقط   0315/35049432

4جمال الدينقطياني   0415/35041575

8اكرمقوادرية   0515/35044979

سيف الدينقوادرية   0615/35048965

عبد الحققوادرية   0715/35045217

217حافظ الدينقواسم08161639055548

611,5جھينةقوال09161639054230

25نورھانقوبي10161639051874

 ھجيرةقوطار  1115/35049215

7,5نجاةقوطار  12

15,5مسعودةقوقي13161639055196

3,514أيمنقويدري14161639051281

5مباركةقويدري15161639057301

6منصفقويسم16161635046725

22زيانقيداد17161635045585

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

22زيانقيدادو17161635045585

614عبد الرحيمقيدادو18161635045699

زيانقيدادو 19

وليدقيدوام20161635044755

10منارقيطون21161635042465

8,517تقي الدين محمد اسالمكابرين22161635037409

ھيبةكاملي   23

8ھيبةكاملي   2415/35041527

معتز باكبوط 25

7,5محمد زيادكديدي26161639055190

86فاطمةكروش27161639055659

6محمودكلفالي28161635039040

15,5وسامالتامن29161639055233

68عبد القادرلباز30161635045707

6عمرلكحل31

2يازيدمبارك32

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:D   الفوج :34

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

بلقاسمتراكة01161635046026

2محمددھان02161635046087

اسماعيلرحمون03

413رابحزبيري04

714عادلشعير05161635038000

418الطاھر عبد األحدقاسمي061635037267

وسيمكريبع07

  أمينةكالتمة 0815/35043355

ھواري بومدينكليب   0915/35041253

عماد الدينكواسي   1013/35037528

ھندكويزي   1115/39076768

 اميمةكيحل  1215/36015437

عبدالنوركير   1315/35041650

 الياسالمع  1415/35042098

محمد التجانيلبة   1515/39069129

تونسلحمايدية16

عيادلحول1715/35052071

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

عيادلحول   1715/35052071

17صھيبلخذاري18161635044206

18ھشاملخذاري19161635038755

يونسلخذاري   2014/35041179

615منذرلراوي21161635038564

8صالح الدينلزنك22161635045661

6محمد بالللشلق23161635047349

5,5ياسمينلشلق24161635042542

613سارةلصطب25161635042251

212,5سعادلطرش   2615/35051764

باية جھينةلطيف27161635037353

رابحلعباشي28161635042209

6زين الدين الھاديلعذاوري   2915/35039608

محمد ياسينلعروسي30161635038458

4أنفاللعريبي   3115/35041549

محمد األمينلعاللي32161635044261

15,5محمد األمينلعاللي33161635044261

17,5أميرةلعمارة34161635045451

إيمانلعياضي35161635042080

3,5رمزيلعياضي36161635046041

15 أيوبعدوان  3715/35038870

64يمينةلغلوغ38161635041418

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:D   الفوج :35

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

43مروىحمادي01

3,514الصادقرابح02

يسرىلحلولي03

614منصفلراوي04

5,515 نريمان لعلوش0514/35041509

 صابرلعواد  0615/35044246

عليلعياضي 07

عبد الحميدلعياضي   0815/35049015

4أنورلفريكي09161635040732

6سارةلقويرح 10

 أسماءلقويرح  1115/35045541

0نور الھدىلكبير12161635043537

 أصيللكسور  1315/35041746

 أحمد أمينلمعيني  1415/35041287

 احمدلمغزي  1515/35051795

محمد ثامرلميسي   1615/35045318

3رمزيلھاط17161635039791 514

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

3,514رمزيلھاط17161635039791

6عبد الوھابلھاللي18161635041089

عائشةلوصفان   1915/35048996

6عماد الدينلوصيف20161635044240

13,5وائللونيس21

وائللونيس22161639054691

17ايمانليحي23161635042130

215,5حسينمباركي24161635040854

64مبروكمجاني25161635054496

4أمينةمحامدية26161635042067

417حميدةمحلي27161639054259

3,5فلایرمحمدى28161635038191

4جابرمحمدي29161639051364

4عالء الدينمحمدي30161639054465

3,5محمد رياضمحمدي31161639051751

410مريممحمدي32161639064352

ريمةمخلوف33

28عليمرابطي34161635038120

14خير الدينمرزوق35

5,514,5بھاء الدينمصمودي36

فوزيمنصر37

381,61635E+1126شمس الديننبشي

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MECHGOUG. Rإمضاء األست



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:D   الفوج :36

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

11,5يوسفالحاج عشور0115/39089307

17,5سليمةالعابد0214/35037948

28عمادداودي0316/35016461

041,61639E+1166أمجدرزيق

محمد األمينروبي05161635041215

أحمد أمينشناي06

3,54مفتاحغياط0715/39072411

6عبد الجليلكريم0816/1635043623

5,54لخضركيحل091639051701

 نوفلمباركي  1015/35040823

ايمانمبروكي 11

 ليلى حمادةمحامدية  1215/35045590

13,5معاذمحمدي13161635039194

وليدمحمدي14161639053508

 أسعيدمحنش  1515/35038718

سعادمحياوي   1615/35045152

3حسينمداني17161639057018 5

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

3,5حسينمداني17161639057018

شمش الدينمداني 18

ريانمدورة   1915/35039547

حسام شرف الدينمرابط20161635053601

28عبد الكريممرابط21161639053207

عزالدينمراوي22161635043626

12بسمةمرعود23161635040822

سلسبيلمرغاد24161635053957

العلميمزروع25161635055023

10دحمانمزروع26161635045557

ابراھيممزغيش   2715/35044964

أحمد أمينمساھلي28161635040703

7,56كنزةمستور29161635047603

أيمنمسعودي30161635044053

عبد الجليلمسعودي31161635038015

سارةمشارة32161635053897

4فلایرمشري33161635044250

24رضانبار3415/37020544

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:D   الفوج :37

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

12محمد بالطيببركان   0115/39056190

5,5العيدبن موفقي0216/1639052867

9,510محمدبن نعجة0313/35082559

عدنانطالب04161635047322

3,5رائد نضال السالملبسيس0516/39055091

 رميساءمسعودي  0615/35039509

نھالمسعودي   0715/35047344

10فضيلةمشري08161635039273

 السعيد عبد العاليمصاط  0915/35045564

نرجسمصباح10161635054751

ايمانمصمودي11161635037324

4مريممصمودي12161635039190

طهمصيطفى13161639046406

610العربيمعبدي14161639050596

69محمد فارسمعبدي15161639055191

جھين مسعودمعرف16161635040841

ايمنمغازي17161635047230

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

ايمنمغازي17161635047230

8إلياسمغازي18161635047209

616عبدالرحمانمغزي العرافي19161635041091

ھيثم عبد القھارمغزي بخوش   2015/35049222

عبد الحققراوي   2115/35039950

8خديجةمقداد22161635042194

محمد بھاء الدينمقدم23161639050325

محمد أمينمقدم   2415/35040329

5,514,5المھديمقراني25161635044081

46محمد حسام الدين طهناجية26161639055189

6فطيمةمكي27161635042383

حكيمةمنسول   2815/35045051

7,5 محمدومان29

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:D   الفوج :38

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

عماراسعيد011635042355

14زكريابن تمام02

6محمد سليمبن عرفاوي03

4فارسبوساحة04

66 بلقاسمتاوريريت  0515/35039173

6أمينرماضنة06161635039084

المعتز باطويل07161635044583

3,5عادلعدائكة   0815/35039936

6إسماعيللخلف0915/35041039

16الطاھرمغازي10

4أحمد أمينملحقاق11161635044548

أيوبمليك12161635042644

419أكرممنادي13161635037053

18,5محمد ضياءمناش14161639047200

11 فوزيمنصر  1513/35032449

محمد الياسمنصور   1615/35045317

الةن17161635053216 أ

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

أصالةمنصوري17161635053216

6سليمانمنصوري18161639057102

 صھيبمنصوري  1915/35041362

6اسحاقمنيب20161635042096

3,511,5صالح الدينمنيب21161635042624

 لينةمنيب  2215/35045591

خولةمھني23161635055053

2عبد الرزاقمھني24161635045701

نور الھدىمھني25161635054813

عيدةموساوي   2615/35047797

610عماد الدينموستيري27161635038133

9ساميموسي28161635053916

سارةموسي 29

فوزيموسي   3015/35047292

ھشامموسي   3114/35033995

 صابرموفق  3215/35050899

صالح الدينميساوي 3312/05031211

12داللميلودي 3415/35039399

 أحمد أمينميموني  3512/5032119

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MECHGOUG. Rإمضاء األست



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

                                         الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياجامعة محمد خيضر بسكرة

                                                        السنة الجامعيـة :2017/2016كليـة العلوم والتكنولوجيا

                                                         الشھر:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفصيلة:D   الفوج :39

منھجية العرض                                                                                        المقياس:,,,,,,
                               قائمة السنة االولى2017-2016

2ربيعأوبيري0116/1639074165

منيرةبحري0216/1635042474

زين الدينبن عبد هللا0316/35040941

17,5بشرةبن ناصر0415/35043471

5,518مروىبولنوار0516/1635041255

061,61639E+11محمد رياضجغبالة

18عبد الرؤوفخالد0716/1639073216

7,513نھىزردومي0816/1635015463

ايمانلحمر عبو0916/1639056147

محمد عبد المالكلعروسي1013/35035558

111,61635E+11 15,5محمدمراوي

14زكرياءمومي12161635037713

4خالدميلودي13161635047252

داللميلودي14161635053736

ريانميموني15161639048785

18شيماءناجي16

دنا1714/2054 ا ل ال د ع

EX  RATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

عبد العليم احمدناجي   1714/2054

3,5محمدناصر18161635041205

شھرزادناصي   1915/35039798

 حاتمنجار  2015/35039252

ھناءنسيب 21

نفيسةنصرات22161639053450

أيمننصيب23161635043257

2عبد هللانعام24161639054441

6عمر الفاروقنعوم25161635042361

6آسيانواري26161639056915

4 الحسيننواري  2715/35048767

415إزدھارنون28161639054149

أنيسةنوي29161635053265

20اكرمنويجم30161635037250

السعيدموساوي 3113/35032903

318مبارك عبد السالمنينش32161635041194

14,5جھينةھاني3315/35049263

6بوھايمبابه34

8أحمدسيد المختار35

2  يوسفقصباية 3615/35040995

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



                                       الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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11,5أحمدأحمد مردوخ01161639054088

16طارقبحزاز02

  محمد أمينبوزيد 0315/35047950

4السقايبوزيدي04

نصر الدينطبيب051635044735

061,61635E+11611سفيانفنوح

السعديقدوري07161635044773

18رقيةمودع08

7,54يوسفنواجي09161635039072

مبارك عبد السالمنينش10161635041194

5,5خير الدينھادف11161635044611

عبد المؤمنھادف   1215/53042245

ابراھيمھداوش   1315/35072580

7,5سارةھدفي   1415/35041098

14أمالھروس15161635039709

7,5صفاءھريات16161635037949

ة1715/35049572 عھزا

EXRATMOY اإلسماللقب رقم التسجيلالرقم

عمرھزابرة   1715/35049572

مصطفىھزابرة   1814/35042998

يحيھنداوي   1915/35040953

0إسالمھوارة   2015/35047961

ساميھيشر   2114/35037929

عباسواعر   2215/31073659

محمد البشيرواله   2315/35047968

 عبد المؤمنوزاع  2415/34020860

87رانياوصاف25

 عز الدينوصيفي  2615/35047272

18,5سھيروغالني27161635037863

7,58منصفومان28161635038566

27أيمنوھاب29

19,5حاج صالحويرو الحاج يحي30161639054235

حاج براھيمابو بكر31

19,5يوغرطةيحي32161635039287

موسىيحياوي33161635038586

3,5خلوديعقوب341635039772

نجم الدينيعقوب35161639055712

بسمةين حورية36161635053490

8اميليدباكار37

7,54محمد عصامعمري38

8عيسىالب39

أحمد سالمسيدي محمد40

9احمد سالمبكار41

لعرجيوسفي   4210/7001610

بسكرة في :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إمضاء األستاذ:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


	1
	rattrapage st
	Section A 


	2
	3
	4

