
جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

أسامةأورار0115/35042050

منالاسباع0215/35045355

اشواقاعبيد0315/35041463

عماد الدينالسبتي0413/35034692

17,50عبد الرحمانالعايش0515/39073693

17,50زينبباري0615/35046674

حاج حموبازين0715/39088081

إيمانبرغيس0815/35047120

نور الهدىبريك0915/35041524

08,00عبد السالمبشكي1015/35042240

دمحم اليقينبلكحل1114/35036113

14,50ابراهيمبن طيب1215/35038945

عبدي1315/35041502 الرحمانبن عبد

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 01المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونيةمدوخ. س

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

الكتروتقني

عبد الرحمانبن عبدي1315/35041502

14,75مسعودبن وخير1415/35042315

09,50يزيدبن يحوب1515/35040955

19,50طارقبودوح1615/35039915

11,25أشرفبورمل1715/35038736

06,50دمحمبوزاهر1815/35047306

ياسمينبوشريط1915/35049239

17,50سليمانبوعبيد2015/35039702

16,50عبد المهيمنبولنوار2115/35045238

دمحم كمال الدينحديد2213/35032196

14,50المهديحرزهللا2315/35050818

13,00ليلىحسناوي2415/35041516

سيف الدينحفاص2515/35042208

سيدي عليحمزة2615/35039773

09,00أحمد إسالمخضراوي2714/35039063

راويةصبايحي2815/35047189

شمس الدينضحوة2915/35039795

عبد المالكطويل3013/35033003

دمحم رافع الصادقعقبي3114/35036198

أميمةعماري3215/35056460

08,50سارةغالم3315/35042174

صفحة : 1\1



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

07,00يوسفبكاري0112/9051098

13.75جمالبن ختة0214/35039151

شكيببوغقال0315/35050444

02,00جابرترعة0415/35039199

حسام الدينتلي0515/35039275

فاطمة الزهراءتوتي0615/35040120

ياسينتوهامي0712/5045643

زهيةجبالحي0815/35056899

أيمنجوادي0915/35038859

وائلحامدي1015/35041730

حسام الدينحبيلز1115/35045042

07,00خالدحبيلز1214/35039185

معاذحمزة1315/35040569

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

الكتروتقني

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 02المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

معاذحمزة1315/35040569

دمحمحويلي1415/35041518

فيصلختاش1515/35051256

نادر رسالخليف1615/35040661

جابر جاسمدخية1714/35034323

راميدخينات1815/35041082

سلطاندريدي1913/35032968

13,00عبد النوردقياني2015/35057778

11.5دمحم ايمنذبيحي2115/35040400

8.5غفرانرافعي2215/35046720

بدر الدينرايس2315/35047148

08,00حسام الدينربيع2415/35039270

دمحمرزيق2515/35040307

وسامرشاشي2615/35041731

5.25كمالرغيس2715/35050945

منيررويغي2815/35040635

7.5عبد الجليلزراري2915/35046380

12,00معاذزرنوح3015/35046728

فاروقزروقة3115/35051687

انورزكار3215/35039067

أيمنساعد3315/35050390

عبد المؤمنسلطاني3415/35039996

عبد الرحمانسليماني3515/39072616

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

القسم مرئيس يس  ر

صفحة : 1\2



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

عبد القادرشماخي3615/35041647

إبراهيمطاهري3715/35046204

دمحم الهاشميعباسي3815/35040392

فوزيةعكسه3915/35042395

أسامةمدغاغت4014/35049516

فاروقمنصوري4115/35051252

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

الكتروتقني

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 02المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

صفحة : 2\2



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

هيثمبن الزاوي0114/39062770

عصام الدينبن رحماني0214/35039330

ودادبورابح0314/39063992

14,25دمحم األمينبوزيد0413/39053171

مريمبولعراس0515/35046476

عبد الرحمانحمزة0615/35045224

شاكررحماني0715/35039782

13,00أسامةزبير0812/9051753

حجيلةساعد سعود0915/35049991

09,25سايحسايح1015/35044152

14,25نورالدينسايح1115/35046733

ياسمينسبخي1215/35041767

11مسعودسعدون1314/35035714 50

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

Derradji Belloum Kالفوج : 03المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

الكتروتقني

11,50مسعودسعدوني1314/35035714

إيمانسليماني1414/39063972

عباسشعباني1515/35051240

ايمنشيبة1615/35041470

10,00عبد الرزاقشيتور1714/35042498

أيمنضيافي1813/35008869

06,00نهادعباسي1915/35046732

احمدغريب2015/35051570

دمحم عليغشام2115/35041205

16,25شمس الدينغمري2214/35034726

طهغنياوي2314/35042477

13,75توفيققادري2415/35050835

وليدقدوري2514/35042657

شيماءقريري2615/35050897

16,00أيمنلراوي2715/35038858

08,00عبد الحفيظلسعد2814/35043634

السعيدمخروط2914/35034184

13,00الحاج أسامةمنصر3015/35043416

كمالناصر3112/4014354

عبد الحميدنعيجي3214/35034829

13,00دمحم األمينهيشر3314/35038159

صفحة : 1\1



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

وليدالعمري0114/35035452

دمحم اكرمبركات0215/35040359

يوسفبن بحان0315/31001546

8.5يوسفبن ثامر0414/39063996

06,00أكرمبن فاطمة0514/35036464

فارسجاغط0614/35042719

08,00رميسةحمالوي0714/35042394

13.75ياسينسويلمي0815/31003695

وليدشنشونة0914/35043774

دمحم لمينطبش1014/35035707

عمرعزي1115/31003630

معتز باهلل نذيرقاللة1215/35040573

منيرقوت1312/5036222

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 04المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

الكتروتقني

منيرقوتي1312/5036222

دمحم الخطيبلطرش1415/35050490

الحاجلعوبي1515/35038993

ضياء الدينلغريب1615/35045203

9.5بشيرلونيسي1715/35018796

العلجةمشونشي1815/35039014

مصطفىمصباح1915/39088176

14,00منيرمعيريف2015/35040632

عالء الدينمغازي2115/35051676

8.5نور الدينناصر2215/39072471

12,00سفياننجاري2315/31003609

16.5خالدنموس2414/35034428

نور االسالمنويوة2514/35035332

يونسهزماني2615/35041002

فتحيهنانو2715/35040128

6.5عالء الدينوافي2815/35040055

صفحة : 1\1



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

خليلبراهمي0114/35034449

أسامةبرباري0212/5037151

08,00دمحم السعيدبلقاسمي0314/35035873

أحمدبلقاضي0414/35049510

سلمىبورويس0515/35041487

عبد اللطيفجباري0615/35049031

09,00نصر الدينجالل0715/35041428

دمحم وليدحمودي0814/35035163

نصرالدينحوفاف0911/5030319

ربيعةحويلي1015/35041481

11,00عبد الجليلرحامنية1115/35041644

07,00شمس الدينرواحنة1215/35042213

شيماءزروق1315/35039829

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 05المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

الكتروتقني

شيماءزروق1315/35039829

14.5حسام الدينساكر1415/35049396

حسام الدينسرار1513/35031025

نورالدينطبش1615/35045503

07,00يحيطنقوري1713/35033087

5.5أيوبطورش1815/35038867

07,00سميرعنقر1914/35042444

مصطفىقصباية2013/35031810

10.5عبد اللطيفلقصير2113/35032569

12.25بسمةنوراني2213/35037349

علييحي2314/35039341

صفحة : 1\1



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

14,75عبد السميعالطيب0115/35051071

ميلودالعايب0215/35051041

دمحم عبد النورالقرني0315/35045324

وليدباري0415/35045425

مروانباشا0515/35040484

عبد الرحيمبان0615/35041366

عبد الكريمبحمة0715/35042393

حاتمبدري0815/35048811

دمحم النذيربدري0915/35049352

فارسبريش1015/35049348

أحمد أسامةبكوش1115/35038678

07,00إيمانبن سهلة1215/35038913

صحيح1315/35057702 أحمدبن

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

كهروميكانيك

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 06المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونيةمدوخ. س

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

أحمدبن صحيح1315/35057702

11,00اسامةبن عمر1412/5030465

رزقيبن عيسى1514/35041024

07,50هشامتوانسة1615/35052121

صابرثابت1715/35042218

هاشمدباب1815/35042342

عبد الرحمانرزقي1915/35047264

مسعودرزقي2014/35041139

06,00عبد الفاتحركيبي2114/35036599

إسالمريقط2215/35049947

جالل الدينزابية2315/04344

مجد الدينساكر2414/35036636

اسامةسايح2515/35051016

سيف الدينشكالبي2614/35036576

طارقعبد الرزاق2714/35034792

سفيانفرطاس العين2815/35047740

إلياسفزاري2915/33048182

أسامةفوضيل3015/35042049

02,50عبد الرحمانكريد3113/35034263

محموددمحم عبد هللا3215/2738

09,00زيدمعمري3315/39049937

سفيانمعوش3415/35042186

دمحممعيلبي3515/35043908

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

القسم مرئيس يس  ر

صفحة : 1\2



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

ايهاب دمحم انسناجي3615/35039109

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

كهروميكانيك

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 06المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

صفحة : 2\2



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

وليد خالد محسنالخوالني0115/1637

يوسفبالة0212/5031898

اسماعيلبن حامد0315/35043409

أنوربن سهل0413/35039004

حسام الدينبوزكري0515/35046670

أبوبكر الصديقبوقطاية0615/35051547

08,50الوليدتلحيق0715/39083230

ياسرجاللي0815/39075582

بلقاسمخاللفة0913/35034677

مرواندخيلي1014/35040313

محسنديابي1112/5032218

حسينزغادة1213/35038468

04فؤادسالم1315/35042272 00

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

كهروميكانيك

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 07المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

04,00فؤادسالم1315/35042272

جوديشايب ذراع1415/3550836

جاللشرشار1515/35042119

أحمد تاج الدينشروف1615/35051013

مصعبشيحي1715/35050222

هندصولة1815/35041251

هبةصيد1915/35041245

دمحمعبد الالوي2015/35040314

أيمنعدوان2115/35051984

خولةعربية2215/35045081

10,00عبد المجيدفرج هللا2315/35043793

رابحفرطاس2415/08148

دمحمفزاري2515/35042298

دمحمقرقط2615/35043910

عبد الحققميدة2715/35057773

ريمةقيدوم بوزياني2814/35037905

دمحم الشريفكامل2914/39040302

كريملمصارة3014/35040290

عبد العاليلوايفي3115/35051658

دمحم لمينمستورة3215/35041408

صفحة : 1\1



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

08,50عدنانالتاه0114/1107

حسام الدينبصيري0210/5032058

دمحمبن زكري0315/39087999

نور الدينبن لمخربش0412/5034445

ندىبن موسى0515/39072439

13,00نعيمةبوعيشة0615/35045597

عبد الغفوربوغديري0711/5027674

14,50سارةبومعراف0815/35039627

11,50زينببوهالي0915/35039616

15,00زكرياء كمال الدينحسين1015/35043632

اسامةحسيني1115/35038960

13,50خالدحشالف1215/35043539

منيرحوحو1315/35040633

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

إلكترونيك

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 08المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

منيرحوحو1315/35040633

صابرحويلي1414/35043603

11,50فاطمةخنيفر1515/35049282

عبد الكريمدخيلي1615/35039990

عبد الحقديمي1714/35050201

13,00رائدذويب1815/35039424

رائدزارع1913/34014325

05,50إيمانزراق2015/35041459

وفاءزوزو2115/35042397

11,50سلمىزيد2215/35046709

فادي عبد العظيمزيدي2315/35043835

14,50محمودساسي2415/35051786

16,00سعادصيفي2514/35036558

13,00بثينةعبازي2615/35041471

12,00سعادعطيل2715/35042179

سلوىعقون2815/35039699

10,00الصديقعون2914/35034187

شهينازعيساوي3015/35039807

10,00فتيحةعيساوي3113/35045888

16,00داليةقاقي3215/35042146

08,00صالحقطافي3313/35045008

يحيىقواوي3415/35046654

دمحم االمينلباز3514/35042581

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

القسم مرئيس يس  ر

صفحة : 1\2



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

نصيرةلخذاري3615/35050240

15,50طبيشةلفقير3715/35042232

يسرىلفقير3815/35042366

12,50يسرىمزغيش3915/35045440

صبرينةمعكوف4015/35042224

14,00خالدمقراني4101/934302

فاطمة الزهراءموساوي4215/35042280

12,50إنتصارناوي4315/39030837

خولةهالل4415/35039380

رقيةيحي4515/35045108

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

إلكترونيك

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 08المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

صفحة : 2\2



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

11,00أكرمالعنابي0115/35041539

15.75عالء الدينالعوني0214/35034907

عماد الدينبابكر0315/31003000

07,00عبلةبالطيب0415/39073708

12,00صافيةبرمضان0515/35046362

10,50ايمانبعلي0615/35049969

04,00دمحم نجيببعيجي0715/35049127

ريمةبلحاج0815/35045116

10,00ريمبلقيدوم0915/35050042

13.5سيف الدينبن ابراهيم1014/35034716

أمينةبن بوزيد1115/35045458

حسناءبن غزالة1215/35048818

يح1315/31002907 الحميدبن عبد

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 09المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

اتصاالت سلكية و ال سلكية

عبد الحميدبن يحي1315/31002907

دمحم لمينبهاز1415/35040450

حسامبوسايح1514/35040991

7.25كنزةبولنوار1614/35038125

عبد الحقبومزراق1715/35050114

12,00رندةتبينة1815/35046603

10,00فطيمةتريش1913/39040146

08,00عيسىتوشن2014/35018188

11,50موسىتوهامي2115/35046489

15,00عقبةحسيني2214/35035664

عبيرخبزي2315/35041164

16.75دمحم اسامةخنيش2415/35040351

سليمةدعدوعة2515/35056984

12,50حليمةدكومي2615/35041583

أسماءزرارقة2715/3503876

14.25بسمةزكري2815/35043468

الشيخةزيادي2915/35039007

12,50بثينةزيدي3015/35041570

خديجةسالمي3115/35048849

سميرةسلطان3215/35046348

4.5سرورشبري3315/35039657

15,00دمحم حبيب شوقيشنوفي3415/35040410

11.5عبد المنعمصويلحي3515/31003128

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

عبد المؤمنطاير3614/35034869

سناءعبد اليدوم3715/35042199

02,50ياسمينعقبي3815/35040936

عبد السالمغراب3915/35050118

نور الهدىغراب4015/35045394

عبد الرزاقغطاس4115/3505117

مروىغمري4215/35040515

10.5رحمةفرطاس4315/35039459

بلقاسمقاسم4415/35048801

نور الهدىقشام4515/35040803

إبتسامقوات4615/35041303

13.25فارسكنيوة4715/35041173

عبد المجيدليحي4815/35045237

عمارمازري4915/35057260

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 09المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

اتصاالت سلكية و ال سلكية

رزري9

كريممنصوري5015/35040193

13,50رفيدةمهدي5115/35039479

7.5مريمنويوة5215/35040527

11.5ناصر الدينهاللة5314/35035278

شيماءيحياوي5415/35039815

يسرىيوسف5515/39073939

صفحة : 2\2



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

الرميصاءبن خلف هللا0115/35046702

عقبةبن دحمان0215/35046402

سلمىبوطيبة0315/35041488

12,75ساميبوغفير0415/35050432

إسالم جار هللابولقرون0515/35043407

08,00عبد الحميدتاوريريت0615/35039962

11,75شهرزادتميمي0715/35041621

أملخليل0815/35041543

يوسفرحموني0915/35041739

الدرداءزرقين1015/35041313

09,50دمحم إسالمزكري1115/35043917

08,50عبد الوهابسبتي1215/35040010

عيسسعادة1315/35047798

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 10المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

آلية

عيسىسعادة1315/35047798

دمحم السعيدسالم1415/35040369

عمر كريمشهابة1515/39087139

حسينصحراوي1615/39071949

عليطويل1712/5037239

سهيلةعاشوري1815/35039762

عماد الدينعاقلي1915/35040070

نسرينعبد الرحماني2015/35046646

عبد الرزاقعبود2115/35047785

نور الدينعزيزي2215/37002139

عبد الغفورعلوي2315/35057184

أميمةغرسة2415/35038809

عالء الدينغريب2515/35040054

إمام بركاتغيلوبي2615/35038907

06,50أحمدقشطو2712/5037899

عبد الرؤوفقندوز2815/35039967

زين الدين سرحانيكحول2915/35039609

أسامةكرميش3013/35035659

أسامةلحمر3115/35038709

عماد الدينلعجال3215/35043825

دمحملمصادفة3315/37001925

يوسفلمصادفة3415/3700227

عراسلوصيف3513/35034691

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر

صفحة : 1\2



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

17,75خالدمعاش3614/35037842

دمحم يزيدمقدم3715/35042305

حمزةنفير3813/35031046

زكرياءنوي3913/35032118

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 10المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

آلية

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 2\2



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية العلوم والتكنولوجيا

قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

مروانبوسنان0113/35032200

10,00حمزهمسوس0214/35037828

05,50رشيدمشري0314/35040410

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكيـة

الفوج : 01المقياس : قياسات كهربائية و إلكترونيةمدوخ. س

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

الكتروتقني

صفحة : 1\1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	2-1

