
جامعة محمد خیضر بسكرة
كلیـة العلوم والتكنولوجیا

ELT1المقیاس:...................
 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

برغیس   إیمان

اعبید   اشواق

الرقم

بازین   حاج حمو
باري   زینب
أورار   أسامة

العایش   عبد الرحمان

بلكحل   محمد الیقین
بشكي   عبد السالم
بریك   نور الھدى

حسناوي   لیلى

بورمل   أشرف

بن طیب   ابراھیم

رقم التسجیلاالسم و اللقب
اسباع   منال

حرزهللا   المھدي

بوعبید   سلیمان
بولنوار   عبد المھیمن

المالحظــات

بن وخیر   مسعود
بن یحوب   یزید
بودوح   طارق

حمزة   سیدي علي

بوشریط   یاسمین
بوزاھر   محمد الطیب

خضراوي محمد اسالم

غالم   سارة
عماري  أمیمة

صبایحي   راویة
ضحوة شمس الدین



جامعة محمد خیضر بسكرة
كلیـة العلوم والتكنولوجیا

ELT1المقیاس:...................

 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

Ha dia  mohamed kame eddine Hadid
Boughougal chakib 

جبالحي   زھیة
جوادي   أیمن

الرقم

بكاري یوسف
ترعة جابر

تلي   حسام الدین
توتي   فاطمة الزھراء

المالحظــات

selama mahmoud

رقم التسجیل االسم و اللقب

حویلي   محمد
ختاش   فیصل

خلیف   نادر رسال
دخیة   جابر جاسم

حامدي   وائل
حبیلز   حسام الدین

حبیلز   خالد
حمزة   معاذ

رافعي   غفران
رایس   بدر الدین
ربیع   حسام الدین

رزیق   محمد

دخینات   رامي
دقیاني   عبد النور
ذبیحي   محمد ایمن

زرنوح   معاذ
زروقة   فاروق
زكار   انور
ساعد   أیمن

رشاشي   وسام
رغیس   كمال
رویغي   منیر

زراري   عبد الجلیل

سلطاني   عبد المؤمن
سلیماني عبد الرحمان
شماخي   عبد القادر

صوالحي یاسین
طاھري   إبراھیم

عباسي   محمد الھاشمي

منصوري   فاروق



جامعة محمد خیضر بسكرة
كلیـة العلوم والتكنولوجیا

ELTالمقیاس:...................

 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   محمد لمین

منصر   الحاج أسامة

قدوري ولید

قریري   شیماء

لراوي   أیمن

غمري شمس الدین

سایح   نورالدین

زبیر أسامة

شیتور   عبد الرزاق

قادري   توفیق

سبخي   یاسمین

لسعد عبد الحفیظ

بوزید محمد االمین

شیبة   ایمن
شعباني   عباس

بولعراس   مریم
رحماني   شاكر

سعدوني   مسعود

رقم التسجیل

ساعد سعود   حجیلة

غشام   محمد علي

عباسي   نھاد

سایح   سایح

سلیماني   إیمان

غریب   احمد

المالحظــاتالرقم

ھیشر   محمد األمین

االسم و اللقب



جامعة محمد خیضر بسكرة
كلیـة العلوم والتكنولوجیا

ELTالمقیاس:...................
الشھر:.........................

 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 ولید

معیریف   منیر

قاللة   معتز با نذیر

میلودي حسام الدین

مصباح   مصطفى

بخاري سفیان

المالحظــاترقم التسجیلاالسم و اللقبالرقم

بن بحان یوسف

مغازي   عالء الدین

Mokrani  Anouar 

مشونشي   العلجة

بركات   محمد اكرم

سویلمي یاسین
عمر عزي

حمالوي   رمیسة

لونیسي بشیر

ناصر   نور الدین

لغریب ضیاء الدین
لعوبي   الحاج

نموس   خالد
ھزماني   یونس
ھنانو   فتحي

وافي   عالء الدین



جامعة محمد خیضر بسكرة
كلیـة العلوم والتكنولوجیا

ELTالمقیاس:...................

 الفوج :05

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
15/35042395عكسھ فوزیة39

جباري عبد اللطیف

نوراني بسمة

رحامنیة عبد الجلیل

بورویس   سلمى

قصبایة مصطفى

زروق   شیماء
رواحنة شمس الدین

رقم التسجیلاالسم و اللقبالرقم

بلقاضي احمد

المالحظــات
براھمي خلیل

بلقاسمي محمد السعید

عنقر سمیر

Djallel nacer eddine

سرار حسام الدین

حویلي ربیعة

ساكر حسام الدین

طبش نور الدین
طنقوري یحي
طورش أیوب


