
صفحة : 1\1

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

سلسبیلأحمید01181835033056
عبدالباسطأسباع02171735039569
رجاءأفرن03181835034240
رفیقةاعبللھ0437002164
اسماءاقرین05181835033034
عبد الودودالطیب06171735039568
الحسینالعابد07171735037890
محمود شكیبباباحنیني08181835032799
سندسباعة09171735036577
04,50نور الھدىبخوشة10181835033300
أسامةبدر الدین1116/35037024
مریمبراھمي12171735034920
04,50نور الھدىبراھیمي13171735038347
سلسبیلبركات14181835032426
07,50أحمد راميبرني15171735035014
بسمةبشیري16181835035696
09,00شھرةبغورة17181835035052
أمنیةبلحاج18181835032073
زكریاء خیر الدینبلخیري19171735036210
إیھاببلعید20171735034861
أسامةبلقاسمي21171835045971
محمد یاسینبلكحل22161635038459
عامربلمبروك23171735034319
أحمد راميبلونار24171735033703
ریانبن ابراھیم25181835034927
ھاجربن ابراھیم26181835038789

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة
Réseaux de communication : الفوج : 01المقیاس

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2019 - 2020

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتیة



صفحة : 1\1

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

إكرامبعیرة01171735035070

محمد عبد النوربن احمیدة02181835039825

نصر الدینبن الزین03181835032910

07,50كوثربن السعید04181835034999
ھدیلبن الشارف05181835033303

فلةبن المیر06181835032661

صلیحةبن براھیم07181835032536

محمد بدر الدینبن بشة08181835036125

عبد الباسطبن حسن09161635045680

مروةبن حمزة10171835047186

صفیةبن دشاش11181835032529

سلسبیلبن رحمون12181835033240

نسرینبن ریالة13171735039465

ایمنبن سحبان14171835048859

محمد راميبن سھلة15181835034435

خیرةبن شعاعة1616/35045556

یاسینبن صالح17171735038443

سارةبن عبد هللا18181835032400

محمد الیاسبن علیة19161635043636

مروةبن عیشي20181835032808

عبد الفتاحبن مھیة21161635042331

شیماءبن ناجي2216/35044191

نور الھدىبوحمادي23171735036501

فایز مختاربوحیتم24181835032646

خولةبوزقار25181835040633

فلایربوسھل26181835032652

نضال عبد الرحمانبوعلي27181835041015

فاطمة الزھرةبوغقال28181835040655

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2019 - 2020

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتیة

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة
Réseaux de communication : الفوج : 02المقیاس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم



صفحة : 1\1

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

میادةبونافي0115/35045360

مناربونحاس02181835033289

مراد عبد الحقبیقع03181835041482

امیرةتبرمسین04171735033897

06,50علي عبد النورجباري05181835039821
عائشةجحیش06181835034354

03,00عبد الرحیمجدول0715/35046617
سامیة ایناسجلول08171735039557

ایناسجوامع09181835046222

1018188NER4205مامادو منصورحبیبو حماني

إیثارحدنانة11181835034152

یسرىحرابي12181835033010

حكیمةحرزهللا13181835036730

محمد أنسحرزهللا14181835032730

محمدحسان15161735049553

ریانحصاد16171835046493

سارةحوحو17171735040533

عبد المجیبخالد18181835036853

عاصم حبیب الرحمانخلفة19171735051539

شروقخلیفة20181835032486

محمد إلیاسخلیل21181835037023

رفیدةخمار2216/35037622

حذیفةخنفر23171739050710

سماحخیراني2416/35045616

راضیةداسي25181835032307

الزھرةدخیة26181835032170

محمد امیندریش27181835032752

06,00منالدندوقة28181835047235

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2019 - 2020

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتیة

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة
Réseaux de communication : الفوج : 03المقیاس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم



صفحة : 1\1

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

07,50عقبةذویبي0116/35038999
لیدیارافعي02181835034408

محمودربحي03181835037927

لقمانرزیق0435047025

طھرماضنة05171735034310

رقیةروبي06171735037997

محمد األمینروبي07171735038251

06,00أمینةریحاني08181835034139
ریمریقط09181835034928

ھاجرزردومي10181835034523

رشازریبي1116/35044136

محمدزواید12171735039385

محمد لمینزیدي13171735034559

منالساكر14181835035020

تركیةسالم15171835046267

شاكرسالم16181835034308

عليسایح17171735040383

مروىسدرات18181835032815

محمد عدالنسریتي19181835047141

محمد نافعسعودي20181835032787

نعیمةسالطنیة21181835034503

مھد الدینسلطاني22181835034483

اكرامسماحي23171735033863

مالك ایناسسوفي24171735036592

لیلیاسیدھم2517/35049510

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2019 - 2020

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتیة

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة

Réseaux de communication : الفوج : 04المقیاس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم



صفحة : 1\1

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

دنیاشبانة0135034584
إیناسشبیرة02161735051162
حسام الدینشریط03181835038643
منالشقعار04171735034924
نبیلةشلي055040534
عبد هللاشیبة06181835035882
أمجدصحرة07161835046005
ثامرطبش0814/35039150
وسامطرطاق09181835035061
اسماءطنش10181835037013
نور الھدىطوارف11171735039482
ساميطویل12171835046560
لمیاءعاشور13171735038221
صابرینعایش14181835038707
06,00فطیمةعباسي1537002219
أدیبعبد الدائم16171735033714
بثینةعبدلي17171835046235
محمد السعیدعدوان1816/35038364
مھندعدیسة19181835041743
سمیةعزاوي2037002179
مریمعزوز21181835036935
أحمد أمینعزیزي22171735043459
سفیانعشوري23171835046583
صفاءعقبي2418/35033063

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2019 - 2020

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتیة

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة
Réseaux de communication : الفوج : 05المقیاس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم



صفحة : 1\1

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

أیوبشیشة0118/35034144

بثینةعلیة02181835037969

رمزيعلیة03181835032338

عبیرعمراني04181835035897

ماریةعناني05181835038750

لیناعوماري06181835032697

شھاب الدین عیساوي 07161635046175

رأفتغاوي08161835046413

الشیماءغربي09181835034173

عبد الحلیمغربیة10181835037019

عباسغزال11171735043250

عماد الدینغشام12181835032628

رمیساءغضبان13181835033116

محمد اسالمغمري14181835032741

محمد سلمانغمري1516/35046188

زینبغول16181835032395

منى سلسبیلفرحاتي17171735034665

تقي الدینفضالوي18181835034202

أمیرةقاسمي19181835038219

ولیدقتالة2035013562

09,00نورةقدواري21171735034754
دیناقربغلي22181835034234

فیروزقرین23171735036350

محمد لؤي ھیثمقصبایة24171735034556

انتصارقطاف25181835032194

نعیمةقطاي26181835036044

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2019 - 2020

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتیة

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة

Réseaux de communication : الفوج : 06المقیاس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم



صفحة : 1\1

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

أیمنقاللة0115/35046568

طھقنفود02181835046755

سلسبیلقواسم03181835032424

محفوظكامل04181835036908

08,00مروةكایب0516/35038473
مھديكحول06171835047698

14,00مرادكحیل0715/35040481
سارةكربوب08181835034281

مي حنینكزار09181835033083

درصافكیحل10181835034226

زولیخةلباز11171735042361

عبد النورلبعل1216/35038075

04,50محمد إسالملبعل13181835032735
نرجس كامیلیالحلوحي14181835034495

09,50ایمنلخذاري15181835033221
یونسلطرش16171735044559

محمد السعیدلعروسي17171735039401

سلمىلنصاب1816/35044162

فائزةلھاللي19161635054377

عمرمحادي20181835041464

أمیرةمحمدي21181835032084

دنیامخلوف22171735040275

رزانمرازقة23171735034882

بدرالدینمرفق24171735041404

أحالممزھودي25181835034106

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2019 - 2020

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتیة

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة
Réseaux de communication : الفوج : 07المقیاس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم



صفحة : 1\1

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

محمد أنیسبن لمبارك0118/35033279

وائلمسعودان02171735034790

مسعودمسعودي03171735040449

ناصرمسعودي04161635038606

أكرممشنتل05171835045988

خولةمصمودي06181835034582

أسماءمعمري07171735048548

جمیلةمعمري08181835037904

أیمنمعمولي0916/31030006

زین الدینمغربي10181835034273

محمدمغزي بخوش11181835032722

محمدمفتاح12181835037803

احمد راميملولي13181835036667

محمد ھیثممنان14181835034448

خدیجةمنصوري15171735040266

ماریةمھمل16171735041616

08,00إیمانمواقي بشیري17171735033821
مروةمودع18171735034598

یمینةناصري1939072811

عبد الحكیمنحیلي2035036296

تمیمنزار21171735041410

ھیثمنصیب22171835047581

عبد الحقنوري2317/35043513

جھینةھامل2415/35043497

عبد الحقھروشة25181835033067

صالح الدینھالل26171735049239

محمد أیمنھاللة27171735034501

أمینةھیاق28161635042068

وفاءوازین29181835032985

سلسبیلیعقوب30181835034290

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2019 - 2020

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتیة

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراكیـة

Réseaux de communication : الفوج : 08المقیاس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم



جامعة محمد خیضر بسكرة
كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة
ــادة النظـراالمتحـان إع

20  / .20  / .فوج 2
08,00تأخیرفاطمة الزھراءجخابة فارس01

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستدراكیة

A. Djeffal : الفوج : 01المقیاس

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2019 - 2020


