
الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:إلكتروتقنيالمقياس:...................
الشھر:.........................

01: 2017-2018 الفوج الثانية السنة قائمة

16/35054185ازرايب عبد الرؤوف1

16.39054089البار أحمد2

15.08243السبتي عماد الدين3

16.39074165أوبيري ربيع4

16.39057899بالحبيب عبد السالم5

16.35043633بالطيب محمد6

125037151برباري أسامة7

15/35042240بشكي عبد السالم8

16.35037140بكرون أيوب الصابر9

15.35042266بلجبل عماد الدين10

16.35037711بلحاج زكرياء11

15.35049978بلخمار بالل12

14/35036113بلكحل محمد اليقين13

14351بن رحماني عصام الدين14

15/35049554بن عبد هللا تقي الدين15

16/35039171بن عرفاوي محمد سليم16

15/35042315بن وخير مسعود17

16.35046100بودرھم يوسف18

15/35047306بوزاھر محمد الطيب19

134692بوزيد محمد األمين20

15/35039702بوعبيد سليمان21

15/35039199ترعة جابر22

15/35039173تاوريريت بلقاسم23

16.35041255بولنوار مروى24

16/35046515بومزراق الشيخ25

16.39053005فريحي رضوان26

16.39054465محمدي عالء الدين27

16/35038078عروة عبد الوھاب28

16/35047997سعادة ھناء29

15.35047684باي بالل30

15/35040635رويغي منير31

المالحظــاتالمالحظــات تاريـــخ الغيـــــــــــــــابرقم التسجيلاالسم و اللقب الرقم



وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:إلكتروتقنيالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :02

16.35039263تقطيوت عائشة1

15/35039275تلي حسام الدين2

15/39052967تومي عمار3

16/35039225جباري أسماء4

15/35049031جباري عبد اللطيف5

16.35042147جعفر بسام6

15/35041428جالل نصر الدين7

15/35049118جودير محمد األمين8

16.35046756جيدلي وھيبة9

15/35039951حرار عبد الحق10

15/35045224حمزة عبد الرحمان11

13239خالدي محمد لمين12

125039032خزاز يوسف13

15/35040441خلوط محمد علي14

16.39057921خليف فرحات15

16.35043416دخية عبد الحق16

16.35037635درقياني رمزي17

13155دريدي سلطان18

15/35057778دقياني عبد النور19

16.35038711دنفر نورة20

16.35047369ذياب منير21
15/35046720رافعي غفران22

15/35047148رايس بدر الدين23
16/35046745رايس ھبة هللا24

15/35050945رغيس كمال25

16.35037132حامدي أيمن26

15/35041670طلحي فاطمة الزھراء27

16/35038323قراوي محمد أسامة28

16/35038133موستيري عماد الدين29

14/35050483غراسي محمد جالل الدين30

حليلو أحمد31

الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــةالجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

المالحظــاتالمالحظــات رقم التسجيلالرقمالرقم
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

االسم و اللقب



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:إلكتروتقنيالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :03

16.35043518رقيم موسى1
15/35046380زراري عبد الجليل2

14803زريزيرة بھاء الدين3

16.35037455زعمون حسام4

15/35040058زيدي علي5

0391سرار حسام الدين6

14/35035714سعدوني مسعود7

15/35039110سلطان ايوب8

35039036سھل بالل9

12.0187شتيح عبدالرحمان نوراإلسال10

16/35039054شتيح نور الھدي11

15/35041647شماخي عبد القادر12

15/35041470شيبة ايمن13

14/35042498شيتور عبد الرزاق14

16.39057912صدادقي عبد الواحد15

35039231صولي محمد الصديق16

15/35039795ضحوة شمس الدين17

14/35035707طبش محمد لمين18

15.35039590طنجاوي زكرياء19

13473طنقوري يحي20

15/35038867طورش أيوب21

15/35046732عباسي نھاد22

16.35046898عبيبسي إبراھيم23

16.35053903لقويرح سارة24

16.35038847عمران يسين25

15.35040452دحاح محمد لمين26

16.35043630بريك فلایر27

16.39073354زھري سلسبيل28

15/35041558ناصرية ابتسام29

15/35038846شراد أنيس30

15/35041506زيد عبد هللا31

13/9053150سعيد أيمن32

االسم و اللقب
تاريـــخ الغيـــــــــــــــابتاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

المالحظــات رقم التسجيلالرقم



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:إلكتروتقنيالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :04

16.35046976عبيبسي مازيغ1

16.35054854عربي ھالة2

15/35048707عطاهللا أحمد3

15.35041478عقون خالد4

16.35043596عمر إيمان5

14/35042444عنقر سمير6

16.39054144عيادي ابراھيم7

15/35042174غالم سارة8

35033990غريب ابوزيد9

16.35043653فطوش يسرى10

15/35050835قادري توفيق11

16/35036968قاسمي آية12

15/35042152قاقي رابح13

16/39054577قرميط محمد علي14

16/39055716قسمية خالد15

16/39055544قصة زھير16

16/39055870قمو أسامه17

16/35038938قندوز رانيا18

35032438قيري صالح19

16.35037409كابرين تقي الدين محمد اسالم20

16.35047326كردي علي21

15/35042098المع الياس22

15.35041039لخلف اسماعيل23

15/35038858لراوي أيمن24

16/35043689غيالسن شريفة25

16.35041494عيساوي صافية26

16.35047454ترير فتحي27

16/35043488مراوي محمد28

16.35041398مغازي الطاھر29

16/35038898بوعيس أيمن عبد هللا30

16/35039385عالوي عبد النور31

16/35037014قوراري أحمد فتحي32

الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

المالحظــات
تاريـــخ الغيـــــــــــــــابتاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

االسم و اللقبالرقم رقم التسجيلالرقم



وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:إلكتروتقنيالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :05

16.35040854مباركي حسين1

14.0642مدغاغت أسامة2

15/35039392مرزوق خير الدين3

15/35041522مشلوك نادية4

16.35037394مصمودي بھاء الدين5

16.35041091مغزي العرافي عبدالرحمان6

15/35043416منصر الحاج أسامة7

16.35053916موسي سامي8

16.39055189ناجية محمد حسام الدين طه9

15/39072471ناصر نور الدين10

16.35041003نبشي شمس الدين11

13.3255نوراني بسمة12

142854نويوة نور االسالم13

16.35041194نينش مبارك عبد السالم14

15/34072580ھداوش ابراھيم15

16/35046493ھزرش أميرة16

15/35040055وافي عالء الدين17

15/35047968واله محمد البشير18

15/35047272وصيفي عز الدين19

16.35042070وھاب ايمن20

16.35039287يحي يوغرطة21

16.35039015حميداني لبنى22

16/35038567لراوي منصف23

16/35038564لراوي منذر24

16.35039275عمران محمد25

16/35039034غمري محمد عصام26

16.35047980فكرون محمد صابر27

15.37003562عبد هللا عبد الرحمان28

15.35041517قاسمي محمد29

رقم التسجيل
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

المالحظــات االسم و اللقبالرقم



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:كھروميكانيكالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2016-2017 الفوج :06

16.35037925البار شيماء ياسمين1

14.35038169العابد محمد امين2

15/35051041العايب ميلود3

16.35040905العيدي رامي4

16.35042328باري عبد الرزاق5

16.39048946برجي محمد الصادق6

15.35045027بريقلي بن عزوز7

15.35045485بعوج عبد الرحمان8

16.35045952بعيجي ھشام9

16.35038212بلمبروك فوزي10

16.35042241بن النوي زھير11

13.35039004بن سھل أنور12

16.39052975بن شنة خير الدين13

16.35041478بن صغير زكرياء14

16.39047079بن عثمان بالل15

15.35051257بن عمار كريم16

14.0329بن عيسى رزقي17

16.35045573بن غزالة زكرياء18

16.39064320بوخلخال محمد كمال19

16.39057911بوخلط عبد النور20

16/35037386بوزيناوي بالل21

16.390550320بوعافية محمد إسماعيل22

16.39056987بونقاب بالل23

14.35040949تيريريت أميرة24

16.35039071جابوربي يوسف25

15.35057919حامد نسيم26

15/35041483حمودة روفيدة27

15/35050195قتال محفوظ28

16/35038225بن عيسى كريم29

16/35041304دالي علي اسماعيل30

15/35038707غريب أسامة31

16.35039791لھاط رمزي32

16.35038997قروف عصام33

15/35039181عزوزي تاج الدين34

16/39051396قاشي خالد35

مليك محمد سيف االسالم36
15/35042085مرابط اسامة37

تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب
المالحظــات رقم التسجيل االسم و اللقبالرقم



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:كھروميكانيكالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2016-2017 الفوج :07

16.39048947خالدي محمد الصالح1

16.39053324خدران محمد السعيد2

13244خاللفة بلقاسم3

16.35046959خنوش عمر4

16.35039051خنوش نسيم5

16.35016461داودي عماد6

16/35037122دراجي بلوم أنس7

16.35046087دھان محمد8

14.0705رزقي مسعود9
14.0702ركيبي عبد الفاتح10
16/35046512زاغز احمد المھدي11

16/35039165زرارقة محمد إقبال12

16.35045660زرنوح صالح الدين13

16/35042687زروق فطوم14

16/35042406زطيطو مبارك15

13417زغادة حسين16

16/39055100زموري رشاد17

15/35057374زياد محسن18

16/35055014ساكر إسالم19

16.35045964سحبان احمد عبد الباسط20

16/35042679سعدي سعدية21

16/35041266سوداني مصعب عبد الحسيب22

16/35037874شرفي سيدعلي23
14.0415شكالبي سيف الدين24

15/35046332شمالل سفيان25

16.39051764ضيف هللا محمد مھدي26

14254عبد الرزاق طارق27

16.35047961عبد الالوي علي28

15.35038817غرابي أمين29

16/39054414بالحسن طه األمجد30

16/35042144سعودي براھيم31

16.35037393مودع بھاء الدين32

16/35038026ھويوة عبد الرؤوف33

16.35046719بن ريالة مروى34

16.35037021بن مشيش أسامة35

16/35045736قاسم عزيز36

المالحظــات رقم التسجيل االسم و اللقب
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

الرقم



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:كھروميكانيكالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2016-2017 الفوج :08

16.35045565عطاوة رضا1

16.35045896عطاوة يوسف2

15.35049461عقبة نسرين3

16.35042563غشة ابويعقوب بدرالدين4

16.39054502غيابة فوزي5

16.35045704غيناوي عبد العزيز6

16.39256562فراني ھواري7

15.39073724فزاعي عيسى8

16.35039804فنوح سفيان9

16.35046686قاسم قاسم10

16.39055548قواسم حافظ الدين11

16.39051281قويدري أيمن12

134359كريد عبد الرحمان13

16.35044206لخذاري صھيب14

16/35044261لعاللي محمد األمين15

15/35049015لعياضي عبد الحميد16

16.35046041لعياضي رمزي17

16.35040732لفريكي أنور18

16.35047608محمدي محمد أمين19

16.35045557مزروع دحمان20

15/35045564مصاط السعيد عبد العالي21

16.39050596معبدي العربي22

16.35045702مھني عبد السميع23

16.39073381نايلي نضال24

16.35037250نويجم اكرم25

15/35042245ھادف عبد المؤمن26

15/35050117غطاس عبد الرزاق27

16.35045481بدري الصالح28

15/35041502بن عبدي عبد الرحمان29

15/35039782رحماني شاكر30

15.35044210الكيحل خليل31

16.35038380بالي محمد العربي32

16.39052909عباسي جالل33

15.35041556غمري إلياس34

15.35041267   عويش ياسر عبد المؤمن35

16/35039194محمدي معاذ36

رقم التسجيلاالسم و اللقبالرقم
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

المالحظــات



16.35045779جھرة كمال37



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:إلكترونيكالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :09

16.39057167بالشوع عامر1

16.35038937بسيكري رامي2

16.39054275بلعالم خالد3

16.39073670بن جدو أيمن4

15/39074118بن نصيب ھدى5

16.39055523بن ھارون التجاني6

16.39048973حليمي محمد ياسر7

16.35046889حمزة أسماء8

16/35055135حوحو محمد إلياس9

14.0553حويلي صابر10

15/35049452خيراني محمد زياد11

16/35037150داسي إسالم عبد القدوس12

16.39052747داھم أسامة13

16/35037187زير إيمان سندس14

15.35050118غراب عبد السالم15

15.35041507سالم عبد هللا زكرياء16

المالحظــات رقم التسجيلاالسم و اللقب
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

الرقم

16/35042208شرون رابح17

14/35036558صيفي سعاد18

16.39053122طاجين شوقي19

15/35041471عبازي بثينة20

16.35046736عطاف نصر الدين21

15/35042179عطيل سعاد22

14.0285عون الصديق23

13/35045888عيساوي فتيحة24

15/35042146قاقي دالية25



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:إلكترونيكالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :10

16/39055773قرباس سلسبيل1

15/35039600قطاف زھية2

15/35050240لخذاري نصيرة3

15/35045541لقويرح أسماء4

15/35045576مباركي سالف5

16.35039709ھروس أمال6

16.35045701مھني عبد الرزاق7

16.35038049خلفاوي عبد الرحيم8

15/35050222شيحي مصعب9

16/358039300بلخير اسالم10

16.35039452بن بريكة نسرين11

16.35037748نسيب سارة12

15/35041646دريد عبد الحكيم13

16/35037978شتوح ضياء الدين14

16/35039774سارسة خولة15

16.35039301عمري إكرام16

سارة17 لقويرح

رقم التسجيلاالسم و اللقبالرقم
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

المالحظــات

لقويرح سارة17

بكار أحمد سالم18

16/35046756جيدلي وھيبة19

16/35041441عاشور معطاهللا20

15/35045317منصور محمد الياس21

16/35041363بن ريغي وناسة22

16/35041364بن ريغي وناسة23

15/35051786ساسي محمود24



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:االتصاالت السلكية و الالسلكيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :11

14.0617العوني عالء الدين1

15/35049969بعلي ايمان2

15/35049127بعيجي محمد نجيب3

15/35046489توھامي موسى4

15/35039657شبري سرور5

15/35040410شنوفي محمد حبيب شوقي6

15/35040936عقبي ياسمين7

15/35048801قاسم بلقاسم8

15/35040527نويوة مريم9

16.39055565سرحان خيرالدين10

16.35041176بولقرون كوثر11

16/39055210قادير نجود12

16.39055233التامن وسام13

16.35037108عاشوره أمين14

16/35045583دريسي زياد15

16.35037686تبرمسين ريان16

16.35045578بن عيسى زھرة17

16.35037761بوقارش سامية18

15/35041098ھدفي سارة19

16.35038645شرقي نريمان20

16.35037572خليفة رانيا21

15/35046600بن الزين رحاب22

15.35041678بن شريف لبنى ريان23

16.35054255بلعايش عبير24

15/35041596الوافي رشدي25

16.39052821برقية إيمان26

16.39055672بدوي كوثر27

16.39052973براشد خولة28

16.39054225بن قدور جمال الدين يوسف29

16.39073379بن الطالب نسيبة30

16.35040789بن جاب هللا الطاھر31

15.35040062بركات علي سيف األسالم32

15.35041557بن عيسى إلياس33

15/35039495تيطاوين رمزي34

14.35041529تعياط كنزة35

16.39064152حفار عبير36

بن النوي عبد المالك37

الرقم
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

المالحظــات رقم التسجيلاالسم و اللقب



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:االتصاالت السلكية و الالسلكيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :12

16.35038025حريحيري عبد الخالق1

16/35042238خرفي زكرياء2

16.35041175رحمون كوثر3

16/35037678رجب ريان4

16/35039447زحنيت نرجس5

16.35015463زردومي نھى6

15.35039472زيرق رضوان7

16.35102640زبيري رابح8

16/39063727سوفي أحمد البشير9

16.35037606شبيرة رزيقة10

16.35038618شرقي نجاة11

16.35038414شوشي محمد سيف الدين12

15.35040644عماري مھدي13

16.35045592عليات زينب14

16.39048859عماري عبد السالم15

16/39055666قرفي إحسان16

16/35045515قدوري حذيفة17

16.35038656غالب نسرين18

16.35039190مصمودي مريم19

16.39047200مناش محمد ضياء20

16.35037053منادي أكرم21

16.35042542لشلق ياسمين22

16.35042130ليحي ايمان23

16.35043385ھمامي سندس24

16.35037949ھريات صفاء25

15/35046330ھالل سعيدة26

14.35034594بن محياوي زياد27

16.35037976عاشور ضياء الدين28

16.35044702شلواي مبارك29

16.35041402قنفود راضية30

16.35039187صيفي مريم31

16.35039097بليلي السعيد32

16.39051917حسيني يوسف33

16/35043646سماعلي نور الھدى34

15/35039798ناصي شھرزاد35

15/35039380ھالل خولة36

35039295سحنون حمزة37

15/35046562شابي أشواق38

رقم التسجيلاالسم و اللقبالرقم
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

المالحظــات



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة

الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:آليــةالمقياس:...................

الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :13

تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

16.35038142السبع عمر الفاروق1

16.35039181العلواني محمد المعتز با2

16.35037704بن تمام زكريا3

16.35037408بن عباس تقي الدين4

16.39053109بوقرينات شرف الدين5

15/35039013بوناب العربي6

16.35038002تركي عاصم7

15/35041621تميمي شھرزاد8

16.35054735حجاج نجاة9

15/35040420حساني محمد رياض10

16.35037726حساين زين العابدين11

35034001حشاني اسماعيل12

16/35037989حمودة طه عبد المنعم13

16.35046673حمير فاروق14

16/35039249حوحو زھير15

16.35037367خرشي بدر الدين16

15.39073469بدرة تركية17

16.35039232بن عيسى اسالم18

15/39056036مقليد سمير19

16.35039045درغال موسى20

15.35038967رايسي اسامة21

15.35040003رزقي عبد المنعم أيمن22

15/35043917زكري محمد إسالم23

16.35038461زيد محمد يونس24

15/35045530سباع محمد25

16.35044585سلطاني النوري26

16/35037131سويسي أيمن27

16/35037818شرقي سمية28

15.35039207شمالل جالل الدين29

16/35041114زكري عالء الدين30

16/35040789بن جاب هللا الطاھر31

قوراري أحمد فتحي32

المالحظــاتالرقم رقم التسجيلاالسم و اللقب



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة

الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:آليــةالمقياس:...................

الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :14

تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

134040شميني األمين1

15/35040328شنافي محمد أمين2

16/35038946شنافي رمزي3

15.39087139شھابة عمر كريم4

16.35038674طبش نصر الدين5

16.35038440طيار محمد لخضر6

15/35047785عبود عبد الرزاق7

15.35041525عبيد نوفل8

15/35038870عدوان أيوب9

16.35047451علوي عبد الكريم10

14.35034139عمري احمد سيف الدين11

16.35039761فرحاتي حسام12

15/35043935قرجة محمد صالح الدين13

16.35038079قطاف تمام عبد هللا14

16.35038755لخذاري ھشام15

16.35047349لشلق محمد بالل16

16.35041089لھاللي عبد الوھاب17

15.35047923مرزاق ايمن18

16/35039267مريجة عبد القادر19

16/35037015معصم أحمد مطيع20

16.35044548ملحقاق أحمد أمين21

15.35044165ميطح فتحي22

15/35039252نجار حاتم23

16/35039072نواجي يوسف24

16/35038882ھنودة أحمد25

16.35043268وشن إيمان26

16/35047209مغازي إلياس27

15/35049222مغزي بخوش ھيثم عبد القھار28

16.35041039بوعكاز صالح الدين29

16.39053562عقال رھام30

16.35045711شيتور عبد هللا31

14/35038506جودي أسامة32

المالحظــاترقم التسجيل االسم و اللقبالرقم



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:الكيمياء الصناعيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :15
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

15.39075467إسماعيلية خديجة1

14.35037948العابد سليمة2
1535051061العايب رزيقة3

14616العمري الزھرة4
16.39052968بابا عربي خولة5

15.35045567باري حدة6
16/35042170باري حسين7

16/35042313باري عائشة8
16.35046047باسة سامي9

16.39051678بالحمو فطيمة الزھرة10
16.35053295بن الشارف إيمان11

16.35041304بن عطية نصر الدين12
16.39055618بن عمر شفاء13

16.39055030بن قانه أمنية14
15/35050075بورويس سھام15

14.35040979بوسقامة أمال16
15.35040بوعزيز منية17

16.39055171تدر فتح النور18
149692ثابتي غصن البان19

15/35056490جبلون إلھام20

16.35037628مودع رقية21

16.35037580وصاف رانية22

16/35039489روبة صھيب23

16.35046063جودي عائشة24
15/35048706حباش أحمد25
15/35045059حبيلز حميدة26
16.39056523حجايجي ناريمان27
16.39056668حشاني خلود28
15/35039348حميدة خديجة29
14540حمير أحالم30
15/35041748خزار أميمة31

المالحظــات رقم التسجيل االسم و اللقبالرقم



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:الكيمياء الصناعيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :16
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

16.35041333خلفة ھالة1
16.35042294دحدوح شيماء2
15/35041765دنفر مريم3
16.35047283رزازقي سارة4
14693رغدي مسعودة5
15/35040327زعرور محمد أمين6
15/35045219زكري عبد الحكيم7
15.35048938زورزين سليم8
16/35053660سريتي حياة9
16/39051573سالمي صفاء10
15.35041759شابي خولة11
16.35038731شايب ھاجر12
16.39049634شريط صبرينة13
16.39046109بيوض أمال14

35041763بلقاضي فدوى15

16.35045845شكيش ندى16

15/35039704شيوخ سليمة17

15.35045327صيد مرزاق18

16.35044566طرشي إسمھان19

14264عاقلي لحسن20

15.35040285عبادلي مارية21

16/39054107عباز أسماء22

15/35039936عدائكة عادل23

13/35035555عزي محمد سعد الدين24

15.35043958عمارة مروة25

16.35047446عمارة سماعيل26

15.35049190عمري نور االيمان27

15/39072311عمورية فضيلة28

15.35048747عمير احالم29

16.39056376عنقر عبد هللا الطاھر30

16.35045782عون كوثر31

المالحظــاتاالسم و اللقبالرقم رقم التسجيل



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:الكيمياء الصناعيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :17
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

15/35040768عيداوي نور األمل سندس1

15.35048870غربية دالل2

16.39052813غندير إلھام3

16.39055117فارورو سعيدة4

16.35044228فرادي عتاب5

16.35047334فرادي فتيحة6

15.35040001فوضيل عبد المجيد7

16.39054230قوال جھينة8

16.39051874قوبي نورھان9

16.39055196قوقي مسعودة10

14/39066243قيطون صورية11

15/35041527كاملي ھيبة12

16/35045484لزرق العمري13

16.39057974لزول أمينة  ياسمين14

15/35045574لشلق سعاد15

16.35042251لصطب سارة16

16/35041418لغلوغ يمينة17

15/35048996لوصفان عائشة18

16.39054259محلي حميدة19

16.39053207مرابط عبد الكريم20

16/35040822مرعود بسمة21

16/35044250مشري فلایر22

16.35042194مقداد خديجة23

16.35042383مكي فطيمة24

15/35045051منسول حكيمة25

15/35045591منيب لينة26

16.35042096منيب إسحاق27

16.39054149نون إزدھار28

15/35040953ھنداوي يحي29

35049432قط عبد الكريم30

15/35041760بتقة سارة31

المالحظــاترقم التسجيلاالسم و اللقبالرقم



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:ھـ ميكانيكيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :18
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

16.39054088أحمد مردوخ أحمد1

16.35045467اخضر احمد2

15/35056684العباس جھاد3

16.35038894العمري أيمن4

15/35045206باري طلحة5

15/35057898باري علي6

16.35041435بالطيب فوزية7

16/39057223بالفار عبد المالك8

14.0310بربار ميلود9

16.35041395بريقل أيمن10

16.39047775بلعباس سفيان11

15/35038884بن الدب إسالم12

16.35040887بن بلعباس خولة13

16.35039095بن عباس اسماء14

16.35038979بن عمر طارق15

16.35043682بن عيش نور الھدى16

16.35044089بن عيشي ايمن17

16.39054244بن ققة حسام الدين18

13.35082559بن نعجة محمد19

16.35037702بوزيان زكريا20

16.35037378بوزيد بسمة21

115033123بوزيد محمد يزيد22

بوزيدي يوسف سيف 23
ل

16/35038868

16/35044038بوسرية أسامة24

16.35037805بوضياف سليم25

16.39053178بوطالبي عادل26

16.34043919بوطبة حسناء27

15/35048773بوطي الشيخ28

15.35046625بوعافية عقبة29

16.35042094بوقطاية اسامة30

16.39064068خليف صفاء31

16/39051439بشراير رشدي32

قيطون منار33
15/35047950بوزيد محمد االمين34

15/35049023العباسعبد الرحمان35

المالحظــاترقم التسجيلاالسم و اللقبالرقم



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:ھـ ميكانيكيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :19
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

15/35049326تراكة بوزيد1

15.35047237جرف سيف الدين2

16.35044079جالبي الباشق السعيد3

16.35038917حداد بلقاسم4

16/35037955حساني صالح الدين5

15/35051746حسناوي ياسمين6

16/35037306حطاب امين7

15/35041349حفار سارة8

15/35039361حمدي خليل9

15.35039648حواسي سامي10

16.39089398خباشة عبد المجيد11

15/35041222داسي نبيل12

16/35042050دبابش أسامة13

14471دريدي طارق14

16.35039200دلندي نبيل15

16.35039734رابح الصادق16

16.35044290رزقي نجيب17

16.35044235رزقي عالء الدين18

15/35047118رزقي إلياس19

16.35047953رغيس عبد المؤمن20

16.35037681رماضنة ريان21

15.35043923رماقي تمام محمد الشريف22

16/35040796رواق الياس23

16.35037457رواق حسام الدين24

16/39046365روان معمر25

16/39052883ريغي بدر الدين26

16/35038971زعبوبي صارة27

16.35039058زكري ھبة الرحمان28

15/35041506زيد عبد هللا29

15/35048787زيطوط ايمن30

15/35041339ساكر راضية31

15/35042273سبع فارس32

16/35042352جدي علي33

15/35047086رزقي أسامة34

15.725عمير عبد ربه محمد قايد35
15/35041492اللك شيماء36

الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

المالحظــاترقم التسجيلاالسم و اللقبالرقم



وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:ھـ ميكانيكيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :20
تاريـــخ الغيـــــــــــــــابالرقم

16/35043255سعدية أيمن1

16/39054551سالمي محمد الصادق2

15/35046689سليماني محمد امين3

16/39051468سناقرية زكرياء4

16.39050283شاشة صالح الدين5

15/35050272شاللي يوسف6

16.35045458شيتور أيوب7

16/35046099شيتور ياسين8

16.35037073صحرة أمجد9

14.0776طويل زكرياء10

16.35039209عبدالسالم ھيثم11

16/35054426عبسي قيس12

16.35044675عبود فاتن13

16.35038582عتاسي مھدي14

15.35051990عريش ابراھيم حسين15

16.35037268عريش الطيب16

15/35049986عزي جمال الدين17

16/35045586عزيز زين العابدين18

15.35041732عصام وسيم19

15.35048979عطاوة صدام20

16/35047964سعادة عيشة21

15/35045033غراب ثريا22

35034239غربي طارق23

16.35037957غربي صالح الدين24

16.35039731بوبش اسالم محمد امين25

16/35045518شرون حسين26

15/31073659واعر عباس27

16/3504709حسين محمد عبد المالك28

15/35040773بوعيشة نور االسالم29

16.35039168سريتي محمد رمزي30

16/35049012غربية عبد الحكيم31

15/35042229بوزيناوي صھيب32

15.37146165ابو امونة محمد33

16.35039040كلفالي محمود34

16/35038000شعير عادل35

16/35043547مفتاح ھاشم36

الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة

المالحظــاترقم التسجيلاالسم و اللقب



وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:ھـ ميكانيكيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :21
تاريـــخ الغيـــــــــــــــابالرقم

15.35049435غربية عبد الوھاب1

16/35038811غزلي ياسر2

15/35045508غشة يونس عبد المؤمن3

15/35047242فرادي شوقي4

16/35039834قاقي عادل5

16.39074339قدار أيوب6

16.35038357قربازي محمد األمين7

16/39055775قرمة الھادي8

15/35041575قطياني جمال الدين9

15/35048964قميدة سيف االسالم10

15/35049300قوطار نجاة11

15/35049034لحمر عبد هللا محمد12

16.35045661لزنك صالح الدين13

15/35039886مجنح صالح الدين14

16.39051364محمدي جابر15

15/35039401مختاري دالل16

15.08748مدور محمد لمين17

15/35046686مرابطي فاطمة الزھراء18

16/39055779مقراني المھدي19

15/35041362منصوري صھيب20

131334مني خالد21

15.35044247مومي صارة22

16.35040811ھاشمي ايمن23

15.35046466يحياوي محمود24

16.35038062بوجملين عبد القادر25

15/35042320حابة منصف26

15/35041549لعريبي أنفال27

16.35037534ساكري خولة28

16.35043434صغير عزيزة29

16/35049345شالة عصام30

حرز هللا محمد فاضل31
16/39052726عباضلي آدم32
15.35045427عباسي وليد33

16.35038764تيريريت ھناء34

16/35039170زيد محمد سعيد35

13.39053677بريكي الياس36

المالحظــاترقم التسجيلاالسم و اللقب



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:تعدينالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :22
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

16.35045540بلعباس خديجة1

15/35040059بن محمد علي2

16.35045549تراكة خولة3

15/35044235رحمون حسام4

15/35051211رزقي حسام5

16/35039170زيد محمد سعيد6

15/35041399طيار محمد رؤوف7

14640مشلوك سعاد8

16.35042624منيب صالح الدين9

16.35048257نايلي رزيقة10

14.0688ومان محمد فؤاد11

15/35056460عماري أميمة12

المالحظــات رقم التسجيل االسم و اللقبالرقم



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:ھـ مدنيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

23: 2016 -2017 الفوج الثانية السنة قائمة
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

16..3075ألب عيسى1

16.35039133أمسلم صالح الدين2
15.9047النظاري عبد الرحمان3

16.3074اميليد باكار4
13/35031867باشا نجم الدين5

15.35051219بحري خولة6
14/35036071بخليلي صبرينة7

15/35048731بدري أنيسة8
15.35050187بعلي لميس9

16.35047966بن ابراھيم فاتن10
15.35044257بن بلعباس ليلى11

16.35040956بن دخة سعاد12
13.35032559بن زاف صارة13

14.35036075بن شريف طه زكرياء14
15.39072765بن صغير نبيلة15

15.35044243بن عامر سالف16
15/35051792بن عطية أيوب17

14/35039623بن علية زين العابدين18
1366بن عيسى ھاجر19

15.35041721بن مشيش نصير20
15/35041544بن يونس أميرة21

13848بوبرھان عبد العالي22
15.35041329بوبكر حفيظة23

14.0392بوربات ميادة24
15/35051648بوزيدي صھيب25

16/35040707بوضياف أحمد رضوان26

16.35038622بن سالم نجاح باية27

35039257ركيس حافظ28

16/35038533طيار مصطفى29

المالحظــات رقم التسجيل االسم و اللقبالرقم



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:ھـ مدنيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :24
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

16.35055061بومدين زكي1

16.39048716بيقه مولود امينة2
16.35037292ترغيني اماني مالك3

16.35054159تركي عبد الباسط4
125044468تلي اسامة5

14/35039414تونسي موسى6
15/35041666ثابت فاتح7

15.35045215جدي عبد الباقي8
15/35041081جريدي راضية9

15/35040426جنان محمد شكيب10
15/31002994جواليل محمد رضا11

15/35041689جودي محمد بدر الدين12
15/35038729حسناوي أسماء13

13224حفرة حمزة14
16/39052003حمروني رشا15

15.39072767حمية ياسين16
12.5032252خذران وليد17

14.39044102خراز ايمان18
16.35037349خطارة بالحاج19

16.39051517خميسات سماح20
15/35041641خينش عائشة21

15/35046725دائرة محمد الھادي22
15/35041599داسي روميسة23

15/35040984دقياني يعقوب24

16/35041245دھيمي مديحة26
16.35045942ثامر مريم27

15/35040054غريب عالء الدين28

15/35041690سخري محمد رؤوف29

15/35041310جالل احمد30

رقم التسجيل المالحظــاتاالسم و اللقبالرقم



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:ھـ مدنيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :25
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

15/39074085ذھب ابراھيم1

15/35039351رافعي خلود2

14701رحاب سيف الدين3

14694رحال ابتسام4

14.0696رحمون فتحي5

13/35030775رضوان أمين6

12.5039030رويسي يوسف7

14.39055645زبيدي أيوب8

15.34093286زدام كريم9

16/35042413زرنوح محمد10

15/35049914زريقط أحالم11

16.35042317زنودة عائشة12

15/35041566زوبيري ام السعد13

16/35047337زين كلثوم14

16/35048040ساسي دالية15

15/35051630سدي سفيان16

15.35041318سراوي العربي17

16/35040901سعدي دينا18

15/35057970سماعيل خنساء19

15/35049433سنينة عبد المجيد20

16.35037533سويس خولة21

14.10542سيد ابراھيم سعيد حمدي22

14/35042670شاوي يوسف23

15/35051677شتح عالوة24

16.35039454شرقي نور جيھان25

16/35037660شرقي رميسة26

15/35045203لغريب ضياء الدين27

15/3973653قصة صابرين28

المالحظــاترقم التسجيلاالسم و اللقبالرقم



وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:ھـ مدنيةالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :26
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

16.35041479شنوفي زھرة1
14431شيخاوي ليلى2
14.35036091صالحي عمر3
15.35056824صدراتي دلولة4
15/35041679صولي لطفي5
16.35039162عبد الالوي محمد6
16.35039296عبدلي أشواق7
14/35038048عثمان عثمان8
16.35037586عثمان راوية9
16/35037127عثماني أية10
16.35046930عجاجي سارة11
15/35045335عزري مريم12
16.35036961عزري آسيا13
13.0020علوشي أحمد14
16.35039457علوي ھناء15
14273علية عبد الباسط16
15/35039249عمران جيھان17
35032150غشام عبد السالم18
14/35034705فطوش سھيل19
14.0489قايدي مسعود20
14/35036650قري مريم21
15/35046716قسمية عبد الحق22

16.35038028عسل عبد الرؤوف23

16.35044257زايدي ليلى24
13/35032449منصر فوزي25
أحمد صالح عبد هللا26
16/4380قفيشة رافد27
35046750قويسم ھند28
35046563عماري راضية29

رقم التسجيل المالحظــاتالرقم االسم و اللقب



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:ھـ مدنيةالمقياس:...................

الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :27

تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

16/39055893قطاية زياد1

15.39053541كربوسة لقمان مسعود2

16.35054737كلفالي نجاة الصغيرة3

14569كليل حورية4

15/36015437كيحل اميمة5

15/35041650كير عبدالنور6

15/35045575لعباشي سعاد7

15/35044246لعواد صابر8

13273لعور منير9

15/35051795لمغزي احمد10

15/35045025لميسي بلقاسم11

14627لوايفي اسامة12

13.35038485لوصفان فطيمة13

15/35045590محامدية ليلى حمادة14

16.35038191محمدي فلایر15

15.35045152محياوي سعاد16

16/35039125مخلوف ريمة17

15/35041631مستاوي صابر18

15/35049465معطار نور الدين19

15/35050264موساوي يسرى20

151535ناجي حمود أحمد محمود دائل21

15.35041736ناجي يسرى22

15.35050080نوار خرخاشي سيف الدين23

14/35038528ھامل محمد24

15/35049263ھاني جھينة25

15.35045569ھويوة خديجة26

16.39054235ويرو الحاج يحي حاج صالح27

15.35039810عشورى شوھاز28

16.35039319دقياني جھان29

المالحظــاترقم التسجيلاالسم و اللقبالرقم



الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبجامعة محمد خيضر بسكرة
الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجياكليـة العلوم والتكنولوجيا

الشعبة:ريالمقياس:...................
الشھر:.........................

قائمة السنة الثانية 2017-2018 الفوج :28
تاريـــخ الغيـــــــــــــــاب

16.39052931باخالد حسينة1

16.39051557بالحسين شيماء2

16.39053213خورارة عبد هللا3

13/35032606شريط محمد رضا4

15.35039181عزوزي تاج الدين5

15/35039950قراوي عبد الحق6

14/35039222لعياضي زكرياء7

16.35042067محامدية أمينة8

15/35038718محنش أسعيد9

13288معيفي سمير10

16/35037863وغالني سھير11

16.35047339سويري لخميسي12

15.35040085قاسم عيشوش13

المالحظــاتاالسم و اللقبالرقم رقم التسجيل
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