
جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة والحياة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان

. /  20. /  20

07.50أيمنأحريز0115/35038861
05.25إيمانالقص0215/35043385
07.50عائشةبحري0316/35039136
عبد الرؤوفبحزاز0415/35049430
رميساءبرباري0514/35041465
عبد الحكيمبرحمون0612/5036305
08.00مبروآةبرآان0714/35040439
10.00منىبكير0816/35054697
12.75ايمانبن بريكة0915/35041049
هارونبن جلول1012/5039017
16.50بلقاسمبن حسن1114/35039495
02.50مفيدةبن خلف اهللا1215/35041766
زآري1315/35040360 األخضربن 00محمد 50

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
A. DjeffalRéseaux de communication : الفوج : 01المقياس

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2017 - 2018

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتية

00.50محمد األخضربن زآري1315/35040360
07.25يسرىبن عبد اهللا1435038832
سمرةبن غزالة1516/35045618
01.00جهادبن ناجي1616/35044102
10.00زآرياءبن يدير1715/35039593
محمد وليد أسامةبو الشحم1814/35035164
عبد الرزاقبوخلوف1914/35035650
12.25محمدبودرهم2015/35049116
13.00عبد الرحمانبورنان2115/35047943
09.00أميرةبوزيناوي2216/35042064
10.00خديجةبوغرارة2314/35035582
بلخيربوليفة2439062312
نجاةبومدين2514/35050582
وليدبومرزوق2614/35035455
ميادةبونافي2715/35045360
05.50شهاب الدينبوهالي2815/35047761
12.00احميدةعامر2916/35045468

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر

صفحة : 1\1



جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة والحياة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان

. /  20. /  20

03.50عبد العاليتامن0115/35057176
00.50عبد الرحيمتومي0216/35038052
10.75بشيرجاب اهللا0315/35043475
07.50يونسجغمة0416/35041387
08.50مكيجلواجي0515/35040579
16.00أيمنجنيدي0615/35045459
14.00سارةحاجي0735034612
فريالحاشي0815/35045491
جهينةحبشي0914/35043496
03.50توفيقحبيلز1015/35045031
06.50ولي الدينحجاج1115/35041265
05.50زآرياءحدانة1213/35031019
هارونحديد1316/35039057

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2017 - 2018

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتية

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
A. DjeffalRéseaux de communication : الفوج : 02المقياس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

هارونحديد1316/35039057
01.50اميمةحريز1416/35039311
04.50بلقيسحساني1516/35037391
05.50نورالهدىحساني1614/35043758
13.50مريةحشايشي1715/35046474
10.00حسام الدينحفيظي1815/35039274
12.25عبد العزيزحمادي1914/35034856
08.75هديلحميدي2016/35038750
11.00ثناءخذير2115/35049262
08.25أآرمخالل2216/35048038
07.50عبد القادرخيزار2315/35045233
15.25يوسفخيزار2415/3504546
05.25نور الهدىدادة2512/5032075
02.00نريماندربالي2616/35038648
09.00عبد الحقدريدي2715/35049570
15.00رواندهيمي2815/35012748

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر

صفحة : 1\1



جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة والحياة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان

. /  20. /  20

03.50حكيمة ريمرحال0116/35037471
03.25خديجةرحماني0216/35037601
13.25رقيةرحماني0316/35016353
06.00أيمنزنداقي0416/35037338
08.50رانيازواوي0516/35038941
13.25شيماءزياد0615/35039844
06.50صراحساتة0716/35041029
16.00عبد الرؤوفساسوي0814/35050839
11.25محمد رياضسبتي0913/143310980
00.50صبرينةسعادي1014/35041069
08.50النذيرسعدة1113/35035311
17.75ابتسامسعدي1216/35043260
05أيوبسعودي1315/35051055 50

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2017 - 2018

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتية

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
A. DjeffalRéseaux de communication : الفوج : 03المقياس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

05.50أيوبسعودي1315/35051055
صهيبسعودي1416/35043406
05.50محمد عمرانسماتي1516/35042602
07.50محمد يونسسنوسي1615/35040474
05.00عليمةسهتال1714/35034912
أحالمسويسي1815/35041286
07.50ايمانشابي1915/35041048
16.00محمد اسحاقشادلي2015/35040545
11.50رانياشريف2115/35041479
15.50حسانشنافي2214/35036182
00.50عبد العزيزطالب أحمد2315/35041150
10.75سيرين طبال 2416/39054354
01.50ثامرطبش2514/35039150
05.25زينبطهراوي2616/35043360
09.00إلياسطيار2713/35032069
07.00أميرة نهىعاشوري2835037097

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر

صفحة : 1\1



جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة والحياة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان

. /  20. /  20

13.75عليعثماني0115/35047792
07.50سفيانعدوان0235037779
11.25صوريةعدوان0316/35054121
01.50عنترعزري0415/39072625
09.50يوسفعالوة05
07.50ساميعلوان0616/35037756
09.25يوسف عبد الرحمانعمراني0715/35040998
07.50بثينةعمري0814/35037766
10.50محمد منصفعون0916/35046189
01.50شهاب الدين عيساوي 1016/35046175
أشرففرادي1112/5038771
14.75عيشةفرجلي1215/35041172
05بوعزيزفرطاس1315/39076601 00

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2017 - 2018

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتية

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
A. DjeffalRéseaux de communication : الفوج : 04المقياس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

05.00بوعزيزفرطاس1315/39076601
08.00حنانقانة1412/5033941
08.50راضيةقبول1515/35042153
13.25عويشةقدور1614/35038362
03.25محمد فضل اهللاقري1716/35038437
09.50فاطمة زهراءقريد1814/35039513
16.00بهيجة حبيبةقصوري1916/35037396
أسامةقليدة2015/31044158
04.00سارةقنان2115/35049270
محمدقويدر2215/35041078
07.00عفافقيدوام2315/35047790
09.25عليقيصران2416/35041119
10.00محمد مسعودقيصران2515/35043944
05.50فاطمة الزهراءآريبع2615/35041178
06.00رميساءآعالف2714/35035598
ايمن عبد الرحمانلعاللي2814/35035798

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر

صفحة : 1\1



جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة والحياة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان

. /  20. /  20

00.50سلمىلنصاب0116/35044162
06.00نريمانلهاط/0216
13.50دعاءلهراآي0315/35046279
05.50سميةلياني0416/35015266
11.00عبد الكريممامن0515/35041371
05.00وسيممبروك0615/35041261
08.00أحمد عبد السالممتليلي0715/35047642
13.50أيمن سليمانمحمد0816/35037137
09.50أحالممحمدي0916/35046153
08.50عثمانمحمدي1013/35037048
12.00شيماءمحمودي1116/35044189
حسام الدينمخلوفي1213/35045704
سميةمخلوف1315/35041613

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2017 - 2018

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتية

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
A. DjeffalRéseaux de communication : الفوج : 05المقياس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

سميةمخلوفي1315/35041613
14.25سلسبيلمدغاغت1415/35039682
08.00ايمانمريزيق1516/35037186
خديجةمصمودي1615/35041333
12.00عبد الوهابمعمولي1714/35044618
06.50سهيلةميلودي1816/35037867
11.00وئامميلودي1916/35038780
13.00أمانيميمي2016/35037062
وفاءنزال2115/35040924
06.50هناءنسيب2216/35054876
08.00أميرةنوار 2316/35037080
04.50جمالنوي2414/35034327
هيثمهنودة2515/35041256
08.50سناءيعقوب2616/35038959

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر

صفحة : 1\1


