
العلوم والتكنولوجیا كلیة
الجذع المشترك لمیدان العلوم والتكنولوجیا

20162017

19

2017/06/19
مادة غیر مطلوبة مسبقا11.00

888.000.00ع1 15/35041539
1616.001.00ع2 14/35034907
1414.001.00ع3 15/31003000
18.518.501.00ع4 15/39073708
1010.001.00ع5 15/35046362
6X 6.51515.001.00ع 15/35049969
1111.001.00ع7 15/35049127
88.000.00ع8 15/35045116
1515.001.00ع9 15/35050042
10X 51717.001.00ع 14/35034716
13.513.501.00ع11 15/35045458
10.510.501.00ع12 15/35048818
1717.001.00ع13 15/31002907
7.57.500.00ع14 15/35040450
1212.001.00ع15 14/35040991
16X 131515.001.00ع 14/35038125
14.514.501.00ع17 15/35050114
13.513.501.00ع18 15/35046603
1313.001.00ع19 14/35018188
8.58.500.00ع20 15/35046489
21X 151010.001.00م 14/35035664
1515.001.00ع22 15/35041164
13.513.501.00ع23 15/35040351
1818.001.00ع24 15/35056984
1919.001.00ع25 15/35041583
16.516.501.00ع26 15/3503876
27X 81717.001.00ع 15/35043468
11.511.501.00ع28 15/35039007
1313.001.00ع29 15/35041570
14.514.501.00ع30 15/35048849
9.59.500.00ع31 15/35046348
32X 12.51818.001.00ع 15/35039657
33X 6.51212.001.00ع 15/35040410
1414.001.00ع34 15/31003128
35X 3.588.000.00ع 14/35034869

قسم
/السنة الجامعیة :

الفوج:الفرع:

تاریخ النسخ:النتائج النهائیة لمادة:
الرصید:المعامل:

المعدلالرقم أخرى تربص مشروع ملتقى أ.ت.رقم التسجیلاللقب و اإلسم إ.ن. إ.إ.الحالة 2دمحاضرةأ.م. مقصىالرصید

أعضاء لجنة تعلیم المادة :  اإلسم   اللقب   التوقیع
..............................................................................-1..............................................................................-3

..............................................................................-4 ..............................................................................-2

جامعة محمد خیضر بسكرة

السنة الثانیة -  میدان: علوم وتكنولوجیا -  شعبة: اتصاالت سلكیة و ال سلكیة -  تخصص: اتصاالت سلكیة و ال سلكیة - السداسي الرابع

اإلستكشافیة  /  L EL  /  قانون االتصاالت س و الال س

العنابي   أكرم
العوني   عالء الدین
بابكر   عماد الدین

بالطیب   عبلة
برمضان   صافیة

بعلي   ایمان
بعیجي   محمد نجیب

بلحاج   ریمة
بلقیدوم   ریم

بن ابراهیم   سیف الدین
بن بوزید   أمینة

بن غزالة   حسناء
بن یحي   عبد الحمید

بهاز   محمد لمین
بوسایح   حسام
بولنوار   كنزة

بومزراق   عبد الحق
تبینة   رندة

توشن   عیسى
توهامي   موسى
حسیني   عقبة
خبزي   عبیر

خنیش   محمد اسامة
دعدوعة   سلیمة
دكومي   حلیمة
زرارقة   أسماء
زكري   بسمة

زیادي   الشیخة
زیدي   بثینة

سالمي   خدیجة
سلطان   سمیرة
شبري   سرور

شنوفي   محمد حبیب شوقي
صویلحي   عبد المنعم
طایر   عبد المؤمن



العلوم والتكنولوجیا كلیة
الجذع المشترك لمیدان العلوم والتكنولوجیا
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2017/06/19
مادة غیر مطلوبة مسبقا11.00

14.514.501.00ع36 15/35042199
12.512.501.00ع37 15/35040936
0.000.00ع38 15/35050118
1717.001.00ع39 15/35045394
0.000.00ع40 15/3505117
88.000.00ع41 15/35040515
14.514.501.00ع42 15/35039459
33.000.00ع43 15/35048801
14.514.501.00ع44 15/35040803
1919.001.00ع45 15/35041303
14.514.501.00ع46 15/35041173
0.50.500.00ع47 15/35045237
1717.001.00ع48 15/35057260
9.59.500.00ع49 15/35040193
13.513.501.00ع50 15/35039479
51X 10.51717.001.00ع 15/35040527
52X 8.51414.001.00ع 14/35035278
1717.001.00ع53 15/35039815
15.515.501.00ع54 15/39073939

109
0

77.78 54 42

قسم
/السنة الجامعیة :

الفوج:الفرع:

تاریخ النسخ:النتائج النهائیة لمادة:
الرصید:المعامل:

المعدلالرقم أخرى تربص مشروع ملتقى أ.ت.رقم التسجیلاللقب و اإلسم إ.ن. إ.إ.الحالة 2دمحاضرةأ.م. مقصىالرصید

عدد الطلبة الذین نجحوا بعد الدورة الثانیة: عدد الطلبة الذین حسنوا نتائجهم بعد الدورة الثانیة:
عدد الطلبة المقصیین من المادة:

% نسبة من مجموع الناجحین

أعضاء لجنة تعلیم المادة :  اإلسم   اللقب   التوقیع
..............................................................................-1..............................................................................-3

..............................................................................-4 ..............................................................................-2

جامعة محمد خیضر بسكرة

السنة الثانیة -  میدان: علوم وتكنولوجیا -  شعبة: اتصاالت سلكیة و ال سلكیة -  تخصص: اتصاالت سلكیة و ال سلكیة - السداسي الرابع

اإلستكشافیة  /  L EL  /  قانون االتصاالت س و الال س

عبد الیدوم   سناء
عقبي   یاسمین

غراب   عبد السالم
غراب   نور الهدى

غطاس   عبد الرزاق
غمري   مروى
فرطاس   رحمة
قاسم   بلقاسم

قشام   نور الهدى
قوات   إبتسام
كنیوة   فارس

لیحي   عبد المجید
مازري   عمار
منصوري   كریم
مهدي   رفیدة
نویوة   مریم

هاللة   ناصر الدین
یحیاوي   شیماء
یوسف   یسرى


