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7 الفوج  2المجموعة  

وزارة التعلیـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجیل إمتحان نظري
محاضــــرة

معدل الدورة 
1

04.50010.0007.250باشا  فلایر143108090130701
02.00011.0006.500بالي  محمد بشیر143108094030702
02.00006.5004.250بداوي  احمد رؤوف153105000430703
00.00000.0000.000بكار  رانیة153110199830704
11.50009.5010.500بلقاسم  فوزیة153105261230705
14.00010.5012.250بن خطار  ھجیرة153105210130706
05.00014.5009.750بن لوصیف  رانیة153110746030707
03.50013.0008.250بوطالب  محمد143108478030708
17.00016.5016.750بوفلیح  لمیاء153111583430709
00.00008.5004.250بیاسلي  أحمد143108832030710
07.50010.0008.750تالة قلعة  رؤیان153110315630711
02.00009.5005.750حفیظ  محمود یاسین153108817130712

00.00000.0000.000حمادوش  رضوان904941130727
08.00009.0008.500سلیج  سفیان133103919630713
09.00015.0012.000شلبي  یوسف143107088030714
03.50012.5008.000صامت  نسرین143206665930715
13.00012.0012.500طاھر جبور  أحالم153106963830716
12.00011.5011.750عادل  عمر نصر الدین143104393530717
06.00010.5008.250عبد القرفي  حمزة153109983830718
05.50008.0006.750عبدون  مھدي143105570830719
12.00011.0011.500لعور  أسامة153105525930720
07.50014.0010.750لقام  منال153108820930721
06.50011.5009.000لوجاني  سھاد133301334030722
16.00013.0014.500مخطاري  أسماء153111473130723
11.00012.5011.750مشوش  نبیلة153111599430724
11.00014.5012.750معریش  ھدى153105393030725
03.00011.5007.250مقدم  محمد عمادالدین153108978630726
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02.50011.5007.000ایت زاي  امبارك153110950630801
15.00017.0016.000بارودي  حسان143104390130802
04.00010.0007.000بداش  سمیر143108625930803
13.00014.0013.500بركات  إكرام153110340930804
13.00017.5015.250بروان  سارة إیمان153111181530805
06.50015.5011.000بلعید  عبد المالك12104816130806
07.50014.0010.750بلودنین  مریم133107533830807
05.00015.5010.250بن عدروش  امال153105746330808
08.50011.5010.000بن قري  ایمان153108012830809
00.00012.0006.000تامري  ھند153108831130810
03.00011.5007.250جناد  ھاجر143106942130811
14.50013.0013.750جوادي  فارحة153111042730812
05.00011.0008.000حمزاوي  أمینة153104999130813
00.00014.0007.000خازن  نریمان153111212630814
10.50014.0012.250دحمان  ولید133106946830815

08.00007.5007.750رقادي  عمر15281930816
08.50011.0009.750زرارقة  ریاض143108815030817
05.00000.0002.500زیكارة  اسامة133105982730829
00.00011.0005.500ساسوي  علجة143104907330818
07.00015.0011.000سرقوة  كنزة153111196530819
03.00000.0001.500سعود  فضیل153402511330820
06.00009.0007.500غضاب  سارة153111180430821
08.00009.0008.500قلیل  ھدى11301043430822

08.00010.5009.250لعودي  شھرزاد153108923530823
03.00010.5006.750متیجي  رحیمة133205257830824
07.50010.0008.750مساسط  نوال143108261330825
02.00006.0004.000مالك  نسیم143104530630826
08.00013.5010.750منیغد  بالل12104903630827
05.00008.0006.500ولد بوعمامة  صورایة143108955130828
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00.25007.0003.630بایبان  ریاض عیسى09103295330901
00.25008.5004.380بدار  عبد الحق133107820830902
04.00007.5005.750بعیجي  منال153110178630903
11.00016.0013.500بن سخریة  أسماء153111519230904
06.00007.5006.750بن سعدیة  خالد ولید143108077030905
01.50009.0005.250بوتشیشھ  فاطمة143109583830906
02.00011.5006.750بولیل  محمد153110804330907
07.00013.0010.000بوھراوة  ھشام153109949130908
11.00012.5011.750توحاري  ایمان153109977230909
07.00011.0009.000جغالف  حمزة بالل12106050430910
03.00012.0007.500حجام  مروان153110813830911
17.00012.5014.750رحماني  منیلیا153108822230912
05.50008.0006.750رویخة  رومیسة153304454030913
00.25009.0004.630سعدود  سامي153108421830914
10.50009.0009.750سمشة  خولة سمیة153108166730915
08.50015.5012.000شفاي  شھرزاد153110505330916
02.00007.0004.500شویكي  یاسر143104913030917
08.00008.5008.250عبد الالوي  احمد حسام153107630030918
07.50013.0010.250عقاب  موسى153108823330919
08.00016.0012.000عالق  خدیجة153108775230920
08.00007.0007.500عولمي  یوسف اسالم12104076230921
03.00006.0004.500غوتي  عبد الغاني153110027330922
07.00014.0010.500فرحي  زھرة153106954330923
00.25010.5005.380فني  رفیق153111715630924
04.00009.0006.500قادري  سفیان12508207030925
01.00013.5007.250قایة  یوسف12103744630926
18.00013.5015.750مادي   إسحاق143202998930927
08.00014.5011.250مغزي حب هللا  صفیة153112118030928
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1

04.50008.0006.250أقشیش  إكرام153110341131001
08.50014.0011.250أنسا  سارة153108783331002
02.00011.0006.500المیر  زكریاء153106113031003
03.00010.0006.500بلعسل  طارق153108312631004
04.50011.5008.000بن اعمر  مونیة153108516531005
10.00008.0009.000بن حمادة  بالل143104899131006
10.00016.0013.000بن ورخو  كریمة153108955031007
01.50010.0005.750بوترعة  عبد المؤمن153110028831030
06.00016.0011.000بورحلة  عادل153110023631008
02.00008.5005.250بوضیاف  مصطفى143104910331009
07.00011.0009.000بوقطاف  نور الھدى153106695131010
20.00014.5017.250بوكروح  نصیرة ماریا153107669031011
00.00000.0000.000بونقطة  فاتح12104067831012
06.00010.0008.000تاھني  ریمة153109922631013
08.00013.5010.750حاج عیسى  اكرام153105783131014
03.00011.5007.250حجاج  مریم153111731331015
02.50014.0008.250حریتي  ھاجر153106177531016
01.00008.0004.500دمیم  الطاھر143107297531017
03.25014.0008.630ریاح  شیماء143104947531018
12.50013.5013.000زعیط  نصر الدین153106691731019
08.50012.0010.250سحنون  میلود153105619131020
09.50010.0009.750سلماني  محمد133103812931021
08.50017.0012.750علیلي  اسیا153111282531022
09.00012.5010.750غرزولي  الخیر143104514331023
08.00014.5011.250فرات  نوال153110830631024
07.00014.0010.500كاشا  مروة153105885231025
00.00000.0000.000كراغل  ریمة143104902031026
05.00014.0009.500كیحل  نجوى153111599931027
05.50015.5010.500لقصیر  سناء153105829731028
09.50009.5009.500مرازیق  لیلیا153110175231029
09.00007.5008.250نایت قاسي  یاسین133103818031030
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16.50015.5016.000العربي  نعیمة153110974031101
06.00014.5010.250براقي  لدیة153108958131102
00.00006.0003.000بن فارس  أمال143106480631103
07.50010.0008.750بن ھالل  فلایر143108633531104
19.50015.0017.250بوراوي  منال153108991531105
01.00012.0006.500بوربیة  عبد المالك153205456131106
11.50017.5014.500بوزیدي  سامیة153106430431107
11.50018.0014.750بوشامة  ایمان153108380831108
08.00013.5010.750بوعكاشة  بالل143109368731109
06.50010.0008.250بولعشب  أمال لبنى153108756931110
09.00012.0010.500بونفاقة  لمیاء153108958931111
08.00013.5010.750جمعاوي  بشرى153111001831112
09.00011.0010.000حسان  رمیساء153111178131113
05.00011.0008.000حماش  عبدالنور153105071431114
05.00005.5005.250دراس شوك  یاسمین153105522131115
11.50012.0011.750رابیا  سوسن153106584731116
00.00000.0000.000رحمان  یسمینة143104913231117
08.50014.5011.500ساعد  لیلى143108477331118
00.00000.0000.000سویاد  عادل153108313331119
07.00016.0011.500طیان  ھاجر153105025031120
04.50014.5009.500عزوز  یوسف143108897131121
00.00000.0000.000عكلوش  حبیب هللا12107132231122
06.00005.5005.750عیساني  امیرة153105504131123
11.00011.5011.250قاضي  اسامة153108763331124
01.50006.5004.000قیدوم  خالد وسیم153108393631125
13.50012.5013.000لونیسي  عبد الرحمان153108450231126
08.00015.5011.750مراد  نورالھدى153111512431127
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1

07.00000.0003.500احماني فردي  اسالم133103824731228
07.00009.0008.000بن شیخ  حفصة153111711531201
04.50009.0006.750بن عدروش  بالل153105953931202
06.00015.0010.500بوخروبة  حمزة153105553331203
00.00000.0000.000تمار  محمد رضا11802763231204

03.00015.5009.250جدي  كنزة153106639031205
07.00016.5011.750جاللي  محمد شوقي143108823631206
07.00009.0008.000جلیطة  عبد الرؤوف البشیر11202028731207

05.00010.5007.750حركات  حسین143303229531208
00.00000.0000.000حمیسي  مریم153107663431209
00.25009.5004.880حمیش  ولید153110976431210
17.50016.5017.000خلوي  حكیمة153106099231211
09.50011.5010.500دراج  بشرى153106094831212
09.00013.5011.250دلیسي  نزھة153106685531213
17.50013.0015.250زمور  حنان153106756531214
10.00010.0010.000سعد  فلایر153111298831215
05.50012.0008.750سواین  زینب153111290131216
14.00015.0014.500شوبار  عمار143508404231217
07.00011.0009.000ضویو  سالمة153107964231218
08.50010.5009.500عبد الالوي  یوسف153109035431219
08.50012.0010.250عزیب  خدیجة153105005731220
07.00013.5010.250عمران  سعیدة153107245331221
03.50012.0007.750عمراني  زكریاء153108301631222
05.00015.0010.000عمور  ولید143108828231223
01.50007.5004.500فرحات  یسرى153111613531224
04.00013.0008.500قسوم  عیسى133107420331225
17.00017.5017.250قطاف  سلمى153105010731226
06.50010.5008.500لوكال  حمزة143109369831227
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02.50000.0001.250بن یونس  عبد النور12103733131301
00.00000.0000.000بورحلة  عبد المالك143104667731302
04.00000.0002.000بوطالبي  خالد133105372031303
00.00000.0000.000جغدلي  ھشام133106092731304
00.00000.0000.000جناد  رفیق133105373431305
00.25000.0000.130سلیماني  وسیلة143207767531314
00.00000.0000.000شنة  مونیرة133301464331306
03.50000.0001.750طاع هللا  بشرى143108465431307
00.00000.0000.000قبور  عبد الوھاب143107777831312
03.50000.0001.750قندوز  وئام12103742931308
00.00000.0000.000مانجة  اسماء143109086031309
00.00000.0000.000یعقوب  سارة143107868231310
01.00000.0000.500یوسري  احسن143104776831311
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إحصائیات النتائج

عدد الطلبة الناجحین:

عدد الطلبة المؤجلین:

عدد الطلبة الغائبین:

71

112

0

0عدد الطلبة المقصیین:

العدد اإلجمالي للطلبة

183


