
جامعة محمد خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان
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16,00نور االسالمأوبيري0115/39072466

حسنالعيد0214/35042703

10.5طلحةباري0315/35045206

06,00عليباري0415/35057898

صابرينبديرينة0515/35045578

يوسفبرباخ0615/35045445

ميلودبربار0714/35035889

محمد أيمنبركات0815/35041392

نور الدينبوبش0915/35042333

عبد الكريمبوترعة1014/35034861

يسرىبوترعة1115/35040966

آدمبوزاھر1215/35041282

ناديةبوصبع1315/35051042

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 13المقياس : علوم المادةلمادي فطيمة الزھرة 

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

ھـ ميكانيكية

ناديةبوصبع1315/35051042

بشرىبوعلي1415/35039161

سوفونيزيابولطيف1515/07387

نور الھدىتركي1615/35040807

نور الھدىزيدي1715/35041432

10,00ايمنزيطوط1815/35048787

اكرامسايح1915/35038987

حسام الدينسديرة2015/35039269

السعيدسعدية2115/35046226

منالسعيد2215/35041713

كنزةسقني2315/35041189

أشرفصياد2415/35049931

صھيبصيد2515/35040104

عائشةعروسي2615/35039930

10,00جمال الدينعزي2715/35049986

داللمختاري2815/35039401

ودادھويوة2914/35039454
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محمد عبد هللالعابد0115/35043939

حھادالعباس0215/35056684

11,00محمد األمينبعيجي0315/35057407

شھينازبن كادي0412/9050887

محمد العربيبوبيدي0515/35040384

10,00الشيخبوطي0615/35048773

سيف االسالمترغيني0714/1383

نسرينتقار0815/39076754

بلقاسمتقطيوت0915/35100984

محمد فاروقحسناوي1015/35051715

أميرةحسيني1115/35038798

رميساءحشانة1215/35041094

الدين1315/35049123 الھاديخير محمد

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 14المقياس : علوم المادةلمادي فطيمة الزھرة 

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

ھـ ميكانيكية

محمد الھاديخير الدين1315/35049123

شيماءخيزار1415/35039823

الشافعيدريسي1514/35042301

بدر الديندلھوم1615/35044139

عصامدھان1715/35049052

صالح الدينرزقي1814/35041074

نسرينزوبيري1915/35041427

زكريازويوش2015/35039584

عبد القادرسماتي2115/35045235

أكرمشاوش2215/35051193

خالدشباح2315/35039334

الميةشتح2415/35044167

عبد الستارشريف مواقي2513/35034633

رافع الدينصولي2615/35041341

منارعباسي2715/35057917

محمد لمينعبد النوري2814/35041642

عبد القدوسعيساوي2915/35051244

شوقيفرادي3015/35047242

عبد الرحمانقرين3115/35039974

محمد ثامرقوجيل3215/35040408

10,00عبد هللا محمدلحمر3315/35049034

لخضرلفريد3411/5034764

صالح الدينمجنح3515/35039886

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر
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جامعة محمد خيضر بسكرة
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نور الدينمرواني3615/35041431

رمزيمنصوري3715/35039500

محمد المختارمنصوري3815/35051773

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 14المقياس : علوم المادة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

ھـ ميكانيكية

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية
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جامعة محمد خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان
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عبد اللطيفبالمھدي0115/39084179

نور الدينبدري0214/35042879

محمدبريش0315/35049115

سميربكاري0412/5036852

إسالمبن الدب0515/35038884

ساميةبن ديدة0615/35051799

محمد يزيدبوزيد0711/5033123

نور الھدىسلطان0815/35046694

امالسويسي0914/35042311

باللشخاب1015/35041324

كمالشرون1115/35049366

نور الھدىشودار1214/35038256

الرحمانصحراوي1315/35039975 عببد

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 15المقياس : علوم المادةلمادي فطيمة الزھرة 

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

ھـ ميكانيكية

عببد الرحمانصحراوي1315/35039975

ازھار وفاءضحوة1415/35046218

خديجةطراد1515/35046273

يوسفطرشة1615/35050270

ايمنطواقة1715/35045008

زكرياءطويل1814/35041470

عبد القادرعثماني1915/35039987

أحمدعزي2015/35049917

وليدعليان2112/9051090

أسماءعياش2215/35047645

ثرياغراب2315/35045033

07,00طارقغربي2413/35034239

أيمنفرغوس2515/35038850

أحمد راميفضل2615/39072558

حياةقوادري2714/35037837

محمد لمينمدور2814/35018091

سميرمقليد2915/39056036

صفحة : 1\1



جامعة محمد خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا
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عـالمـة

االمتحـان
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ھيثمالباح0115/35041436

حسام الدينبشة0214/35035810

إلياسبوزكري0315/35046666

يحيحبشي0414/39062795

ساميحواسي0515/35039648

طارقدريدي0614/35042987

أيمنرافعي0715/35046200

سميرعمراوي0815/35046675

عماد الدينقاسمي0915/35050464

رفيققاسيمي1015/35039489

بدر الدينقاضي1115/35041323

عبد المالكقسوم1212/9035619

هللاقواس1315/35039647 عبد ساعد

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 16المقياس : علوم المادةلمادي فطيمة الزھرة 

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

ھـ ميكانيكية

ساعد عبد هللاقواس1315/35039647

عمادكبوية1415/35040063

ياسينكساي1515/35041442

ھشاملعياضي1614/35042649

محمد ارزقيمرابط1715/39076727

فاطمة الزھراءمرابطي1815/35046686

عادلمراكشي1915/35046679

عبد الرفيقمعناني2015/35041149

أيوبمنسول2115/35044952

أنورموساوي2214/35036473

إبراھيم تاج الديننوي2315/35049943

جيھانھادي2415/35047929

صفحة : 1\1
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