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10,5008,50احمداخضر01161635045467

اساماخضر02161635045965
06,00ياسينادريسي   0315/35049241

 معاذاعمير  0415/35045350
00,7506,5006,25أحمدالبار05161639054089

06,7508,50شيماء ياسمينالبار06161635037925

ولي   0714/2049 يالب هشا راجح محمد ع
اروالسبع08161635038142 10,5012,25عمر ال

خيرةالشعوبي09161639055252
00,7505,75نسيمالشيخ10161635041302

حسا الدينالطي   1114/35044250
الحسينالعابد12
06,2507,25عبد الرحمانالعباس 1315/35049023

ود عبد الحقالعرجاني14161635042480 مي
 الطاهرالعرجاني  1513/35035662
يانالعرجاني  1615/35045158 04,5007,50 س

03,0005,5002,00محمد أكرالعشوري17161635038324

واني   1815/35041397 اشميالع محمد ال
191,61635E+11   واني 03,7507,5006,50محمد معتز باهالع

05,7506,50أيمنالعمري20161635038894

01,7507,00صاح الدينالعمري   2115/35049336

لحسنالعمودي22161639053295
00,5005,2501,00اكرالعوز23161635037248

04,2510,0010,00راميالعيدي24161635040905

تني25161635047560 أيمنال
تني26161635047574 00,0007,0001,00خميسال

تني27161635047627 01,2506,5003,00هاجرال

01,2506,7506,00نسيببن طال28

05,7508,00طاربن عمر29161635038979

04,5008,50بالحاجخطارة3016/1635037349

03,5006,0002,50خولسويس 3116

02,7508,25جال الدينشمال   3215/35039207

06,2509,25محمد أمينشنافي   3315/35040328

رندةعاشور3416/35040923
رضوانعاوة35161635042224
07,2509,50 احمد سيف الدينعمري  3614/35034139

08,0008,7505,50عيشوشقاس   3715/35040085

03,7506,7506,50أحمدهنودة38161635038882

يحقويس  3915/35046612 04,2507,5004,00 ص

و4016/35048281 07,00صارةيع
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محمد حسا الدينإدريسي01161639054565

رني   0214/35039108 الجيانيال
يلالكيحل   0315/35044210 08,0010,0010,00خ

 شيماءال  0415/35041492
ادي05161635054336 عيشوشال

امل06161635037735 02,5004,5003,50زين ايمانال

02,00حسا الدينالواعر07161635038921

08,0016,00صاح الدينأمس08161635039133

يانأواد عبد ه09 04,50س

06,5010,0010,00خولبابا عربي10161639052968

05,0009,0007,00حسينباخالد11161639052931

09,5011,00حسينباري12161635042170

10,0016,00عائشباري13161635042313

09,0012,00ساميباس14161635046047

07,0007,5012,50عبد السابالحبي15161639057899

09,5013,00طه اأمجدبالحسن16161639054414

مسبالحسن17161639064361

05,0012,00شيماءبالحسين18161639051557

09,0013,00فطيم الزهرةبالحمو19161639051678

سيف الدينبروثن20
ل21161635041395 12,0016,00أيمنبري

هدىبن نصي22
ام2314/35040979 10,5010,00أمالبوس

يف24161639057921 07,0013,0014,50فرحاخ

صالحسعدي 2515/35041634

مي26 05,0004,0002,00ماجدةس

01,00حسينقرج2713/35034061

ود28 06,5011,00راضيقن

مان مسعودكربوس2915/39053541 08,0014,00ل

فارومنصوري30
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محمدأبو امون0115/37146165
15,0012,00عبد الرؤوفازراي02

ي   0315/39075467 11,5013,00خديجإسماعي

00,0005,00 محمد باسلاونيس  0415/35041398

عبد المنعباباي   0513/39053485
05,0010,0015,00حدةباري   0615/35045567

ثامرباسي   0715/35041573
صوريباسي   0815/35057885
07,0010,0010,00عامربالشوع09161639057167

01,0005,00الطاهربالطي10161639051328

04,5008,0009,50امين نرمينبالطي11161639050603

09,5015,00فوزيبالطي12161635041435

07,5011,00محمدبالطي13161635043633

ار14161639057223 08,0014,00عبد المالبال

10,0010,00فاطمباي15161635046078

13,5015,00بالباي   1615/35047684

06,0008,0007,50هيث عبدالبارئببه17161639051892

ابراهيبت18161635048224
00,00السعيد عبد الرؤوفبحري   1915/35051796

06,0012,00خولبحري   2015/35051219

زيادبحيو21161635046928
تميبختي   2214/35037789
06,5005,00 ايمانبخوش  2315/35041568

10,5013,50تركيبدرة   2415/39073469

افبدري25161635054278 ع
09,0011,50الصالحبدري26

08,0009,0006,00كوثربدوي27161639055672

07,0004,0008,00CORRعبد الصمدبديرين28161635045926

افبديرين29161635045739 06,5008,0007,00ع

10,0014,00عيشبديرين30161635042658

04,0009,0008,00خولبراشد31161639052973

03,5006,00نبيلبشيري32

عيد   3314/35041436 توفيقب
رانيابن فرحا34
05,0008,0012,00هدىبن نصي   3515/39074118

08,0013,00أسامبوقطاي36

طاني37161635044585 06,5011,00النوريس

03,5008,00محمدشمار   3815/35047842

05,0009,0007,00صاح الدينضحوة39161635043404

04,5008,0005,00عادلمكنتيشي40161635048288

يشه41 رافدق
08,0011,00عبد الحكيغربي   4215/35049012

05,5009,0011,00صارةمومي43
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011,61635E+1105,0007,0006,00عبد الرزاباري

05,00 انيسبدري02

خالدبدري 0314/35042840
يمانبدري  0415/35045207 01,0005,00 س

حبدري   0515/35045207 ط
عائشبدري   0614/35042860
هاجربدري   0715/35049205
اسامبرباري   0815/35042084
02,0005,00رياضبرباش09161635037677

رشيدبرباص   1015/35049404
05,2505,0005,25محمد الصادبرجي11161639048946

04,0010,0008,00إيمانبرقي12161639052821

ي سيف اأسابركا   1315/35040062 07,0010,0010,50ع

01,2508,0006,00  جمعبرك 1415/35041576

محمد الصغيربرمضان15161635043493
  مرادبروثن 1614/35035173
 زهيربريش  1715/35049407
خيرةبريكي18161639047720
يظبزاز1916/1635038018 عبد الح
04,0001,00إبراهيبزيو20161635046011

عيسبزيو21161635046077
10,2516,00راميبسيكري22161635038937

05,0010,0008,50عبد المالبسيكري23161635038070

03,5010,0010,00رشديبشراير24161639051439

صباحبطا25161635054081
سيف الدينبعيس26
05,0011,0010,25أيو الصابربكرون27161635037140

04,0001,50عبد المجيدبكوش28161639057906

عال29161639054275 02,0010,0010,00خالدب

مبروبن يحي301635041196
02,2505,00عبد الرؤوفحوحو31

01,2504,00فاطمخير الدين3215/35049070

01,2510,0007,00فارسرايس33161635038162

05,0013,00رضوانزير3415/35039472

ا الدينقرين35161635038213 01,2503,50فوزي إي

02,2511,0010,00عبد الخالقحريحيري36161635038025

حسا الدين عزناجي37
01,2505,0003,001,2553عتيناصري3814/35041091
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محمد الصالحالوافي01
10,5006,0010,00سارةبت   0215/35041760

ل 03 وليدبري
ي  0415/35045027 12,5008,50 بن عزوزبري

الياسبريكي   0513/39053677
اسابزة 06
عبد الرحمانبزيط   0714/35039306
بدر الدينبزيو   0814/35039137
08,5007,5010,50عبد الرحمانبعوج   0915/35045485

ي الدينبكاري   1015/35040407 محمد ت
جبل   1115/35042266 11,5009,50عماد الدينب

خمار  1215/35049978 08,2508,00 بالب

خيري  1310/5033625  فريدب
عايش14161635054255 12,0014,00عبيرب

عباس15161639047775 يانب 10,5011,25س

عباس16 14,0010,00خديجب

عيد17161635038023 عبد الحقب
اسمي18161639047639 أمينب
اضي   1915/35041763 11,5009,00فدوىب

يدو20161635046649 عبد الرحمانب
مبرو21161635038212 08,7504,25فوزيب

وشا22161635047974 03,0000,50لخضرب

أحمد رائدبن ابراهي23161635053186
طيفبن ابراهي24161635039845 عبد ال
12,2508,50فاتنبن ابراهي25161635047966

00,0000,5000,50نورالدينبن التواتي26161639058237

08,0002,0007,00يوسفبن الحبي27161639053528

08,0002,25راشدبن الزاوي28161639055567

11,0008,75إيمانبن الشارف29161635053295

نجاءبن الشارف30161635054742
سرينبن الض31161639046330
321,61635E+1111,0007,2509,00سعادبن دخ

ين33 ادربوجم 08,0005,0004,00عبد ال

12,5008,50عبد الباقيجدي   3415/35045215

11,0012,25عبد المؤمنرغيس35

08,0003,0009,00خولهشابي 36

10,5006,7510,00هاجرشاي37

08,0001,7509,00محمد سيف الدينشوشي3816/161635038414

12,2508,50ماريعبادلي   3915/35040285

401,61635E+11ي 13,0010,50رزيناي
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خير01161635039300 10,5007,5010,00إساب

ي02161635039097 ي 10,0003,2510,00السعيدب

 خديجبن احميدة  0315/35048844
بالبن الذي   0414/35036505
06,0003,25محمد أمينبن الض05161639054538

08,0008,0008,50زهيربن النوي06161635042241

11,0005,5009,50عبد المالبن النوي   0715/35051034

12,5007,00نسرينبن بريك08161635039452

عباس 09 13,0012,50خولبن ب

عباس  1015/35044257 12,0005,5011,00 ليبن ب

زكريابن تما11161635037704
عيسبن جدو12161635041126
زيدبن جديدي13161635037722
03,2503,2507,00عبد العزيزبن حام14161639057902

07,0003,5010,25فاطم الزهرةبن حام15161639057920

يظ  1615/35041288 يانبن ح  أحمد س
 سعيدبن خرارة  1714/35035797
رانبن دبك18161639062470 غ
11,0005,0004,00معاذبن راح19161635038538

05,0002,00عريف الدينبن رتمي20161639053228

04,7503,7511,00لزهاريبن زرقين21161639053296

06,0002,00بالبن زط22161635041472

00,0000,50عادلبن زط23161635037999

09,5004,5006,50حميدةبن زط   2415/35044182

ضياء الدينبن زط   2515/35039911
10,0001,5005,00نجاح بايبن سال26161635038622

يبن سديرة   2715/35042237 عبد الح
08,0007,2509,25أمنيبن قانه2816/39055030

خال29 08,5008,0007,00عبيربوخ

عبد الناصرثاب   3015/35057205
10,0004,5007,50زهرةشنوفي31161635041479

ساميشويرف32161635040952
11,0006,5009,50سارةنسي3316/35037748

13,5008,00ريانرماضنه

از: اأستاذ ســي ف 22/5/2017:بسكرة في م
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00,0010,7505,00رضوانبحزاز01

01,7510,0000,00عيسبن ساهل02161635041127

03,5010,7508,00رميسبن سعود03161639054314

02,0010,0007,00السعيدبن شعاع04161639056969

02,5010,7510,50خير الدينبن شن05161639052975

08,5010,50  نبيبن صغير 0615/39072765

05,0011,50الياسغمري0715/35041556

02,0012,25اسماءبن عباس08161635039095

 خالدبن عبد الرزا  0915/35043540
ي الدينبن عبد ه  1015/35049554 03,2510,0006,25 ت

05,2510,2504,00بالبن عثمان11161639047079

معتز باهبن عطاه12161639054622
10,2511,00 كريبن عمار  1315/35051257

اءبن عمر14161639055618 05,7510,00ش

12,0010,00اسابن عيس15161635039232

03,2510,00 رمزيتيطاوين  1615/35039495

06,2512,2515,75زهرةبن عيس17161635045578

08,5011,25الياسبن عيس 18

يلبن عيس   1915/35050112 عبد الج
دىبن عيش20161635043682 05,7513,7510,75نور ال

05,0010,50ايمنبن عيشي21161635044089

04,7511,50زكرياءبن غزال22161635045573

05,0010,25فاطمبن غزال23161635045749

أسامبن فاتح   2415/35038703
مجي عبد الرحمانبن مدور25
04,5011,5000,50اسا محمد أمينبوبش 26

01,7511,50حسناءبوطب2716/1634043919

03,0010,0008,00الباشق السعيدجابي 28

00,2510,7503,75عبد الرحمانخيراني 2916/1635045722

يزورزين3015/35048938 09,2510,0011,50س

يانزيود3110/5030247 س
02,7510,00تاج الدينعزوزي   3215/35039181

07,2511,75شوهازعشورى   3315/35039810

يا34 04,5010,0008,50زينع

01,0010,00ياسر عبد المؤمنعويش 3515/35041267

خولشابي   3615/35041759
371,61663E+1302,5010,0005,50صاح الدينغربي

06,2511,25أمين  ياسمينلزول38161639057974

زيادبن محياوي39
وصاللع4016/1635039212
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ياس ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

05,0007,0007,50هشابعيجي0116/1616350459

07,0012,00مروةبن ريال 02

06,5009,00جمال الدين يوسفبن قدور03161639054225

 منالبن قريرة  0415/35040614
رفيقبن قسمي05161635041426
11,5017,00حسا الدينبن ق06161639054244

عماد الدينبن محرز07161635038132
07,0010,0008,00أسامبن مشيش08161635037021

ودبن مشيش09161635053699 خ
 نصيربن مشيش  1015/35041721
02,0007,0000,00محمد شاكربن موفق11161635038415

وبن ناجي12161635038849 04,0007,00يع

عبد الرحمانبن ناهي13161639057187
فاطم الزهراءبن نون   1414/35038087
10,0010,50التجانيبن هارون15161639055523

01,5007,50خالدبن هني16161639057037

03,0008,0006,50رشيدبن يحي17161639055579

06,0008,5001,00عبد العزيزبن يحي18161639053639

ادربن يدير19161639054435 00,0006,50عبد ال

05,0006,5006,00سارةبواانوار20161639055114

أشوابوبش21161635044552
انبوبكر22161635040845 05,0007,0003,00جي

ا الدينبوبكر23161635039173 03,0008,25محمد ش

احميدةبوبكر   2412/5039480
يظبوبكر   2515/35041329 09,0010,0009,00ح

يمنبوبكري26161639055152 03,0009,0004,00عبد الم

02,0006,50محمد السعيدبوجراده27161639055186

اسابوحركا   2815/35051993
مروانبوخال   2915/35049130
ي   3015/35043324 03,5003,50أسماءبوخال

 كسيبودرس  3115/35040201
02,5003,50 صبرينبودوح  3215/35057884

05,0009,3010,50إيمان سندسزير33161635037187

جالشيخ3416/35037421
05,5011,0008,00معطا هعاشور35161635041441

معطا هعاشور36
11,0014,50محمد لمينقربازي 37

05,0007,50محمد مروان مصطمزغيش38161635041493

اء الدينمودع39161635037393 09,0011,50ب

09,0007,5008,50عبد الرؤوفهويوة40161635038026

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:بسكرة في ELOUAFI:إمضاء اأستاذ

EXTDRATT قب رق التسجيلالرق اإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

و و التكنولوجيا                                         جامعة محمد خيضر بسكرة الجذع المشتر لميدان الع

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج A:الفصي ر                                                         09:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

ياس ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

اءبوحاف خرخاشي01161635054099 ص
خال02161639055239 يسمينبوخ
ط03161639057911 10,5012,00عبد النوربوخ

10,0010,00يوسفبودره04161635046100

10,0010,00ابراهيبودره   0515/35048744

00,0005,0001,00جياليبور   0615/35039236

06,0007,0006,00عز العربورز   0714/35034895

باسبورقعه08161639054202
 أحمد هيثبورمل  0915/35038694
ابورويس  1015/35050075  س
11,5013,00زكريابوزيان11161635037702

أحمدبوزيان   1214/35044570
03,0005,0006,00بسمبوزيد13161635037378

04,0011,0009,50عنتربوزيد14161639055657

11,5010,00يوسف سيف الدينبوزيدي15161635038868

يبوزيدي   1615/35051648 ص
دىبوساح17161635047382 06,5011,0010,00نور ال

امينبوسبيبيط18161635039742
06,5011,00أسامبوسري19161635044038

ي20161635037714 03,0008,00زكيبوس

03,0008,0008,50دنيابوصاوي21

10,5012,00أحمد رضوانبوضياف22161635040707

يبوضياف23161635037805 08,0014,00س

راشبوطب24
10,0015,00ناريمانحجايجي25161639056523

17,0018,00صاح الدينحساني26161635037955

عياش نبيلربعي27
فيصلسعيدي28161635038219
عبد الرحمانعبد الرحمان2915/35039990
ي الدينعشوري3015/35039989 عبد ه ت
05,0012,00إيمانلحمر عبو31161639056147

خالدماص   3213/35032932
سماحميحي33161635039863
محمد اسانصيرة34161639056464
محمد الشريفرماقي تما3515/35043923
ريانرماضن3616/1635037681
يلحمدي   3715/35039361 10,5012,00خ

ادرهبيرا   3815/35039988 عبد ال
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:بسكرة في Dr Said Benramache,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ

EXTDRATT قب رق التسجيلالرق اإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

و و التكنولوجيا                                         جامعة محمد خيضر بسكرة الجذع المشتر لميدان الع

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج A:الفصي ر                                                         10:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

ياس ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

07,5014,00حسا الدينالشابي01161639054243

04,5011,5009,50الطاهربن جا ه02

خال03 06,0013,50محمد كمالبوخ

05,5012,5008,50محمد لخضربوصاح   0415/35040446

00,0000,00باسينبوضياف 0515/35057662

04,0012,5006,50عادلبوطالبي06161639053178

00,0000,00 ياسينبوط  0715/35044116

03,0011,5010,00محمد إسماعيلبوعافي08161639050320

00,5011,5002,50امالبوعبده09161635037283

06,5011,5010,50صاح الدينبوعكاز10161635041039

08,50عبد هبوعكاز11161635041082

12,5013,50أيمن عبد هبوعيس12161635038898

00,0000,00نعيمبوعيش 1315/35045597

12,0013,50ساميبوقارش14

04,0011,5005,00شرف الدينبوقرينا15161639053109

01,5011,50مبروبوقص16161639051719

00,0000,00اسامبوقطاي17161635042094

03,0011,5005,00عدنانبوكري18161635038096

00,0000,00 يوسفبوكشريدة  1914/35038447

رون20161635041176 07,0012,50كوثربول

رون   2115/35043941 00,0000,00محمد عياشبول

00,0000,00محمد العيدبولي   2215/39053090

10,0012,50  زكيبومدين 2315/35045474

02,5011,5007,50الشيخبومزرا24161635046515

ا25161639056987 13,0014,50بالبون

01,5011,5006,00محمد اامينبوهال26161639055183

06,0013,50مولود أمينبي27

ه مولود28161639048837 يبي 02,5011,50ص

06,0013,50أمالبيوض29161639046109

ينازتام30161639051550 06,0011,50ش

04,5013,50ريانتبرمسين31161635037686

يحجاج32161639055524 03,5012,5008,50الحاج ع

02,0011,5000,50عاء الدينزكري33161635041114

06,50عبد المجيدشكي34161635039847

05,0012,5002,00نذيرشكي35161635039904

يانكريد   3615/35043932 00,0009,5002,00محمد س

371,61635E+1100,5007,50عبد النورمباركي

11,0014,50عبد الرحمانالنظاري 3815/1741

06,5013,5011,00رمزيمختاري39

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:بسكرة في طيقع:إمضاء اأستاذ

EXATDRATT قب رق التسجيلالرق اإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج B:الفصي ر                                                         11:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ء ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم 2فيزي

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

ي0115/35050187 04,2505,00لميسبع

بي02 01,0005,2501,00لخضربن ن

لي 0315/35039616 ه زينب
معرا   0415/35041372 طيفت عبد ال
رتدر05161639055171 02,0008,2503,00فتح الن

لتراك06161635045549 04,7509,50خ

زيدتراك 0715/35049326   ب
ب أكرترع   0815/39069036 ع
ني ماترغيني09161635037292 01,5005,0005,00ام

صتركي10161635038002 02,2506,0002,00ع

سطتركي11161635054159 00,5005,0001,00عبد الب

طي12161635039263 ئشت 02,7506,0004,50ع

تي13161635053499 بشيرتك
كت14161635053333 اسحتمب
ش15161635053606 ءتمشب حسن
مي16161635043393 شمس الدينت
مي17161635038329 00,00محمد أمينت

مي18 نت 00,0005,00ايم

مي   1915/39052967 رت 07,2509,50عم

نسي   2015/35056819 دت دا
نسي   2116/1635037070 ني لطيت 02,7505,0003,00أم

راني  2215/35047928 ستي 04,2505,50 ب

ب   2315/35041666 تحث 04,2507,25ف

ربي24161635039071 ب سفج 07,2506,5009,00ي

ط  2515/35040097 رسج  ف
برة26161635038743 نيجب ه
رحمير2716/1616350466 01,7506,75ف

281,61635E+11ح 08,0008,75صاح الدينزرن

ن29 يم لحس 03,7506,25ص

00,0005,25محي الدينشراد3015/35014137

سل عبد الرحيتتي3116/35042647 05,25ب

ليهيث3215/35057222 عج
صير3397/448130 انل رض
يد34 دق 01,0001,00مسع

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ

EXTD قب رق التسجيلالرق RATTاإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج B:الفصي ر                                                         12:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

بر01161635043367 ميجب 07,5000,00س

ر02161635039225 ءجب 08,5015,00أسم

نسجخرا03161639049822 03,5006,50ي

07,5010,00لخضرجد04161635042395

ل الدينجديعي05161639057008 06,5006,0008,00جم

00,00كريمجر06161639053281

06,5006,00 راضيجريد  0715/35041081

00,00زين الدينجريد   0815/35039607

00,00عبد الحقجزار 09

00,00 عيسجزار  1013/35032580

ر11161635042147 11,5014,50بسجع

04,5004,00ايمنجعال12161635037337

00,00جبريلجعيدر   1313/35036970

رجغاف   1415/35043357 00,00أن

00,00سيف الدينجابي 1514/35041053

نجالي16161639056310 يم 01,0000,00س

يلجمع  1715/35039758 03,5005,00 س

00,00عبدالكريجمعي18161635041093

00,00عبدالكريجمعي19161635041093

د20161635046063 ئشج 08,5004,5010,50ع

هر21161639046438 درج 02,0001,5000,50عبد ال

07,5015,00هيبجيدلي22161635046756

ي23161635054843 ج ع جرح 00,00ه

00,00عبد الحقحرار2415/35039951

ل2515/39055825 ءش 00,00اسم

دة2614/35042463 00,00صديقزغ

00,00ايعيس2714/35044582

هضريف2812/5008296 00,00عبد ال

لي29 02,5002,7502,00شردرب

ير3016/35047339 10,0010,50لخميسيس

ثرفرج ه311635041177 00,00ك

يس32 09,0008,00هندق

جي3315/35041736 11,5012,50يسرىن

يش 07,5012,0013,50رافدق

ن ام 08,5010,00محمداب

بسكرة في ,,,,,,:إمضاء اأستاذ

EXTD قب رق التسجيلالرق RATTاإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج B:الفصي ر                                                         13:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ء ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم 2فيزي

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

011,61635E+1107,7514,00فلبري

د الدينجرع02 --عم

05,7509,2510,50احمدجال   0315/35041310

ن   0415/35040426 10,5010,50محمد شكيجن

اليل   0515/31002994 12,2514,75محمد رضج

د   0614/35038506 مج 10,0010,50أس

د   0715/35049114 --محمدج

د   0815/35041689 01,7509,2510,50محمد بدر الدينج

دير  0915/35049118 16,0017,50 محمد اأمينج

ب   1015/35042320 06,7510,00منصفح

جي11161635037010 00,5008,00أحمد صاح الدينح

جي   1215/35043661 --سعيدح

شي 13 --نج الدينح

شي   1414/35039314 طيفح --عبد ال

مد15161635043368 ميح 05,0010,0008,50س

ز   1615/35051801 صرحج 09,7513,50عبد الن

ج  1715/35041667 تححج 07,00 ف

18--

سفحداد19161635038856 --ي

ضلحرز ه20161635045804 10,5015,50محمد ف

دحرزه 2115/35048902 --  زي

ين22161635037726 بدينحس 04,0012,7514,00زين الع

00,5011,50حمزةحرش23

ين24161639056265 ضحس --ري

لحسين25161635046709 10,2514,50محمد عبدالم

سفحسيني26161639051917 06,7512,7509,25ي

فسخر   2715/35041690 07,7510,00محمد رؤ

07,5014,2514,25عزيزةصغير28

ر   2915/35041399 فطي --محمد رؤ

نس عبد المؤمنغش   3015/35045508 09,5013,25ي

ش31 09,7511,50يسرىفط

دلمحمد   3215/35041642 01,0008,50ع

رةبن زاف   3313/35032559 02,7513,25ص

ر الدينمع34 05,7510,0010,25ن

ش 07,2512,25حمدحب

نشن36161635043268 10,2516,00إيم

06,0013,5009,50عبد الحقحرار 

جمعة:إمضاء اأستاذ بل ب ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2017-05-22:بسكرة في ,,,,,,,,,غ

EXTD قب رق التسجيلالرق RATTاإسال



جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج B:الفصي ر                                                         14:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ء ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم 2فيزي

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

ج01161635037711 ح ءب 06,7509,0011,50زكري

ن   0215/35039013 --العربيب

031,61635E+11ب مث 01,0007,0004,00أس

ينحزازط   0415/35040212 --ك

ني  0515/35038740 لحس -- أص

ني   0615/35040420 ضحس 00,5010,75محمد ري

ءحسن  0715/35038729 04,2512,0009,75 أسم

سمينحسن   0815/35051746 07,2512,00ي

ني  0915/35042170 ءحش 00,5007,00 زكري

04,00أميرحط10161635039711

ر11161639064152 06,2511,25عبيرح

ر   1215/35041349 رةح 10,5011,50س

رة13161635041320 دىح ر ال --ن

يس14161635055054 لح --خ

يمي15161639051729 05,7508,5008,00محمد أيمنح

05,7509,2512,00محمد اامينحمد16161635048019

ني17161639052003 00,5008,0006,00رشحمر

ءحمزة18161635046889 05,5010,7510,50أسم

01,7510,50يمينحمزة19161639054709

نحمزة 2015/35045224 --عبد الرحم

دة21161635037989 07,2510,2514,25طه عبد المنعحم

دة  2215/35041483 فيدةحم 04,5010,5011,00 ر

درحمي23161635039486 04,00عبد ال

لحميدات24161639052779 --أن

ح25161635039249 03,7508,0009,00زهيرح

ح26161635055135 سح 14,0014,50محمد إلي

ني27161635037149 00,5008,0007,00إساحي

يرشيد28161635038434 --محمد ع

رةعجيل  2915/35041486 06,2510,7510,50 س

04,50ابتسعز30

سرغزلي3116/35038811 03,0010,7510,00ي

321,61663E+11لي ة الصغيرةك 04,5010,0010,75نج

331,61635E+11درمريج 06,5009,5011,75عبد ال

ف   3415/35040436 فمعك 11,2514,25محمد عبد الرؤ

اضي3514/2053 ن عبد الرقيالع --ج

صري  3615/35041558 04,2511,7510,00 ابتسن

يس36 ر 11,2512,50سب

ن 36 02,7509,00حسزعم

سمي 36 هر عبد اأحدق 03,7509,5007,00الط

ديمش 36 13,50ن

ل الدينحديد36 --04,00محمد كم

جمعة:إمضاء اأستاذ بل ب ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2017-05-22:بسكرة في غ

EXTD قب رق التسجيلالرق RATTاإسال



ة ج B:الفصي ر                                                         15:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ء :                                                                                         الم ,,2فيزي

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

يالزبيد  0114/2056 -- زكري ع

لي02161635038380 05,7510,5014,25محمد العربيب

ءتيريري03161635038764 07,2514,25هن

ن  0415/35056490 09,2511,75 إلجب

مد05161635037132 09,5013,25أيمنح

ج06161635054735 ةحج 07,2510,00نج

ي 07 02,0011,50أحمدح

05,2513,7509,50لبنحميداني08

08,5014,00خديجحميدة   0915/35039348

ءحنيش   1014/39066169 --أسم

ح   1115/35041307 نح --إيم

ح   1215/35041200 سح --محمد إلي

لد13161639048947 لحخ 04,7509,0010,75محمد الص

05,5012,7514,50محمد السعيدخدران14161639053324

ش15161635039877 --لميرخرش

ش  1615/35042195 05,5010,0010,00 سميرخرش

08,0013,00بدر الدينخرشي17161635037367

ءخرفي18161635042238 04,0012,7515,75زكري

ظخرفي19161639053306 03,50مح

ش20161635039266 01,5005,7504,00عبد الرحيخش

ش   2115/35041640 03,50صاح الدينخش

-- محمدخشعي2215/35057794

فخ23161639046470 --ع

241,61635E+1204,0012,2509,75عبد الرحيخ

لخ25161635041333 06,7511,0010,50ه

يف26161639064068 ءخ 11,7517,00ص

ي27161635037572 07,5012,0009,50رانيخ

ي28161635038390 ي 05,5006,00ECHمحمد اي الدينخ

حخميس29161639051517 06,2510,0010,00سم

ش30161635037873 يخن 00,5007,7506,00سيد ع

ي  3115/35041304 عيلدالي ع 06,5009,0012,00 إسم

يلدريسي3216/16166350456 --عبد الج

06,5012,75عبد هزيد   3315/35041506

حي34 طم الزهراءط 04,0012,5010,75ف

ة35161635038078 هعر 08,2512,75عبد ال

04,0008,75الطيعريش   36

03,0011,50 مصط أحمدعطي  3715/35041520

ايجي38161635039163 --محمدع

ن39161639054750 د الدينع 05,2509,5004,25محمد عم

06,0014,5014,50محمد صاح الدينقرج40

ركي41161639054728 هرلمب 08,2514,00الط

داد42161639054724 10,0012,75أيمنم

جمعة:إمضاء اأستاذ بل ب ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2017-05-22:بسكرة في ,,,,,,,,,غ
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جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك
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2017-2016ااولى السنة قائمة                               

ءبن صغير01161635041478 16,0017,00زكري

عزيز0215/35040 04,5006,50منيب

يحمد0315/35050002 10,0010,00خ

ي0415/35050010 لدخ 04,00خ

رسخن05161639046496 06,5006,5010,50ف

ش06161635046959 12,0013,25عمرخن

ر07161639056510 فخني 01,0001,00من

ذير08161635047418 لدخ 07,5007,0008,00خ

رارة09161639053213 06,0010,0006,50عبد هخ

00,00أيمنخيذر   1015/35038855

دخيراني1115/35049452 07,0007,50 محمد زي

00,00عبد الساخيزار12161635038057

00,00عبيرخيزار13161635042348

سداسي14161635037150 د 00,5004,5001,50إسا عبد ال

02,0002,5010,00 نبيلداسي  1515/35041222

مداه16161639052747 11,0013,75أس

ددائرة   1715/35046725 04,0006,5008,00محمد ال

00,00خديجدب   1813/35034098

بش19161635042050 مدب 12,0010,50أس

ش   2015/35047856 00,00منتصردب

00,00ادريسدب 21

00,00سيريندب   2215/35044215

ح23 ءدحد 07,5008,00شيم

04,0008,00عبد الحقدخي24161635043416

ل25161635039045 سدرغ 10,0010,50م

16,0014,50عبد الحكيدريد   2615/35041646

ن2715/35049466 جررحم 00,00ه

00,00محمدمعيش2815/35057908

00,00عاء الدينبن زط2913/35032574

يت3015/35011657 00,00حسينح

در3113/39056012 00,00ضرارق

ضدفداف32 00,00ري

ر   3315/35040327 05,0003,5010,00محمد أمينزعر

04,0007,0010,00عبد الحققسمي   3415/35046716

نسعيد35 م 00,0003,50ل

03,0008,5006,00أحمد مطيعمعص36

صر 02,0004,00بالن

س 02,50امين شريس

ظخرفي 00,25مح

ذ اأست
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2017-2016ااولى السنة قائمة                               

مر  0115/35044243 -- سافبن ع

ف02161635037637 --رمزخر

ني03161635037635 07,7513,50رمزدرقي

ددريسي04161635045583 07,0010,5009,75زي

ش05 اردغن 01,0006,50أن

ني06161635039319 ندقي 05,0012,0011,00ج

05,5011,0010,75امينحط07161635037306

ني   0815/35040984 06,0012,5010,75يعدقي

03,2508,7508,00نبيلدلند09161635039200

مدل10161635038350 --محمد اس

ر11161635038711 رةدن 10,0018,50ن

ن   1215/35045311 مده 02,5004,00محمد أس

ن13161635036959 --آددهن

ي14161635046642 09,0012,50ضراردهي

ي  1513/35039038 خيردهي -- ب

05,2512,2509,75مديحدهيمي16161635041245

--محمد لميندهين 17

خ18161635054150 ب دلد 03,2511,2509,75ع

ح19161639057006 لد 05,7510,0011,50جم

07,5010,00منيرذي20161635047369

ئشذي   2115/35057985 01,2509,00ع

بي22161635038327 09,00محمد أمينذي

بي 2315/39007518 د الدينذي --عم

مرابحي   2414/35044571 --أس

لدراجح25161635044120 06,7512,75خ

07,0010,2512,00هب هرايس26161635046745

ح27161639051914 06,0010,0012,00يعرب

ح   2815/35047942 فرب 06,7510,7510,50عبد الرؤ

ني 29 --خير هرحم

ني 3015/35043963 يدةرحم --ع

سرحم   3115/35043992 09,00م

ن   3214/35035111 دلرحم --محمد الع

ني  3315/35044254 10,50 فتيحرحم

سحداد161635038917 08,0011,2510,75ب

ا34 11,7511,00حس الدينر

كر35 لس 12,0014,75خ

ا   3615/35047960 رقيد 02,0006,00أن

يكرد37161635047326 09,5011,00ع

شي  3815/35050080 ار خرخ 10,2511,25 سيف الدينن

05,2512,2511,00أميرةهزرش39161635046493

بد39 05,2510,5011,75محي الدينالع

--06,00ليدلكحل 39

جمعة:إمضاء اأستاذ بل ب ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2017-05-22:بسكرة في ,,,,,,,,,غ
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مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن
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2017-2016ااولى السنة قائمة                               

ل0116/39051730 03,0005,25محمد إسابري

س02161635037408 ي الدينبن عب 03,2506,5005,25ت

ئشربيز03161639053171 ع
نرج04161635037678 03,7509,5004,00ري

ح05161635037961 يرج 00,0005,00ص

مين06161639051446 ءرح 03,7507,5006,25رميص

ني07161635037633 00,00رمزرحم

ني08161639057210 تحرحم 03,0005,0005,50عبد ال

ني09161635046657 طيفرحم 02,5005,7513,00عبد ال

ن10161635045566 انرحم رض
ن11161635041175 ثررحم 04,0008,00ك

05,7510,0010,00 إبراهيرحي  1215/35049257

رةرزازقي13 05,7509,50س

06,00مرادرزازقي14161635048048

يرزا   1515/35052054 06,2506,25ص

08,7515,25عاء الدينرزقي16161635044235

08,2514,50نجيرزقي17161635044290

 نسيمرزقي  1812/5037312
05,2506,25عبد المنع أيمنرزقي   1915/35040003

ج غيانيرز20161639051321 00,5005,2502,50الح

سرقي21161635043518 05,2509,75م

فظركيس   2215/35039257 ح
ضن23161635037128 نرم 05,7509,25أي الرحم

يبح  2414/35037808 07,2507,25 حسر

بي   2514/39064052 03,2506,50إبراهيري

نريز   2615/39074039 03,7507,0006,25عبد الرحم

ش   2715/35051004 سينزا ي
ر2814/35035008 لعش كم
محمدبن عبد2915/35041390
ين3014/35039100 اسحر
نبيلشريف3113/35013045
فلعبيد  3215/35041525 03,2507,25 ن

05,2508,25محمد أمينمحمد33161635047608

ي34161635046707 06,2508,5011,00محمد سيف ااسام

جي3515/1535 ائلن د  د أحمد محم 02,7509,5006,25حم

يهزرش36161635046692 03,5006,7505,75لط

مي37 04,2510,00سندسهم

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:بسكرة في ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ
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2017-2016ااولى السنة قائمة                               

لي011635039184 05,0006,50مراددرب

ر   0215/35041765 04,0002,00مريدن

031,61635E+11ني فظرم 04,5005,5007,00ح

041,61639E+11اص 00,0001,00معمرر

051,61635E+11ا سر 08,5011,50الي

061,61635E+11ا 00,00هب هر

071,61639E+11ان 14,0017,00معمرر

ان 08 00,00حسر

091,61635E+11ب ير 01,0000,0000,00ص

101,61635E+11ين 00,00فتيحر

111,61639E+1107,5007,5010,00بدر الدينريغي

121,61635E+11دزاغز 02,5003,5007,00احمد الم

00,00عبد الرزازرارة 13

141,61635E+11ح 14,5011,00محمدزرن

151,61635E+1107,0008,5005,00فطزر

161,61635E+11ق هرزر 07,5010,00الط

قي17 05,5005,75أيمن عبد الرزازر

قي18 03,50ايمن عبد الرزازر

ط   1915/35041643 يلزري 00,00عبد الج

201,61635E+1105,5015,5009,00احمد عمرزطيط

211,61635E+11رزطيط 07,5010,0008,50مب

221,61635E+11بي رةزعب 11,0010,00ص

ن23 00,00حسزعم

10,0011,50عبد الحكيزكر   2415/35045219

نزميح   2513/3423 00,00ميم

ار 2613/39047146 00,00أحمد   الجيانيز

د   2715/35057374 02,5005,5001,00محسنزي

00,00فيصلزيد   28

زين   2915/35042229 يب 06,0010,0010,00ص

يزيد   3015/35040058 08,0003,25ع

00,00خير الدينزين 31

شي  3215/35043316 00,00حمد صاح الدينزي

درنصر   3315/35057191 06,5006,00عبد ال

شمي34 09,0010,00أيمنه

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:بسكرة في ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ
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افي   0115/35041596 08,0013,00رشدال

حجر02161635038590 دب ل م
زين03161635037386 00,0011,5006,00بالب

ش04 10,5010,25نسيخن

02,5010,0009,00أنسدراجي ب05161635037122

08,5010,00ليزايد06

08,0013,00نرجسزحني07161635039447

ل08161635046658 عبد المؤمنزغ
لزكرا09161635053705 خ
نزكر101635039058 05,2511,2507,00هب الرحم

ر11161639055100 دزم 06,0010,0010,50رش

دة12161635042317 ئشزن 05,0010,25ع

د13161635046586 00,50زين الدينزي

نسزيد14 09,2514,00محمد ي

08,2512,75محمد سعيدزيد15161635039170

رزيد16161639051603 07,2510,5010,50عبد الجب

10,00حمزةزين17161635053629

ثزين18161635047337 06,2511,50ك

د19161635039374 دلزي 04,7510,00ع

رس20161635039774 لس 05,0011,0010,00خ

س21161635037121 أمين شريس
سي22161635048040 08,0010,0011,50داليس

عد 2315/35047103 رس   أن
كر24161635055014 09,0011,50إساس

كر25161635045950 رالدينس 05,2507,5010,00ن

كر   2615/35041339 07,5012,00راضيس

لمي27161635038383 تحس محمد ال
معي  2815/35040741  نصر الدينس
معي   2915/35041552 إكراس
ع   3015/35045530 10,2512,50محمدسب

تحسبخي   3115/35043833 ف
رسسبع   3215/35042273 06,0010,00ف

عيلستي  3315/35056540 07,2510,0010,00 اسم

ن   3413/35037503 نسسحن ي
ءسا3515/35041507 10,5010,25عبد ه زكري

ني36161635039863 دسن 05,2510,0006,00ف

05,2510,0010,00محمدعبد الا37

قي38161635039834 دلق 03,5010,0009,00ع

05,5010,0010,00سعيدةهال   3915/35046330

ءال40 08,5012,25شيم

فاء:إمضاء اأستاذ شريط  ب
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2017-2016ااولى السنة قائمة                               

سبن ريغي01 04,7512,5014,00ن

مر02 06,7515,00مريث

11,5011,25سيف الدينجرف0315/35047237

لزرارق 04 06,0010,0004,00محمد اقب

--عبد الرؤزفسخرا   05

--خديجسخرا   06

خيرسرا07161639056989 02,5007,0010,00ب

خيرسرا08161639056989 --ب

يسرا09161635043405 07,0011,2507,00KHETTص

لسرس10161635054781 03,00نض

لسرس1115/35046505 -- نض

ةسريتي12161635053660 06,7512,2510,00حي

07,5010,00محمد رمزسريتي13161635039168

يهسريجي 1415/35039992 --عبد الكري ف

دة15161635044781 --ريميسع

دة16161635047964 09,0011,50عيشسع

دة17161635047997 ءسع 08,5012,25هن

د 18 يطسع 06,2513,0005,00ح

07,5016,00دينسعد19161635040901

10,0011,50سعديسعد20161635042679

د21161639057179 00,5003,0004,00عبد الحكيسع

د22161635042144 03,7514,0008,50براهيسع

د 2315/35044251 --06,50مبر   عمرسع

ءسامي24161639051573 08,7513,50ص

ن 2515/35039110 ط 08,0014,75ايس

مي   2615/35040570 دس ذ مسع --مع

ني  2714/35039625 يم يس -- س

ني   2815/35046689 يم 06,2511,0011,00محمد امينس

عيلعيس 29 03,5007,0004,75محمد اسم

قي   3015/35042152 07,2511,50رابحق

يلقحمص31161639057176 07,0010,0012,25عبد الج

04,0011,7511,75العمرلزر32161635045484

جمعة:إمضاء اأستاذ بل ب ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2017-05-22:بسكرة في ,,,,,,,,,غ
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2017-2016ااولى السنة قائمة                               

بد0114/35038169 11,0016,00محمد أمينالع

اح0214/2052 ي حسينال 05,0007,0007,00صاح محمد ع

12,0016,00رحبن الزين   0315/35046600

نبن شريف04 07,0008,0011,50لبني ري

عيش05 ر ااساب 10,5016,00ن

يجد0516/1635042352 06,5009,0009,00ع

ني 06 دحش 04,0010,5010,00خ

نخراز0714/39044102 10,5016,00ايم

سبيلزهر08 08,0009,0014,00س

08,0006,00العربيزيغ09161635043600

دسامي10161639054551 13,0016,50محمد الص

ن11161635043601 ط هس المنتصر ب

مي12161635046092 سس م
ني13161635042289 يم يس ش

ني14161635042439 يم مريس
ي15161635043646 ع دىسم ر ال 05,5017,00ن

ي16161635047437 ي نسم ايم
قري17161639051468 ءسن 07,5016,00زكري

ل18161635046526 سس 07,5009,0003,00ب

داني19161635041266 10,0010,50مصع عبد الحسيس

في20161639063727 07,5008,0004,50أحمد البشيرس

يسي21161635037131 07,0007,0014,50أيمنس

04,5006,0006,00عبد الحكيسي مزرا22161635042322

بي   2314/35041083 عبد الرحيش

بي   2415/35046562 اش أش
ش25161639057965 ءش 07,5014,00هن

ل   2615/35049345 08,5008,5011,00عصش

ي  2715/35041723 نش رجي 05,00 ن

08,5012,50رزيشبيرة28

ر اإساشتح 2912/5032313 ن ن عبد الرحم

ةشرقي30 07,0015,00نج

09,5015,00ندىشكيش31

لي32161635038667 زص ين 02,0007,00نسرين ش

د3316/1639054144 08,0010,0007,50ابراهيعي

07,5010,00أمينغرابي34

ي351639073381 ي لن 12,0018,00نض

Dr Said Benramache,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ

EXTDRATT قب رق التسجيلالرق اإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج C:الفصي ر                                                         23:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

عيش   0115/35040773 ر ااساب 00,0000,0000,00ن

شه02161639050283 08,0007,5005,50صاح الدينش

ي03161635038731 جرش 00,0000,0000,00ه

ح04161635038180 يزشب 00,0000,0000,00ف

00,0000,0000,00منيرةشتح05161635041275

ح06161635037978 ء الدينشت 01,5011,5009,00ضي

ح07161635042590 نشت 00,0000,0000,00عبد الرحم

00,0000,0000,00أنيسشراد   0815/35038846

يشرفي09161635037874 05,5008,50سيدع

06,0010,0011,50رميسشرقي10161635037660

06,0011,5007,00سميشرقي11

05,0011,5010,00صبرينشريط12161639049634

نشرقي 13 06,5014,00نريم

ن14161635045518 10,0011,50حسينشر

ن15161635042208 12,5015,50رابحشر

ءشريط16161635037909 01,0011,5005,50شيم

00,0000,0000,00 الحسنشريف17

مبي18161639055138 ءشع 00,0000,0000,00ص

يشعبي   1915/35051066 00,0000,0000,00س

ل   2014/35038319 سفشك 00,0000,0000,00ي

دةشكيش21161635045946 00,0000,0000,00مسع

سفشالي   2215/35050272 10,0015,50ي

نشمال   2315/35046332 ي 00,0000,0000,00س

في   24 00,5011,5007,50رمزشن

في   25 ينشن 00,0000,0000,00ج

01,5007,50أحمدشن2616/1635036993

ر   2714/35039165 00,0000,0000,00حس الدينشيت

خ   2815/35039704 يمشي صححت 03,5012,00س
دقي   2915/31003120 يص 07,5014,0007,50سيد ع

دضيف301635042243 07,5012,50زي

ان   3115/35039331 لدط 03,5011,5010,50خ

حي3216/35038840 00,0000,0000,00يسرىلح

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:بسكرة في ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ

EXATDRATT قب رق التسجيل اإسال الرق



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج C:الفصي ر                                                         24:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

عمرالعمر011635042359
07,5014,00ايمنبن جد0216,907367

ن031632079655 كدر ينب ر الي ن
041,61635E+11ئزةحسيني 09,0006,0004,00ف

حكيمحمي0514/35049791
مرايسي0615/35038967 18,5013,00أس

05,00زهيرشالي07161635042242

ا08161635044702 رش 08,0014,00مب

05,0006,00عبد الصمدشم09161635042683

عصشنيتي1014/39062571
ن11161635046174 ش 02,0001,50شراف الدينش

رعا12161635039385 07,0009,00عبد الن

ر13161635045458 10,0012,0009,50أيشيت

ر14161635046099 سينشيت 06,0010,50ي

ن15161639051891 07,0008,0009,00هيثشين

لحي16161639057168 سطص 02,00عبد الب

لحي   1714/35036091 عمرص
يصحرا   1815/35039359 خ
احدصدادقي19161639057912 06,0010,0010,00عبد ال

قسي   2014/35034030 مص أس
لي21161639053502 02,0009,0005,00لي الدينص

لي22 س أحمد أمينص 02,00أب ال

د23161635046641 صاح الدينصي
د   2415/35050273 سفصي ي
10,0012,00 مرزاصيد  2515/35045327

ي26 10,0012,00مريصي

ة2715/35039795 ي الدينضح  ت
صدا حسينطجين   2815/35050096
14,5008,00ايقدار291639074339

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ

EXTDRATT قب رق التسجيلالرق اإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن
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س ي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

يس01161635038386 دبن ت 00,2510,5004,50محمد ال

يمي0216/39048973 سرح 06,5012,5011,50محمد ي

دضيف ه03161639051764 07,5010,0010,00محمد م

جين04161639053122 قيط 10,2512,00ش

06,7512,50نصر الدينطبش05161635038674

يسرىطرف06161639048051
س  0715/35043840 رسطسط 02,0010,00 ف

ءطنج   0815/35039590 02,7510,5005,50زكري

اهر09161639056946 02,0008,7504,00احمدط

يل10161639051387 04,5010,5004,75حمزةط

ر11161635038440 17,0017,00محمد لخضرطي

محمد لمينطيبي   1214/35044448
ر13161635037976 ش ء الدينع 04,5011,2510,00ضي

ر  1413/35032412 ش  احمدع
ر  15 ش يدرع ق
ر   1615/35047265 ش عبد الساع
ر   1715/35050171 ش لع كم
زين الدينبرك1815/35039605
زي1914/35042497 نب عبد الرحم
خديجعجيمي2015/35056784
ر2116/35042601 دمنص محمد ال
ي2215/35017514 سصي ي ب ع
محمد عبد ههي2315/35045323
ل 2412/5030745 ري لعراسب ب
بس   2515/35041477 02,7510,50مطيععب

د26 تنعب 05,0010,0008,00ف

رةعجيل27 س
ف28161635038997 05,0010,0009,00عصقر

سبيلعربي29 س
طم الزهراءعزيز30 03,0010,00ف

سمي3115/35041517 13,0015,5004,00محمدق

15,5014,00أيمنمرزا3215/35047923

دار33 03,0010,00محمدش

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ

EXTDRATT قب رق التسجيلالرق اإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج C:الفصي ر                                                         26:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

011,61635E+1105,5008,5005,00عبد العزيزجالدة

مد02 01,5004,0011,00نسيح

ن0314/35042548 05,5006,5007,50فتحيرحم

ن0416/1635045964 سطسحب 08,5009,00TER GLOBاحمد عبد الب

051,61635E+1104,5008,0012,50أيمنسعدي

لصدراتي  0615/35056824 09,0010,0008,50 دل

071,61635E+11ر 06,5010,0008,50مصططي

081,61635E+11ره ش 10,0013,00أمينع

091,61635E+11مر ملع 06,5012,00شريف عبد الك

101,61635E+11يشي رع 00,00عبد ال

111,61635E+11بس طيفعب 00,00عبد ال

121,61639E+11دة 00,0002,5001,50محمد الطيعب

131,61639E+11ز معب 00,00اس

141,61639E+11ز ءعب 09,0010,0006,50أسم

151,61639E+11سي 08,5007,75جالعب

161,61635E+11سي 00,00مصطعب

سي  1715/35057827 ليدعب  04,5010,0007,00

سي   1815/35045592 00,00محمد اساعب

191,61639E+11ي ض 03,5007,5004,50آدعب

201,61639E+11يد 02,0005,0004,50هيثعب

211,61635E+1100,00خديجعب

عيلعبد الحميد  2215/35047925 00,00 اسم

انيعبد الا23 00,00زه

241,61635E+11يعبد الا 15,5017,50ع

00,00حمزةعبد الا   2515/35049330

نعبد ه   2615/37003562 11,5006,50عبد الرحم

271,61635E+1111,5010,50هيثعبدالسا

281,61635E+11اعبدلي 11,5014,00أش

291,61635E+1107,0006,75قيسعبسي

ني  3013/35039260 00,00 نسيمعثم

ممرابط  3115/35042085 07,0010,0010,00 اس

ان  3214/35043419 بكر الصديقعد 04,0002,50 أب

ب   3315/35049461 06,5010,00نسرينع

ف 3415/35045514 دشر 00,00  الم

ع3516/1635045469 ممزر 00,00أس

00,00السعديغض   3615/35044985

ح3716/1635043547 ت شم 05,5006,5006,00ه

381,61635E+11ني 07,5010,00عبد السميعم

ر3916/35045515 06,5006,50INTER GLOBحذيقد

16,0016,00فتحيميطح4015/35044165

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:بسكرة في ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ

EXTDRATT قب رق التسجيلالرق اإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج C:الفصي ر                                                         27:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

ده01161635046896 02,5000,00أيمنبن ح

راس02 00,00أحمدب

06,5006,50أمجدصحرة03

05,5006,50إبراهيعبيبسي04161635046898

زيغعبيبسي05161635046976 10,0010,50م

07,0002,0006,50رمزعبيد06161639057068

سي07161635038582 دعت 05,0004,00م

يلعتب08161639057896 04,5002,0001,50عبد الج

ن09161635037586 يعثم 10,0010,50را

ني10161635037127 16,5010,00أيعثم

جي11161635046930 رةعج 07,0010,00س

ل12161635039189 00,00مريعج

ل13161635038640 01,5000,0001,00نرجسعج

لعجيمي14161635045509 03,00ج

طم الزهراءعدي  1515/35057292 00,00 ف

يعدي  16 00,00عبد الح

سينعرب17161639054703 06,0005,00ي

02,0000,00أيمنعربي18161635047558

سبيلعربي19161635044160 02,0000,00س

لعربي20161635054854 10,5009,25ه

سي 2115/35039930 ئشعر 00,00ع

00,00ابراهي حسينعريش   2215/35051990

نعريق23161639048856 00,5001,0001,50عبد الرحم

10,0012,50آسيعزر24161635036961

ز  2514/35042300 05,5001,5007,50INTER GLOB السعيدعز

يدعمير 26 00,00عبد ربه محمد ق

ز  2714/35041469 ءعز 00,00 زكري

دار28161635038312 00,00محمدش

00,00محمد أمينعشي   2915/35057947

07,5010,50سيعص   3015/35041732

ه 31 03,5000,0011,50أحمدعط

ة   3215/35048979 00,00صداعط

رقع33 سب 00,00ب

يلما34161635054016 02,00س

رزا 04,5005,00إنتص

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ

EXTDRATT قب رق التسجيلالرق اإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج C:الفصي ر                                                         28:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

06,2513,00فتحيترير01161635047454

ني02161635038374 09,0011,75محمد الصديقحش

رة  0315/35044216  عبد الرزاح
ح   0415/35040452 09,0011,75محمد لميندح

العيدسراري 0513/35035711
العربيسرا   0615/35041318
نطرشي07161635044566 03,5014,00إسم

بدينعزيز08161635045586 11,0008,0010,00زين الع

فعسل09161635038028 06,0010,0010,00عبد الرؤ

ر10161635038326 محمد أمينعش
د11161635037712 ءعص زكري
ف12161635046736 08,5012,25نصر الدينعط

نسعطي   1315/35051810 ي
يص  1414/35042512 نع  عدن
يص   1515/35049436 هع 10,2504,00عبد ال

ل16161639053562 06,0010,25رهع

ن   1715/35041478 لدع 02,0010,0010,50خ

ليدعاش   1815/35040468 محمد 
مي   1915/35038995 الحسينع
07,2510,00عبد الكريع20161635047451

ءع21 09,0011,75هن

انع  2215/35040485  مر
ي23161639057198 03,0010,00عبد السميعع

رة24161635047446 عيلعم 06,5010,2512,50سم

رة  2515/35043958 ةعم 07,0012,25 مر

ر26161639051248 معم أس
ر27161639056995 مدعم ح 01,2504,50ب

ر28161635046563 04,0010,0005,00راضيعم

ر29161639048859 08,0010,00عبد الساعم

ر   3015/35040644 دعم 01,5010,0010,00م

نعمر31161635043596 06,0012,25إيم

BOUCHRIT:إمضاء اأستاذ

قب رق التسجيلالرق EXTDRATTاإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج C:الفصي ر                                                         29:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ء ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم 2فيزي

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

09,5011,75نصر الدينبن عطي011635041304

في0215/35046625 ع بب 04,7510,00ع

رة03161635045779 لج 09,2511,25كم

ن04161635038754 --هششر

01,2507,00مصط اامينعبيد05161635042459

ة06161635045565 10,2514,25رضعط

ة07161635045896 سفعط 10,5014,00ي

ر 08 دعم --م

02,2510,0010,00محمدعمران09161635039275

03,5010,0010,00يسينعمران10161635038847

ءعمراني11161635040934 --زكري

--عبد العزيزعمرا12161635041077

--عبيرعمرا13161635041096

07,5014,50إكراعمر14161635039301

02,00رفيدةعمر15161635039337

نعمر   1615/35049190 ر اايم 08,7512,50ن

08,5011,5012,00احاعمير   1715/35048747

ر18161639056376 هرعن 15,7512,75عبد ه الط

ن19161635045782 ثرع 09,7514,50ك

يسي 20 اع --أش

00,5008,50فرحعيد21161635038188

لعيس22161635053706 --خ

فيعيس   2315/35041494 08,0013,00ص

عيلعيان 24 04,00اسم

لي   2515/35038782 --أميرغب

--عبد الساغرا   2615/35050118

لغرا   2715/35045595 02,7509,00من

04,00أحمد الغربيغربي28161639056923

ني29161639057915 يغري 03,5010,7511,00ع

ني30161639057968 نسغري 02,7511,2507,0005,00ي

يع بدرالدينغش31161635042563 05,7510,00اب

ة32161639057939 ميغش 02,0009,25محمد س

س33161639057964 07,5010,0011,00هجيرةغط

341,61635E+11ف 05,0010,50ريممخ

ديحي3515/35046466 06,7512,50محم

07,5015,00محمد جال الدينغرايسي3515/35046466

يدعمير 3515/35046466 10,2513,50عبد ربه محمد ق

ضي 3515/35046466 05,0012,75رمزلعي

جمعة:إمضاء اأستاذ بل ب ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2017-05-22:بسكرة في ,,,,,,,,,غ

قب رق التسجيلالرق EXTDRATTاإسال
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س ي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

05,0010,0010,00كريبن عيس01

ط0214/35041529 04,5010,0010,00كنزةتعي

رخافن0313/35031679 محمد أن
08,5012,25كريزدا0415/34093286

قي051639054384 03,5010,00شرف الدينزر

ن   0615/35039295 يسحن 10,0010,50حمزة س

أمينغرابي   0715/35038817
يغرارة   0815/35039960 عبد الح
رغرارة   0915/35040100 09,2511,25ف

يغراسي   1015/35044189 ع
محمد جال الدينغراسي   1114/35050483
10,0014,50 دالغربي  1215/35048870

هغربي   1315/35049435 06,2511,50عبد ال

04,0010,0010,00عبد المجيدغض   1415/35042247

بي   1515/35042134 لدغض 05,0010,00خ

06,0010,0006,00نسرينغا 16

زغاس17161635054053 ين ش
محمد عصغمر18161635039034
10,7511,50إلغندير19161639052813

08,5012,25عبد العزيزغني20161635045704

يل21161635039957 صر الحقغ 08,00ن

ب22161639054502 زغي 07,0010,0013,00ف

06,5011,5008,00انيس شريغياسن23161635043689

ر24161639055117 ر 06,0011,5010,00سعيدةف

ل25161639064107 عبد الحميدفج
00,0010,25عاء الدينفراد26161635044234

10,7512,00عتفراد27

06,2511,50فتيحفراد28161635047334

ارفراني29161639056562 09,0011,75ه

انفريحي30161639053005 06,0010,2509,00رض

ن31161635037503 03,7510,00خديجفكر

ن32161635047980 برفكر 10,0013,25محمد ص

محمد عصعمر33
02,0007,00عبد السافم34161635038059

ذ ء اأست ء:إمض بوشريط وف
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:بسكرة في 
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10,5009,50أميرةتيريري   0114/35040949

04,0003,50محمد جالدراجي02161635041224

ن03161639055565 10,0013,00خيرالدينسرح

نشرقي04161635039454 ر جي 11,0010,00ن

اصيد0516/35042058 00,0008,50أش

ماغمر   0614/35035716
ب   0715/35045218 عبد الحقغي
سغيب   0815/35045359 م
يز   0915/35045588 طم الزهرةف 00,5000,00ف

تي 10 08,5013,00حسفرح

 عيسفزاعي  1115/39073724
ضيل   1215/35040001 06,0011,00عبد المجيدف

مافيالي13161635054677
در14161635047417 07,7510,5002,00حبيبق

دير15161639055210 دق 10,0011,50نج

رة   1615/35050138 دق 03,2500,00عم

س17161635040699 أحمدق
س18161635046000 05,0008,0005,00محمدق

س   1915/35045187 برينق ص
سمي20161635036968 05,5008,00آيق

سمي21161635044111 05,2507,5003,00حسينق

سمي22161635043365 رةق 03,2505,50س

سمي23161635041120 دق 03,2503,00عم

سمي24161635039391 د الدينق عم
سمي 25 02,7503,00ايمنق

شي26161639051396 لدق 10,5011,50خ

00,0005,50مريقدر27161635055147

ار28161635053225 لقد أم
ر29161635042171 حسينقد
انقديدة30161635046924 رض
مقرا31161635038323 03,2505,5008,75محمد أس

رار32 02,2508,5008,00أحمد فتحيق
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ري0116/35045734 عز الدينبن ح
يمي0216/1639075481 د راميح 05,5007,0010,00عم

ش0316/1639089398 13,5016,00عبد المجيدخب

يلدريسي04 05,5010,0003,00عبد الج

نبيلزايد0514/35036661
دشتيح0616/1635039054 ر ال 08,0015,00ن

ر0716/16350409 ش رندةع
ن عبد السافكيرين08 محمد رمض

س09 08,0013,00عزيزق

101,61635E+11سمي ينق 04,5006,00ج

ل  1115/35050195 ظقت 09,5008,00 مح

ار  1215/35041538  أكرقد

دىقديد1315/35040797 ر ال  ن
س14161635039947 سبيلقرب 11,0015,00س

ر ااساقرعيشي   1515/35038751 أكر ن
نقرفي16161635038900 07,5010,00إحس

11,0013,00سقرقط17161635043693

دقرم18161635045485 10,5016,00ال

يقرميط19161639054577 10,5011,50محمد ع

دقريد20161635054304 عم

لدقسمي21161635039770 09,0011,50خ

04,5007,0008,00محمد لزهرقس22161639055688

ي   2314/35034914 د الدينقصب عم
05,5010,0013,00زهيرقص24161639051476

ف   2515/35039600 09,5011,00زهيقط

ف تم26161635038079 10,0010,00عبدهقط

ي27161639047760 دقط 10,0010,00زي

ر28161639064514 بدر الدينقم

مهقم29161639054106 07,5012,0013,50أس

ل30161639057016 حسينقم

ز31161635038938 09,0015,00رانيقند

ل32 07,0005,00مريعج

يبه33 11,0010,00أحمدال

لح34 13,0007,00عبد هاحمد ص

08,0014,00الطسيداتي35

15,0018,50محمد الصغيرسيد3616/4560

ذ37 دمع 13,0010,00الحسن محمد محم

ديمش3815/35041522 ن
Dr Said Benramache,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ
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ر01 07,5010,5007,50عبد هشيت

س02 سق 08,5018,00ق

عبد الكريقط   0315/35049432
ني   0415/35041575 ل الدينقطي جم
ادري   0515/35044979 06,5009,00اكرق

ادري   0615/35048965 سيف الدينق
ادري   0715/35045217 عبد الحقق
اس08161639055548 فظ الدينق 06,5014,0012,00ح

ال09161639054230 ينق 07,5013,0008,00ج

بي10161639051874 نق ره 08,5008,5012,00ن

ر  1115/35049215 ط  هجيرةق
ر  12 ط ةق 14,5020,00نج

قي13161639055196 دةق 08,0011,0014,00مسع

يدر14161639051281 08,0012,0015,00أيمنق

يدر15161639057301 ركق 02,0007,50مب

يس16161635046725 00,0008,00منصفق

نقيداد17161635045585 02,0008,0004,00زي

08,0010,5000,00عبد الرحيقيداد18161635045699

نقيداد 19 زي
ا20161635044755 ليدقيد
ن21161635042465 رقيط 05,5006,0001,50من

برين22161635037409 ي الدين محمد اساك 06,5011,0010,00ت

ي   23 م هيبك
ي   2415/35041527 م 12,0010,00هيبك

ط 25 هكب معتز ب
دكديد26161639055190 04,5009,00محمد زي

ش27161639055659 طمكر 08,0010,0010,00ف

لي28161635039040 دك 16,0019,00محم

من29161639055233 11,5010,00سات

ز30161635045707 درلب 05,5012,0010,50عبد ال

02,5010,50عمرلكحل31

ر32 زيدمب 01,00ي
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ستراك01161635046026 ب
ن02161635046087 13,5013,00محمدده

ن03 عيلرحم اسم
07,2510,0010,25رابحزبير04

دلشعير05161635038000 05,5010,0013,75ع

سمي061635037267 هر عبد اأحدق الط
سيكريبع07
  أمينكاتم 0815/35043355
ي   0915/35041253 مدينك ار ب ه
اسي   1013/35037528 د الدينك عم
يز   1115/39076768 هندك
08,2512,75 اميمكيحل  1215/36015437

ركير   1315/35041650 08,0013,00عبدالن

سامع  1415/35042098 04,0010,0011,00 الي

نيلب   1515/39069129 محمد التج
يدي16 نسلحم 10,00ت

ل   1715/35052071 دلح عي
يلخذار18161635044206 11,2512,50ص

06,0010,25هشلخذار19161635038755

نسلخذار   2014/35041179 ي
05,0010,2508,50منذرلرا21161635038564

09,5011,00صاح الدينلزن22161635045661

ق23161635047349 06,0010,00محمد باللش

ق24161635042542 سمينلش 09,5011,00ي

رةلصط25161635042251 07,5013,75س

دلطرش   2615/35051764 06,0010,0010,50سع

ينلطيف27161635037353 ي ج ب
شي28161635042209 رابحلعب
ر   2915/35039608 دلعذا 05,0010,00زين الدين ال

سي30161635038458 سينلعر محمد ي
للعريبي   3115/35041549 06,5010,50أن

03,2510,0009,00محمد اأمينلعالي32161635044261

محمد اأمينلعالي33161635044261
رة34161635045451 03,5010,00أميرةلعم

ضي35161635042080 نلعي إيم
ضي36161635046041 رمزلعي
ان  3715/35038870 10,0011,50 أيعد

08,5012,25يمينلغ38161635041418

فاء:إمضاء اأستاذ شريط  ءب بوشريط وف
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د01 ىحم 10.513,00مر

درابح02 04,0010,0008,75الص

لي03 يسرىلح
07,0010,0007,50منصفلرا04

ش0514/35041509 ن لع 06,007.25 نريم

اد  0615/35044246 برلع 12,0013.5 ص

ضي 07 يلعي ع
ضي   0815/35049015 13,0010,00عبد الحميدلعي

ريكي09161635040732 رل 15,0015.5أن

يرح 10 رةل 12,0013.5س

يرح  1115/35045541 ءل 13,0009,00 أسم

دىلكبير12161635043537 ر ال 4.506,00ن

ر  1315/35041746 00,00 أصيللكس

 أحمد أمينلمعيني  1415/35041287
12.514.5 احمدلمغز  1515/35051795

مرلميسي   1615/35045318 محمد ث
ط17161635039791 02,0009,0007,75رمزل

الي18161635041089 هل 14.513.25عبد ال

ن   1915/35048996 ص ئشل 11.57.5ع

صيف20161635044240 د الدينل 09,00عم

نيس21 ائلل
نيس22161639054691 6.5ائلل

نليحي23161635042130 07,0011,0010,00ايم

ركي24161635040854 02,0006,0013,25حسينمب

ني25161635054496 08,0007,00مبرمج

مدي26161635042067 11,0013,00أمينمح

ي27161639054259 10,0013.25حميدةمح

11.510.5فلمحمدى28161635038191

برمحمد29161639051364 11.511,00ج

10,00عاء الدينمحمد30161639054465

ضمحمد31161639051751 02,00محمد ري

04,004.508,25مريمحمد32161639064352

ف33 ريممخ
يمرابطي34161635038120 06,0009,00ع

10.510.5خير الدينمرز35

د36 ء الدينمصم 09,0007,0007,75ب

زمنصر37 ف
381,61635E+1105,0009,0009,50شمس الديننبشي
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ر0115/39089307 ج عش سفالح 09,2508,25ي

بد0214/35037948 يمالع 03,2507,75س

د0316/35016461 ددا 05,7508,50عم

041,61639E+1100,2505,2502,50أمجدرزيق

بي05161635041215 محمد اأمينر
أحمد أمينشن06
ط0715/39072411 حغي ت م
يلكري0816/1635043623 عبد الج
06,0000,5603,50لخضركيحل091639051701

ركي  1015/35040823 فلمب  ن
كي 11 نمبر ايم
مدي  1215/35045590 دةمح 05,0006,50 لي حم

ذمحمد13161635039194 07,5006,25مع

ليدمحمد14161639053508
 أسعيدمحنش  1515/35038718
دمحي   1615/35045152 04,2506,5005,50سع

04,0005,50حسينمداني17161639057018

شمش الدينمداني 18
رة   1915/35039547 نمد ري
حس شرف الدينمرابط20161635053601
01,5006,5003,00عبد الكريمرابط21161639053207

عزالدينمرا22161635043626
د23161635040822 03,0009,2510,50بسممرع

د24161635053957 سبيلمرغ س
ع25161635055023 ميمزر الع
ع26161635045557 نمزر 04,7508,25دحم

01,2505,25ابراهيمزغيش   2715/35044964

ي28161635040703 ه أحمد أمينمس
ر29161635047603 06,7508,0004,50كنزةمست

د30161635044053 08,25أيمنمسع

د31161635038015 يلمسع عبد الج
رة32161635053897 رةمش س
06,7508,00فلمشر33161635044250

ر3415/37020544 05,2509,7504,50رضنب
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ن   0115/39056190 لطيبرك 02,2506,50محمد ب

ي0216/1639052867 ف 00,50العيدبن م

06,5012,0010,75محمدبن نعج0313/35082559

ل04161635047322 نط عدن
ل السالبسيس0516/39055091 02,0001,00رائد نض

د  0615/35039509 ءمسع  رميس
د   0715/35047344 لمسع ن
05,0005,00فضيمشر08161635039273

ط  0915/35045564 ليمص 09,0005,00 السعيد عبد الع

ح10161635054751 نرجسمصب
د11161635037324 نمصم ايم
د12161635039190 04,0004,00مريمصم

طهمصيط13161639046406
04,2508,0006,50العربيمعبد14161639050596

رسمعبد15161639055191 04,0009,0008,00محمد ف

دمعرف16161635040841 ين مسع ج
ز17161635047230 ايمنمغ
ز18161635047209 سمغ 03,5005,00إلي

نمغز العرافي19161635041091 03,0011,0009,00عبدالرحم

ش   2015/35049222 رمغز بخ 08,2512,0011,50هيث عبد ال

10,0011,00عبد الحققرا   2115/35039950

داد22161635042194 04,5005,00خديجم

د23161639050325 ء الدينم محمد ب
د   2415/35040329 05,0002,25محمد أمينم

راني25161635044081 دم 08,5010,00الم

جي26161639055189 02,0010,0008,00محمد حس الدين طهن

05,0005,00فطيممكي27161635042383

ل   2815/35045051 05,5010,00حكيممنس

ن29 02,5005,00 محمدم

ار  أكرقد
ز حميدةحبي

عاء الدينغري
ي سفقصب ي

ناصر امال:  إمضاء اأستاذ
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راسعيد011635042355 عم
07,0006,00زكريبن تم02

يبن عرف03 15.7513.5محمد س

ح04 س رسب 08,00ف

ريري  0515/35039173 ست 11,0012.5 ب

ضن06161635039084 00,00أمينرم

يل07161635044583 هط المعتز ب
دلعدائك   0815/35039936 15,0014,00ع

ف0915/35041039 عيللخ 12.2510,00إسم

ز10 هرمغ 14,0015.5الط

ح11161635044548 11,0012,00أحمد أمينم

ي12161635042644 أيم
د13161635037053 10,0011,00أكرمن

ش14161639047200 ءمن 11,0012,00محمد ضي

زمنصر  1513/35032449 11,0010,00 ف

ر   1615/35045317 سمنص 15,0015.5محمد الي

ر17161635053216 لمنص أص
ر18161639057102 نمنص يم 02,00س

ر  1915/35041362 يمنص 13,0012.25 ص

13,0014.25اسحمني20161635042096

10,0011.5صاح الدينمني21161635042624

 لينمني  2215/35045591
ني23161635055053 لم خ
ني24161635045701 16,0013.5عبد الرزام

ني25161635054813 دىم ر ال ن
س   2615/35047797 عيدةم
ستير27161635038133 د الدينم 13,0013,00عم

سي28161635053916 ميم 09,0010,00س

سي 29 رةم س
سي   3015/35047292 زم ف
سي   3114/35033995 هشم
فق  3215/35050899 برم  ص
صاح الدينميس 3312/05031211
د 3415/35039399 13,0015.75دالمي

ني  3512/5032119  أحمد أمينميم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2017-05-13:بسكرة في MECHGOUG. R,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ
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ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج D:الفصي ر                                                         39:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:                                                                                        الم

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

بير0116/1639074165 11,7508,2510,35ربيعأ

منيرةبحر0216/1635042474
زين الدينبن عبد ه0316/35040941
صر0415/35043471 06,2510,0007,00بشرةبن ن

ار0516/1635041255 لن ىب 05,7504,7506,70مر

061,61639E+11ل ضجغب 02,75محمد ري

لد0716/1639073216 فخ 03,7506,5007,10عبد الرؤ

مي0816/1635015463 04,0005,0005,90نزرد

نلحمر عب0916/1639056147 ايم
سي1013/35035558 للعر محمد عبد الم
111,61635E+11 09,5010,7510,00محمدمرا

مي12161635037713 ءم 06,0004,0005,20زكري

د13161635047252 لدمي 03,2506,0004,35خ

د14161635053736 دالمي
ني15161639048785 نميم ري
جي16 ءن 02,5004,5003,30شيم

جي   1714/2054 ي احمدن عبد الع
صر18161635041205 03,7509,0005,85محمدن

صي   1915/35039798 رزادن 11,7508,2510,35ش

ر  2015/35039252 تنج 09,0011,5010,00 ح

ءنسي 21 هن
يسنصرا22161639053450 ن
أيمننصي23161635043257
01,2503,7502,25عبد هنع24161639054441

رنع25161635042361 03,5008,0005,30عمر ال

ار26161639056915 01,2504,2502,45آسين

ار  2715/35048767 04,7503,5004,40 الحسينن

ن28161639054149 رن 06,7509,7511,70إزده

أنيسن29161635053265
يج30161635037250 15,0013,7514,50اكرن

س 3113/35032903 السعيدم
ر عبد السانينش32161635041194 07,0008,0007,40مب

ني3315/35049263 ينه 10,5011,7511,00ج

به34 هيمب 11,2508,7510,25ب

ر35 14,0011,0012,80أحمدسيد المخت

ي 3615/35040995 سفقصب   ي
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:إمضاء اأستاذ

EXTDRATT قب رق التسجيلالرق اإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

جي                                         جامعة محمد خيضر بسكرة ل الجذع المشتر لميدان الع  التكن

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ة ج D:الفصي ر                                                         40:   الف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الش

س ي ء :                                                                                         الم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2فيزي

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

خ01161639054088 10,5010,00أحمدأحمد مرد

ربحزاز02 00,5002,00ط

زيد 0315/35047950 07,0009,75  محمد أمينب

زيد04 --السب

04,00نصر الدينطبي051635044735

061,61635E+11ح نفن ي 04,5009,7507,00س

ر07161635044773 --السعدقد

دع08 06,5012,0010,25رقيم

اجي09161635039072 سفن 06,5012,5006,50ي

ر عبد السانينش10161635041194 --مب

دف11161635044611 02,00خير الدينه

دف   1215/53042245 05,0011,7510,75عبد المؤمنه

ش   1315/35072580 08,7514,50ابراهيهدا

رةهدفي   1415/35041098 14,2514,25س

س15161635039709 لهر 06,7514,5009,00أم

ءهري16161635037949 08,7515,75ص

--عمرهزابرة   1715/35049572

--مصطهزابرة   1814/35042998

08,5013,50يحيهندا   1915/35040953

ارة   2015/35047961 04,0009,75إساه

ميهيشر   2114/35037929 --س

ساعر   2215/31073659 11,2512,00عب

09,0012,50محمد البشيراله   2315/35047968

-- عبد المؤمنزاع  2415/34020860

ف25 06,2512,5009,00رانيص

ي  2615/35047272 10,2511,50 عز الدينصي

يرغاني27161635037863 09,7514,50س

ن28161635038566 --00,50منصفم

11,0014,25أيمنه29

ج يحي30161639054235 لحير الح ج ص 08,0013,25ح

ج براهياب بكر31 06,7509,50ح

غرطيحي32161635039287 16,0014,50ي

سيحي33161635038586 05,50م

ديع341635039772 06,0012,00خ

--نج الدينيع35161639055712

ري36161635053490 --بسمين ح

ر37 ك يدب 14,2516,00امي

05,2513,0011,50محمد عصعمر38

17,0017,00عيسال39

لسيد محمد40 --أحمد س

ر41 لبك 08,7512,00احمد س

ي   4210/7001610 س --لعرجي

جمعة:إمضاء اأستاذ بل ب ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2017-05-22:بسكرة في ,,,,,,,,,غ

EXTDRATT قب رق التسجيلالرق اإسال



ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة                                        الجم

مي ي العالي  البحث الع زارة التع                                          

و و التكنولوجيا                  جامعة محمد خيضر بسكرة الجذع المشتر لميدان الع

جيا ل التكن يـة الع  2017/2016:                                                        السنة الجامعيـة ك

ناجحين بتأخير

2المادة فيزياء 

2017-2016ااولى السنة قائمة                               

07,00عاء الدينوافي ناجح بتأخير01

01,50عبد المجيدليحي ناجح بتأخير02

و0315 ي 02,00أحمدح

10,00Bouchriteصوالح زكرياءصوالح زكرياءناجح بتأخير04

04,5005,00G27إنتصارزاويناجح بتأخير05

08,00وليدلكحل 06

خير 07 ادرب 03,50عبد ال

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

يماني محمد: إمضاء اأستاذ 11.05.2017: بسكرة في س
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