
جامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:إلكتروتقنيالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :01

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم

115/35045355

215/35041463

315/39073693

415/35042050

515/350466748,75

615/39088081

715/35047120

815/3504152410,00

915/35042240

1014/35036113

1115/3503894513,00

1215/35041502

1315/350423159,50

15/35040955

اسباع   منال

العایش   عبد الرحمان

أورار   أسامة

باري   زینب

بازین   حاج حمو

بریك   نور الهدى

بشكي   عبد السالم

بن وخیر   مسعود

بن یحوب   یزید

اعبید   اشواق

برغیس   إیمان

بلكحل   محمد الیقین

بن طیب   ابراهیم

بن عبدي   عبد الرحمان

1415/35040955

1515/3503991510,00

1615/3503873610,25

1715/350473065,50

1815/350397025,50

1915/350452387,25

2015/35050818

2115/350415165,50

2215/35039773

2314/350390637,50

2415/35047189

2515/350397954,25

2615/350564600,00

2715/35042174

2813/39053563

29

امضاء األستاذة : ح .بركان

بوشریط یاسمین

حسناوي   لیلى

بولنوار   عبد المهیمن

عماري  أمیمة

غالم   سارة

ضحوة شمس الدین

غبشة ابراهیم

خضراوي محمد اسالم

صبایحي   راویة

حمزة   سیدي علي

بوعبید   سلیمان

حرزاهللا   المهدي

بن یحوب   یزید

بودوح   طارق

بوزاهر   محمد الطیب

بورمل   أشرف



جامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:إلكتروتقنيالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :02

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم

112/9051098

214/350391518,50
315/35091995,50
415/350392752,75
515/35040120

615/35056899

715/35038859

815/35041730

915/350450425,50
1014/350391855,50
1115/35040569

1215/35041518

1315/35051256

1415/35040661

1514/35034323

1615/35041082

توتي   فاطمة الزهراء

جوادي   أیمن

دخیة   جابر جاسم

خلیف   نادر رسال

بن ختة جمال

ترعة جابر

تلي   حسام الدین

بكاري یوسف

حمزة   معاذ

حویلي   محمد

ختاش   فیصل

دخینات   رامي

جبالحي   زهیة

حامدي   وائل

حبیلز   حسام الدین

حبیلز   خالد

1615/35041082

1715/3505777814,00
1815/350404007,50
1915/350467204,75
2015/350471486,00
2115/3503927010,75
2215/35040307

2315/35041731

2415/350509454,50
2515/3504063510,00
2615/3504638011,00
2715/350467286,75
2815/35051687

2915/350390674,25
3015/35050390

3115/35039996

3215/39072616

3315/350416474,25
3412/0503625610,00
3515/350462048,00
3615/350403927,00
3714/3504951811,00
3815/350512529,00
3913/350346945,50
4013/35032196

4115/35050444

عباسي   محمد الهاشمي

شماخي   عبد القادر

منصوري   فاروق

رویغي   منیر

زراري   عبد الجلیل

زرنوح   معاذ

زروقة   فاروق

بوغقال   شكیب

رافعي   غفران

رایس   بدر الدین

ربیع   حسام الدین

مدغاغت أسامة

سالمة محمود

سلیماني عبد الرحمان

سلطاني   عبد المؤمن

حدید   محمد كمال الدین

دخینات   رامي

دقیاني   عبد النور

ذبیحي   محمد ایمن

زكار   انور

ساعد   أیمن

رشاشي   وسام

رغیس   كمال

رزیق   محمد

صوالحي یاسین

طاهري   إبراهیم

امضاء األستاذة : ح .بركان



جامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:إلكتروتقنيالمقیاس
قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :03

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم

114/39062770

214/350393302,50

314/39063992

413/390531714,25

515/350464767,50

615/35045224

715/350397820,50

812/90517537,25

915/35049991

1015/350441525,50

1115/350467336,25

1215/35041767

1314/350357148,50

1414/39063972

بن الزاوي هیثم

سایح   سایح

بورابح وداد

بوزید محمد االمین

سبخي   یاسمین

سعدوني   مسعود

سلیماني   إیمان

بولعراس   مریم

زبیر أسامة

ساعد سعود   حجیلة

حمزة عبد الرحمان

رحماني   شاكر

بن رحماني عصام الدین

سایح   نورالدین

1414/39063972

1515/35051240

1615/35041470

1714/350424981,00

1815/35008869

1914/35035707

2015/350467327,00

2115/35051570

2215/35041205

2315/350508354,25

2414/35042657

2515/35050897

2615/3503885812,00

2714/350436347,25

2814/35034184

2915/350434162,25

3014/35034829

3114/350381599,00

3112/40143530,00

قدوري ولید

غریب   احمد

هیشر   محمد األمین

لراوي   أیمن

لسعد عبد الحفیظ

منصر   الحاج أسامة

غشام   محمد علي

سلیماني   إیمان

شیتور   عبد الرزاق

شیبة   ایمن

ضیافي أیمن

شعباني   عباس

عباسي   نهاد

قادري   توفیق

طبش   محمد لمین

قریري   شیماء

مخروط السعید

نعیجي عبد الحمید

ناصر كمال 3112/40143530,00

امضاء األستاذة : ح .بركان

ناصر كمال



جامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:إلكتروتقنيالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :04

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم

14/350354527,00العمري ولید1

215/310036096,00

315/35040359

415/31001546

514/390639966,50

614/3503646412,00

714/35042719

814/350423948,00

914/350409852,50

1013/35039671

1115/31003658,00

1215/310036308,00

بركات   محمد اكرم

جاغط فارس

زریزیرة بهاء الدین

نجاري سفیان

بن بحان یوسف

عمر عزي

بن ثامر یوسف

بن فاطمة أكرم

سویلمي یاسین

حمالوي   رمیسة

سویسي بلقاسم

1215/310036308,00
1315/35040573

1415/35038993

1515/35045203

1615/350187968,50

1712/09036546,00

1815/35039014

1915/39088176

2015/350406327,50

2115/35051676

2214/350343635,00

2315/390724713,50

2414/3503442810,50

2515/35041002

2615/35040128

2715/350400553,00

28

امضاء األستاذة :ص. توبة

قاللة   معتز باهللا نذیر

لعوبي   الحاج

لونیسي بشیر

معیریف   منیر

سلمي محمد الهادي

وافي   عالء الدین

مزغیش محمد الطاهر

مغازي   عالء الدین

عمر عزي

هزماني   یونس

لغریب ضیاء الدین

ناصر   نور الدین

مشونشي   العلجة

هنانو   فتحي

نموس   خالد

مصباح   مصطفى

میلودي حسام الدین



جامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:إلكتروتقنيالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :05

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم

14/35034449براهمي خلیل1

14/350358737,00بلقاسمي محمد السعید2

14/35049510بلقاضي احمد3

15/35041487بورویس   سلمى4

15/35049031جباري عبد اللطیف5

15/35041481حویلي ربیعة6

15/3504164410,50رحامنیة عبد الجلیل7

15/3504221312,25رواحنة شمس الدین8

15/35039829زروق   شیماء9

15/3504939612,00ساكر حسام الدین10

13/350340252,50سرار حسام الدین11

13/35032564شاطو مصطفى12 13/35032564شاطو مصطفى12

15/35045503طبش نور الدین13

13/350330876,25طنقوري یحي14

15/350388676,75طورش أیوب15

14/3504244411,50عنقر سمیر16

13/35033990غریب أبو زید17

13/35031810قصبایة مصطفى18

12/0503939314,00لعناني عبد اللطیف19

13/350325695,25لقصیر عبد اللطیف20

13/350373499,00نوراني بسمة21

15/35042395عكسه فوزیة22

23(g7-s1) 15/3504142810,75جالل نصر الدین

امضاء األستاذة :ف. قاسي



جامعة محمد خیضر بسكرة

الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math5:الشعبة:كھرومیكانیكالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :06
RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
115/35045324

215/35045425

315/35040484

415/35041366

515/3504881111,75
615/35049352

715/350493489,00
815/35038678

913/350390044,50
1015/350389135,75
1115/35057702

1212/50304654,00
1315/350521217,00
1415/35047264

1514/35041139

1614/35036599

بن صحیح أحمد

رزقي   عبد الرحمان

باري   ولید

القرني محمد عبد النور

باشا   مروان

بن سهلة   إیمان

بن عمر أسامة

توانسة هشام

بان   عبد الرحیم

بدري   حاتم

بدري   محمد النذیر

بریش   فارس

بكوش   أحمد أسامة

بن سهل   أنور

رزقي مسعود

ركیبي   عبد الفاتح 1614/35036599

1715/35049947

1815/04344

1914/35036636

2035036576

2114/3503479211,50

2215/35047740

2315/33048182

243504209

2513/350342632,00

2615/390499374,25

2715/35042186

2815/35043908

2915/35039109

3015/000027388,75

3115/35042218

3215/3505107111,25

3315/35051016

امضاء األستاذة :ف. قاسي

(g1-s1)الطیب   عبد السمیع

ساكر   مجد الدین

ناجي ایهاب محمد انس

شكالبي سیف الدین

عبد الرزاق طارق

فزاري الیاس

فوضیل أسامة

محمد عبد اهللا محمد محمود

فرطاس العین   سفیان

معیلبي   محمد

معوش سفیان

معمري   زید

ریقط   إسالم

كرید عبد الرحمان

(g3-s1)ثابت   صابر

(g3-s1) سایح   اسامة

زابیة   جالل الدین

ركیبي   عبد الفاتح



جامعة محمد خیضر بسكرة

الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:كھرومیكانیكالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :07

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم

112/090511715,75

2

415/35046670

515/390832308,00

613/35034677

714/35040313

812/5032218

1015/3504227211,50

1115/3550836

1215/35042119

1415/35050222

1515/35041251

اسماعیلیة عبد العظیم

الخوالني ولید خالد محسن علي

بوزكري   حسام الدین

تلحیق الولید

خاللفة بلقاسم

دخیلي   مروان

دیابي   محسن

سالم   فؤاد

شایب ذراع   جودي

شرشار   جالل

شیحي   مصعب

صولة   هند 1515/35041251

1615/35041245

1715/35040314

1813/35032256

1915/35051984

2015/35045081

2115/350437933,25

2215/08148

2315/35042298

2515/35043910

2615/35057773

2714/35037905

2914/35040290

3015/35041408

3115/39075582

3212/50318983,50
3315/35051547

3415/35051658

3415/35043408

امضاء األستاذة :ف. قاسي

قرقط   محمد

قمیدة   عبد الحق

قیدوم بوزیاني   ریمة

لمصارة   كریم

مستورة   محمد لمین

عدوان   أیمن

عربیة   خولة

فرج اهللا   عبد المجید

فرطاس   رابح

فزاري   محمد

صولة   هند

صید هبة

عبد الالوي   محمد

عبیزة أحمد

(g1-s1) لوایفي   عبد العالي

جاللي یاسر

بالة یوسف

(g1-s1)بوقطایة   أبوبكرالصدیق

(g1-s1) بن  حامد   اسماعیل



الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:إلكترونیكالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :08

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
115/39087999

215/3907243915,00
315/350455978,00
415/3503962711,50
515/350396168,75
615/350436328,00
715/35038960

815/3504353910,50
913/35031529

1015/35040633

1112/050396061,00
1215/3504928215,25
1315/35039990

1414/35050301

1515/350394249,50
1615/35041459

1715/35042397

1815/3504670911,25
1915/35043835

2015/350517865,50
2114/350365585,75
2215/35041471

دیمي عبد الحق

عبازي   بثینة

ساسي   محمود

صیفي   سعاد

ذویب رائد

زراق   إیمان

زوزو   وفاء

زید سلمى

زیدي   فادي عبد العظیم

بن زكري محمد

بن موسى   ندى

حسیني   اسامة

خنیفر   فاطمة

دخیلي   عبد الكریم

حشالف   خالد

حمیدة عمر

حوحو   منیر

خلفة حنان

بوعیشة نعیمة

بومعراف   سارة
بوهالي زینب

حسین زكریا كمال الدین

2215/350414712,00
2315/3504217910,75
2415/35039699

2514/350341879,00
2615/35039807

2713/350458886,25
2815/350421468,50
2913/350450088,75
3015/35046654

3114/35042581

3215/350422328,25

3315/35042366

3415/3504544011,75

3515/350422240,00

3601/934302

3715/35042280

3815/390308378,25

3915/350393807,25

4015/35045108

4113/34014325

4113/35031128,50

امضاء األستاذة :ف. قاسي

عبازي   بثینة

قاقي   دالیة

قطافي صالح

قواوي   یحیى

لباز   محمد االمین

لفقیر   طبیشة

عطیل   سعاد

عقون سلوى

عون   الصدیق

عیساوي   شهیناز

عیساوي  فتیحة

عدنان التاه عدنان

یحي   رقیة

زارع رائد

هالل   خولة

لفقیر   یسرى

مزغیش   یسرى

معكوف   صبرینة

مقراني خالد

موساوي   فاطمة الزهراء

ناوي إنتصار



 Math 5:الشعبة:االتصاالت السلكیة و الالسلكیة الفوج :09المقیاس
RATTDMOYرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
115/3504153913,50

214/350349072,00
315/31003000

415/3907370812,25
515/3504636211,25

615/3504996912,75
715/35049127

815/35045116

915/350500424,25

1014/350347168,25
1115/35045458

1213/3905602910,25
1315/35048818

1415/31002907

1515/35040450

168,25
1714/20045,00

1815/35050114

1915/35046603

2013/390401467,50
2114/350181884,25

2215/350464899,00
2314/3503566410,00

2415/35041164

2515/3504035112,25

2615/35056984

2715/3503876

2815/350434689,25
2915/35039007

العنابي   أكرم

العوني   عالء الدین

بابكر محمد عماد الدین

بالطیب   عبلة

برمضان   صافیة

بعلي   ایمان

بعیجي   محمد نجیب

بلحاج   ریمة

بلقیدوم   ریم

بن ابراهیم   سیف الدین

بن بوزید   أمینة

بن زهرة عبد الواحد

بن غزالة   حسناء

بن یحي عبد الحمید

بهاز   محمد لمین

عقبي یاسمین

بولنوار   كنزة

بومزراق   عبد الحق

تبینة   رندة

تریش فطیمة

توشن   عیسى

توهامي   موسى

حسیني عقبة

خبزي   عبیر

خنیش   محمد اسامة

دعدوعة سلیمة

زرارقة   اسماء

زكري   بسمة

زیادي   الشیخة 2915/35039007

3015/350415709,00
3115/35048849

3215/3504634815,00
3315/350396579,00

3415/3504041010,00
3515/3100312812,50

3615/35042199

3715/35045394

3815/35050118

3915/35040515

4015/350394598,50
4115/35048801

4215/35040803

4315/35041303

4415/3504117313,00
4515/35045237

4615/35057260

4715/35040193

4815/350394799,00
4915/350405277,00

5014/350352789,00
51(G9-S1) 15/3505117غطاس   عبد الرزاق

5215/35039815

5315/39073939

5415/3504158310,25
55

5610,00

امضاء األستاذة : ح .بركان

دیمي عبد الحق

طایر عبد المؤمن

دكومي   حلیمة

شنوفي   محمد حبیب شوقي

صویلحي عبد المنعم

عبد الیدوم   سناء

غراب   نور الهدى

زیادي   الشیخة

زیدي   بثینة

سالمي   خدیجة

سلطان   سمیرة

شبري   سرور

غراب عبد السالم

غمري   مروى

فرطاس   رحمة

قاسم بلقاسم

قشام   نور الهدى

قوات   إبتسام

كنیوة   فارس

یحیاوي   شیماء

یوسف   یسرى

لیحي   عبد المجید

مازري عمار

منصوري   كریم

مهدي   رفیدة

نویوة   مریم

هاللة   ناصر الدین



جامعة محمد خیضر بسكرة

الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:الیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :10

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
115/35046702

215/35041488

315/3505043214,50

415/35043407

515/3503996210,00
615/3504162111,00

715/35041543

815/35041739

915/35041313

1015/350439177,00

113,00

1215/3504001013,25

1315/35047798

1415/35040369

1513/35036255 شمیني األمین

بوطیبة   سلمى

بن خلف اهللا   الرمیصاء

سالم   محمد السعید

بوغفیر   سامي

بولقرون اسالم جار  اهللا

تاوریریت   عبد الحمید

تمیمي   شهرزاد

خلیل   أمل

رحموني   یوسف

زرقین   الدرداء

زكري   محمد إسالم

سایح أحمد ثابت

سبتي   عبد الوهاب

سعادة   عیسى

1615/39087136

1715/39071949

1815/35039762

1915/35040070

2015/35046646

2115/350477852,50

2215/37002139

2315/35057184

2415/35038809

2515/35038907

2612/50378995,50

2715/35039967

2814/35033405

2915/3503960912,00

3015/35038709

3115/35043825

3215/37001925

3315/3700222710,00

3414/3503784213,50
3515/35042305

امضاء األستاذة : ح .بركان

قندوز   عبد الرؤوف

كاتب بهاء الدین 

كحول   زین الدین سرحاني

لحمر   أسامة

لعجال   عماد الدین

لمصادفة  محمد

لمصادفة  یوسف

معاش   خالد

مقدم   محمد یزید

قشطو أحمد

شهابة عمر كریم

صحراوي حسین

عاشوري   سهیلة

عاقلي   عماد الدین

عبد الرحماني   نسرین

عبود عبد الرزاق

عزیزي نور الدین

علوي عبد الغفور

غرسة   أمیمة

غیلوبي   إمام بركات

امضاء األستاذة : ح .بركان



جامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:ھـ میكانیكیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :13

RATTDMOYرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
114/35042703

215/3907246611,25

315/350452063,00

415/350578986,25

515/35045578

615/35045445

714/35035889

815/35041392

915/35049115

1014/35038446

1112/5038878

1215/35042333

1314/35034861

1415/35040966

1515/35041282

1615/35051042

العید   حسن

بوترعة   یسرى

باري   علي

بوزاهر   آدم

برباخ   یوسف

أوبیري   نور االسالم

باري   طلحة

بریش   محمد

بدیرینة   صابرین

بركات   محمد أیمن

بعطوش یزید

بن خرارة سمیرة

بربار   میلود

بوبش   نور الدین

بوترعة   عبد الكریم

1615/35051042

1715/35039161

1815/07387

1915/35040807

2015/35041432

2115/350487878,00

2215/35038987

2315/35039269

2415/35046226

2515/35041713

2635041189

2715/350499319,75
2815/35050104

2915/35039930

3015/35049986

3115/3503940111,25
3214/11159,00

امضاء األستاذة : ح .بركان

زیدي   نور الهدى

مختاري   دالل

تركي   نور الهدى

عروسي عائشة

سایح   اكرام

بوصبع   نادیة

بوعلي   بشرى

سقني كنزة

صید   صهیب

زیطوط   ایمن

سدیرة   حسام الدین

صیاد   أشرف

عزي   جمال الدین

سعید   منال

سعدیة   السعید

موالي محمد أحمد

بولطیف   سوفونیزیا



جامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:ھـ میكانیكیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :14
RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
115/35056684

215/350574076,00
315/35040384

415/350487733,00
514/1383

615/39076754

715/35100984

815/35051715

915/35038798

1015/35041094

1114/35042301

1215/35044139

1315/35049052

1414/35041074

1515/35039584

1615/35045235

1715/35051193

1815/35039334

1915/35044167

رزقي   صالح الدین

دهان   عصام

شتح   المیة

تقار   نسرین

سماتي   عبد القادر

شاوش   أكرم

حشانة   رمیساء

دلهوم   بدر الدین

حسیني   أمیرة

زویوش   زكریا

العباس   جهاد

بعیجي محمد األمین

بوبیدي   محمد العربي

دریسي   الشافعي

بوطي الشیخ

ترغیني   سیف االسالم

شباح   خالد

تقطیوت بلقاسم

حسناوي   محمد فاروق

1915/35044167

2013/350346334,75
2115/3504134111,50
2215/350579174,25
2314/35041642

2415/35051244

2515/350472427,75
2615/3503997410,50
2715/3504040812,25
2815/350490394,25
2915/35041431

3015/35039500

3115/3505177312,75
3215/35043939

3315/350398868,75

امضاء األستاذة :ف. قاسي

منصوري محمد المختار

العابد   محمد عبد اهللا

مجنح   صالح الدین

منصوري   رمزي

صولي   رافع الدین

عباسي   منار

شتح   المیة

فرادي   شوقي

شریف مواقي عبد الستار

مرواني نور الدین

عیساوي   عبد القدوس

قرین عبد الرحمان

قوجیل   محمد ثامر

لحمر عبد اهللا

عبد النوري محمد لمین



جامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:ھـ میكانیكیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :15

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم

113/000017028,00

215/390841798,25

314/35042879

412/05036852

515/35038884

615/35051799

715/3504132411,50

814/350382509,00

915/35039975

1015/35046218

1115/35046273

1215/35050270

1315/35045008

1415/35039987

1515/35049917

15/35047645

بالمهدي عبد اللطیف

عثماني   عبد القادر

صحراوي   عبد الرحمان

ضحوة   ازهار وفاء

بدري نور الدین

بكاري سمیر

عیاش   أسماء

شودار نور الهدى

طراد   خدیجة

عزي   أحمد

طواقة   ایمن

بن الدب   إسالم

بن دیدة   سامیة

الزغاري منذر

طرشة   یوسف

شخاب   بالل

1615/35047645

1713/350342392,00

1815/35038850

1915/39072558

2014/35037837

2114/350180912,50

2215/390560361,00

2313/350381275,00

2415/350466948,50

2511/50277023,25

2615/350493668,00

27

28

29

امضاء األستاذة : ح .بركان

بلقاسمي عبد اهللا

غربي طارق

فرغوس   أیمن

محمد الهادي خیر الدین

مني خالد

مسوس حمزة

مشري رشید

مقلید   سمیر

مدور محمد لمین

فضل   أحمد رامي

قوادري حیاة

(g16-s1) شرون كمال

سلطان   نور الهدى

عیاش   أسماء



جامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:ھـ میكانیكیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :16

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
115/35041436

314/35035810

415/35046666

514/39062795

710,50

812/05033800

915/35046200

1013/390535765,00

1115/35051211

1215/35046675

1315/35050464

1415/35039489

1515/35041323

1715/35039647

قاسیمي   رفیق

دریدي طارق

رزازقة وائل

رزقي   حسام

قاسمي   عماد الدین

قاضي   بدر الدین

قواس   ساعد عبد اهللا

الباح   هیثم

بشة   حسام الدین

بوزكري   إلیاس

عمراوي سمیر

رافعي   أیمن

حبشي  یحي

ذیابي أحالم

1715/35039647

1815/35040063

1915/35041442

2014/35042649

2115/39076727

2215/350466864,00

2315/35046679

2435041149

2515/35044952

2614/350364737,00

2715/35049943

2815/35047929

2915/35047285

15/35041343خلفة   رانیة30

31(g14-s1)15/35047086رزقي   أسامة

15/35047235عیساوي   سیف الدین32

15/50396291,25عیساوي عیسى33

15/35051211بن كادي شهیناز34

15/35047285نسرین زوبیري35

15/350400593,00بن محمد   علي36

3714-s1) 15/350442354,00رحمون   حسام محي الدین

11/9046252جعفري ریاض38

3915/35013013 (g16-s1)   دفداف ریاض

نوي   إبراهیم تاج الدین

منسول   أیوب

مرابطي   فاطمة الزهراء

موساوي أنور

هادي   جیهان

رزقي   فاروق

لعیاضي   هشام

معناني عبد الرفیق

مراكشي   عادل

مرابط محمد ارزقي

قواس   ساعد عبد اهللا

كساي   یاسین

كبویة   عماد

4014/350357052,00

امضاء األستاذة : توبة

ومان محمد فؤاد



جامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:الكیمیاء الصناعیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :11

RATTDMOYرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم

115/350510537,503,00

215/350510612,501,00

315/350512499,503,80

415/350408418,503,40

515/350455876,752,70

613/3503463510,004,00

715/3503972114,005,60

815/350465829,003,60

915/3505107513,005,20

1013/350346095,752,30

1115/350494015,752,30

1215/350455826,252,50

1315/350493826,002,40

1415/350494709,253,70

العایب   امیرة

العایب   رزیقة

الفتني   عمارة

بن علیة   بثینة

بركات   هاجر

بن ساهل   سمیة

جباري   اسامة شرف الدین

جباري   وردة

بعرة   فاطمة الزهراء

بلهوشات عفاف

بونیف   عبد الرحمان

بوبكر   عمر

بوزیدي بسمة

بونافي   خولة

1415/350494709,253,70

1515/350510807,252,90

1615/350487064,751,90

1714/350434213,251,30

1815/350451778,003,20

1914/350424710,00

2015/350417486,002,40

2114/350425328,503,40

2210/50297490,00
2315/350494628,503,40

2415/350494236,752,70

2515/3504039811,254,50

2615/350410877,002,80

2715/350455726,252,50

2815/350493897,753,10

2914/350402273,001,20

3014/350404375,002,00
3115/350519989,253,70

3215/350476688,003,20

3314/350423297,753,10

3415/350520497,002,80

3514/390473129,253,70

عاقلي لحسن

علیمي شهیناز

قریر نعیمة

عدوان   الهام

عكاشة إیمان

عالوة بشیر

سیوان سمیة

سالم   محمد ایمن

سخري   ربیعة

سلیماني   زینب

سویفي   ایمان

دهان   نسرین

دركوش   میلود

خزار   أمیمة

خلیفة   فاطمة

خدومة   سهام

خریف صالح الدین

حمیر أحالم

جباري   وردة

جماني   مریم

حباش أحمد

رحیم   صبرینة

3514/390473129,253,70

3614/390662435,752,30

امضاء األستاذة : ح .بركان

قریر نعیمة

قیطون   صوریة



الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا
 Math 5:الشعبة:الكیمیاء الصناعیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :12

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
114/350422995,00
214/35041481

312/90507700,00
414/35042391

515/35039001

614/350425715,75
715/3504557

812/5038069

915/35045212

1015/35038949

1114/35043422

1214/35044438

1314/35043547

1415/35041751

1515/39076586

1613/350355552,75
1714/350428584,75
1815/390723116,75
1915/350407685,00

العمري الزهرة

سماعیلي لخضر

دریسي   مالك

شماخي   أحمد

شتیر   عائشة

جزار   الزهرة

بخوشة سلوى

عباسي   إیمان

عرجون   ایمان

عزي   محمد سعد الدین

عموریة   فضیلة

عالوة   طیب

عیداوي   نور األمل سندس

عاشور   ربیع

بلجاني الخنساء

بوشریط رقیة

شرقي   احالم

زمیح سناء

طبي طارق

1915/350407685,00
2015/35039554

2115/35057359

2215/35045258

2315/35049454

2415/35048972

2515/35045580

2615/35051643

2715/350455742,25
2815/35045565

2915/35044947

3015/35043791

3115/35043405

3215/350433666,75

امضاء األستاذة :ف. قاسي

مرزوقي   اسحاق

لشلق   سعاد

لغریب   أمینة

عیداوي   نور األمل سندس

مواقي بناني   أیمن

فرادي   فؤاد

قحموص مرزاقة

لوصیف   عبد اهللا كعباش

غیابة   لیلى

غمري   ریان

كرمیش شیماء

قریشي   شیماء

قواسمیة   عائشة

لعیاضي بسمة



جامعة محمد خیضر بسكرة

الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:ھـ مدنیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :17

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
115/00001734

215/1733

315/35040816

415/35038701

515/35044125

615/35044059

714/2055

813/350318679,00
914/350360715,25

1014/35042304

1115/35040899

1215/35043732

1315/35043348

1415/35041737

1515/3504038910,00
1615/08822

بقة   یسرى

بلقاسمي  محمد النذیر

أبو غریبة أحمد

أبو عمرة منیرة

بلوفي   یاسین

بعطوش   أمیرة

باشا   نجم الدین

بخلیلي   صبرینة

بدیرینة   النوي

بركات   وجدان

بطام   صباح

الوزیر حسام عبد الباري

العیاشي   نورة

العابد   یوسف

ازرایب   أسامة

احفیظ   نوراالیمان

1615/08822

1715/35045242

1815/35041700

1915/35040879

2015/3505179211,00
2114/35039623

2215/35041182

2315/35050266

2415/35040250

2515/350415444,00
2615/35043668

2715/35039910

2815/350579623,25
2915/35051793

3015/35040084

3115/35040132

3212/50307527,50
3315/350388515,00
3415/3505180910,25
3514/35039186

3614/35035041

3715/35041228

3815/08215

امضاء األستاذة : ح .بركان

ربعي تقي الدین

رفرافي   أیمن

زوبیدي   منیر

شتیح خالد

بن عیسى   فلایر

بن علیة   زین العابدین

بن عطیة   أیوب

بن عثمان   هناء

بن صالح   محمد مهدي

بن بوزید   عبد النور خالد

بلوفي   یاسین

بن مسعود یسرى

بن یحى   لیدیا

بن یونس   أمیرة

بوبكر   سلمى

بوتة   ضیاء الدین

بوخشبة أیمن

بوزاد   إدیر

بوزیدي   عیسى امین

بوسعدیة   فتیحة

شیخاوي لیلى

مالس   نسرین

بزاو فردوس



جامعة محمد خیضر بسكرة

الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:ھـ مدنیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :18

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
115/274

214/350442863,50
315/35041588

415/35047358

514/350352653,00
615/35041559

715/350415508,00
814/350394143,00
912/50396225,00

1015/35041581

1114/35034004

1215/35038722

1315/35047281

1415/35041555

1514/350424345,00
1615/39088240

تلي   أنوار  حیزیة

تونسي   موسى

جفال عبد الحكیم

جوامع   حسام الدین

بوربات   میادة

بوعفیان   ابتسام

باشا سمیة

بن بوزة   خلود

بن زطة   هشام

الشیخ عبد اهللا العتیق محمد االمین

حامد   أبوالقاسم مطیع

حشاني   أسماء

حمالوي   عمار

خبیطي   یاسین

حیرش   إلهام

حیمر   سمیة

1615/39088240

1715/35038956

1814/350380385,00
1915/35041611

2015/350416414,00
2115/350414135,00
2215/390740857,00
2315/35039637

2414/35036142

2515/350450768,00
2615/06607

2715/350579706,00
2815/35041703

2915/35040065

3015/35041429

3114/350385145,00
3214/35037708

3313/35032517

3413/350317337,00
3514/350378286,00
3614/3503763010,00
3715/350578758,50

امضاء األستاذة :ص. توبة

معنصر   رمیساء

خبیطي   یاسین

خرباش   احمد امین

خلیفي عبد اهللا

خینش   سماح

خینش   عائشة

خینش   مدیحة

ذهب   ابراهیم

مغزي بخوش عالء الدین

لوایفي أسامة 

مباركي أحمد رمزي

مراكشي محمد الصادق

مرزوقي حمزة

رایس   سارة

رحال   نور الهدى

رغدي   خولة

زریقط أحالم

سماعیل   خنساء

عیاد   مرام

فرحات   عماد الدین

كداد نعیمة

كلیل حوریة



جامعة محمد خیضر بسكرة

الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:ھـ مدنیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :19

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
114/34023204

214/35036034

3

413/35034727

515/390727674,25
615/3505758810,00
714/390556457,00
815/35049364

915/35045600

1015/350442498,25
1115/35051630

1214/350341359,00
1315/35041214

1415/35038892

رمیضیني   هاجر

زبیدي أیوب

زهانة   حمزة

سدي   سفیان

سعیدي   احالم

سلمي   مریم

العیفاوي بسمة

ساكر   یاسمین

سایب   صحرة

جوامع خولة

حدود محمد نبیل

حفرة حمزة

حمیة یاسین

سویسي   إكرام 1415/35038892

1515/350508148,25
1615/3505167711,00
1715/35041682

1815/35045193

1915/35040838

2015/3505180210,00
2115/53049339

2214/350402576,25
2315/350516488,00
2414/11136,25
2214/20774,25

امضاء األستاذة : ح .بركان

بوزیدي صهیب

اعمره الشیخ

شماح   صفاء

شنشونة   هاجر

شحتاني   ماریة

عدة   عیسى

عطاوة عبد الرحمان

علیة عبد الباسط

شایب ذراع   الزهرة

شتح   عالوة

سویسي   إكرام

الهندي أیمن نجیب محمد مصلح



جامعة محمد خیضر بسكرة

الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:ھـ مدنیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :20

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
114/350426608,00
215/37004277

314/350385315,00
413/350325243,00
514/350392058,00
614/.350435901,00
713/350385457,25
815/35041727

915/3504167912,00
1015/35041577

1115/350410508,50
1215/35041663

1314/35038182

1413/35034723

حمالوي محمد ولید

حواس حسام

صولي   لطفي

طاهر   جهاد

دوباخ   ربیع

رحاب سیف الدین

صفاقسي   هشام

عبابسة   عیدة

عبادو محمد منیر 

عرجون   العمري

عریبي   رزیقة

عبابسة   ایمان

شنیة مریم

العباس یاسمین

بن مالك عبد اللطیف

1515/390727515,50
1615/350392499,00
1714/3503612811,25
1814/350348464,25
1913/350321504,75
2015/35039196

2114/350347057,00
2213/350318426,25
2313/39053358

2414/350385285,25
2514/110910,50
2611,50
271,00

امضاء األستاذة : ح .بركان

غشام عبد السالم

فطوش   سهیل

فارح   ثناء

لعور منیر

عریبي   رزیقة

عمران   جیهان

عمري   مریم

غربیة   عبد الرحیم

محاوشة صالح الدین عمار

هامل   محمد

محمدین أحمد

الزیادي هشام

فكرون هیثم 



جامعة محمد خیضر بسكرة

الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:ھـ مدنیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :21

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
115/35044234

215/35041598

314/360360677,00
415/310028438,50
515/3504121810,00
613/350342663,00
712/50380105,00
815/06464

915/350415997,50
1015/350393517,00
1115/350415665,00
1215/350517815,00
1315/350409317,00
1414/350426703,50 شاوي   یوسف

بوبرهان عبد العالي

سعودي   سمیة

جهرة صالح الدین

حجایجي كنزة

داسي  رومیسة

رافعي   خلود

زوبیري   ام السعد

بنیة   منال

 عباس بلقاسم 

بلهند   روفیا

بن مدور مجیب الرحمان

سالطنیة   ولید

بن یعقوب زكریاء

1414/350426703,50
1515/061699,00
1615/35045335

1714/350360453,00
1815/35044255

1915/35044146

2014/350366503,00
2115/390736533,50
2215/3504557510,00
2315/35044239

2415/350416312,00
2515/350494657,00
2612/50312112,00
2713/0000202110,50

امضاء األستاذة :ص. توبة

مستاوي صابر

قحیلیز   فرحات

قرفي   خولة

قري   مریم

قصة صابرین

لعباشي   سعاد

شاوي   یوسف

عزري   مریم

طیباوي زیان

مبروكي   رضوان

معطار   نور الدین

میساوي صالح الین

عثمان هشام

قاسمي   زهرة



جامعة محمد خیضر بسكرة
الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا

 Math 5:الشعبة:ھـ مدنیةالمقیاس

قائمة السنة الثانیة 2016-2017 الفوج :22

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم

114/2048

215/350455256,75

313/35030775

413/39053150

53,00

615/350395567,25

715/350387073,00
815/35045598

915/35051707

1015/350387637,50

1115/35041605 لكحل   زینب

سنینة عبد المجید

عیدودي ریان 

غریب   أسامة

قیرع   نور اإلیمان

كرمیش   مایسة

لحمادي   أمال

ربیع   طه عمر المختار

رضوان أمین

سعید أیمن

البهلولي عصام محمود

1115/35041605

1215/35045025

1315/35045277

1415/35049548

1515/350472448,25

1615/350415654,00

1713/350325386,25

1815/35042335

1914/35036150

2115/35049361

2211,25

2315/350502642,50

2415/35041405

2515/35044135

2614/350352115,50

2715/35039045

2815/35049122

2915/35041044

3015/3503873010,00

3215/2001

3314/35036075

هنودة   أسماء

العربي جعفر جعفر

بن شریف طه  زكریا

میلودي   محمد عبد السالم

نایلي   احالم

نسیب   مریم

نوبلي   امیرة

هاني   محمد السعید

هزماني   الیاس

مشلیح   رومیسة

معوش   نور الهدى

ملیك   ولید

مني   البشیر

مني عمر

موساوي   یسرى

لكحل   زینب

لمیسي   بلقاسم

محامدیة   فیروز

مرازقة   احمد

مسعودي   شیماء

مسعي   الهام





جامعة محمد خیضر بسكرة

الجذع المشترك لمیدان العلوم و التكنولوجیاكلیـة العلوم والتكنولوجیا
 Math 5:المقیاس

 الفوج :23

RATرقم التسجیل                االسم واللقبالرقم
113/350326061,00
215/35040164

315/35040374

414/350392224,50
514/350341456,00
614/350385386,25
712/5035314

813/35038298

912/5038113

1012/05036913

1115/35011535

1213/35038071

1313/350382318,00
1414/050315012,00

باري عبد الغني

بن بوزید عبد الهادي

بن سالم   ضرار

جباري اسماعیل

دربالي هشام

درواز   نجاح

شریط   محمد رضا

عمراني   فطوم

لشلق نور الدین

لعیاضي   زكریاء

مرابط   الطیب

معطار محمد االمین

معیفي سمیر

(g21-s1زراري محمد امین

الشعبة:بتاخیر

RAT                االسم واللقبالرقم
0,00عبد الحق بن صغیر1
1,00هیثم فكرون2
33,00
6,25علي سالم الظاهري4
0,00برتیمیة محمد ولید5
0,00معتز صالحي6
3,50مشري رشید 7

5,50یوسف شیبة 8

90,00

102,50

عبد الرحمن بوبكر

بعریر یمنى

مسوس حمزة




