
صفحة : 1\1

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

ــادة النظـراالمتحـان إع

. /  20. /  20

03,50عبدالباسطأسباع01171735039569
11,50دلیلةاحفیظ0216/350480226
07,75نور اإلیمانالباي0317/35041117
06,25الزوبیرالصید0416/35040786
عبد الودودالطیب05171735039568
الحسینالعابد06171735037890
00,50طھالوتري07171735034311
03,00سندسباعة08171735036577
06,50رحمةبدة0917/35035029
00,50أسامةبدر الدین1016/35037024
00,50مریمبراھمي11171735034920
05,75رمیساءبرباري1214/35041465
فارسبركاتي1313/35039977
10,25أحمد راميبرني14171735035014
01,00إكرامبعیرة15171735035070
ایمن السعیدبلیلي1614/35034259
04,00أمانيبن الوناس17171735033751
02,50عبد الباسطبن حسن1816/35045680
12,00وفاءبن حمزة19161735049857
02,50نسرینبن ریالة20171735039465
06,50محمد األخضربن زكري2115/35040360
03,50خیرةبن شعاعة2216/35045556
06,75یاسینبن صالح23171735038443
09,50مھديبن طالب24171735034670
05,75محمد الیاسبن علیة2516/36362018
سمرةبن غزالة2616/35045618
04,50عبد الحقبن قوقة27171735034329
10,00عبد الوھاببن الغة28171735034904
00,50جھادبن ناجي2916/35044102
04,00شیماءبن ناجي3016/35044191
09,50زكریاءبن یدیر3115/35039593
00,00اشراقبوجلخة32171735033859
03,25زكریاءحدانة3313/35031019
نجاةمكاوي3415/35041223

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2018 - 2019

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الثـالــث

نظم معلوماتیة

نتـائج امتحـان الدورة العـادیــة
الفوج : 01المقیاس : Algorithmique 1جفال عبد الحمید

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

رئیس القسم

بسكرة في : توقیع األستاذ (ة) : 
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جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

ــادة النظـراالمتحـان إع

. /  20. /  20

05,00عفافبوزكري01171735034905
فراحبوزید0216/35054385
06,50أمیرةبوزیناوي0316/35042064
05,50رملةبوشامي04171735038427
08,00نجیةبوطرفایة05171739046450
06,50وفاءبوعزیز06171735040495
بلخیربولیفة0739062312
02,50میادةبونافي0815/35045360
06,50منصفتاوریریت09171735036457
امیرةتبرمسین10171735033897
13,50عماد الدینتبرمسین1116/350338134
02,50عبد الرحیمتومي1216/35038052
00,50عبد الرحیمجدول1315/35046617
03,50منالجرو14171735034925
03,00امانيجفال15171735033890
04,00مكيجلواجي1615/35040579
06,25بدر الدینجلول17171735033936
09,00آیةجواني1816/350369762
03,00فلایرحاشي1915/35045491
07,25جھینةحبشي2014/35043496
توفیقحبیلز2115/35045031
02,50منال حسناءحدود22171735038441
02,50محمد رمزيحدید2317/35006344
09,00والءحدید24171735034930
05,50امیمةحریز2516/35039311
05,00محمد أكرمحلیمي26171735034491

رئیس القسم

بسكرة في : توقیع األستاذ (ة) : 

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـادیــة
الفوج : 02المقیاس : Algorithmique 1جفال عبد الحمید

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2018 - 2019

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الثـالــث

نظم معلوماتیة
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األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

ــادة النظـراالمتحـان إع

. /  20. /  20

08,00نسیبةحسني ھرشة01171735038328
05,00الشیماءحشوف02171735040223
03,00جویدةخرشوش03171735033970
06,00إخالصخضراوي04161735048678
12,00أیمنخضراوي05171735040915
04,50عاصم حبیب الرحمانخلفة06171735051539
03,00رفیدةخمار0716/35037622
04,00سماحخیراني0816/35045616
04,50عبد القادرخیزار0915/35045233
06,00فاطمة الزھراءدامس10171735041509
خالددبابش1116/35037492
09,00رانیادخیة12171735040281
00,50نریماندربالي1316/35038648
05,00فتیحةدویدة14171735039361
02,00عقبةذویبي1516/35038999
09,00زینبربیع16171735039555
03,50خدیجةرحماني1716/35037601
11,50محمد أصیلرحماني18171735034490
00,50طھرماضنة19171735034310
07,50إبراھیمرمایقي20171735040919
06,00أحمدرھوة21171735033698
05,50أیمنرواغة22171735033790
11,00رقیةروبي23171735037997
10,00محمد األمینروبي24171735038251
06,00أیمنزاوي2516/35040810
07,00أشواقزراري26171735033735
03,50رشازریبي2716/35044136

رئیس القسم

بسكرة في : توقیع األستاذ (ة) : 

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـادیــة
الفوج : 03المقیاس : Algorithmique 1جفال عبد الحمید

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2018 - 2019

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الثـالــث

نظم معلوماتیة
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جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

ــادة النظـراالمتحـان إع

. /  20. /  20

07,50رفیق منتصرزنداقي01171735034096
03,00محمد ضیاء الدینزھانة02171735039411
04,50محمدزواید03171735039385
02,50سندسزوراز04171735039241
07,75خلیلزیاني05171735044439
00,00عبد الرؤوفساسوي0614/35050839
02,50صبرینةسعادي0714/35041069
03,50كوثرسلطان08171735040410
03,50علیمةسھتال0914/35034912
03,00مالك ایناسسوفي10171735036592
03,00لیلیاسیدھم11161735049510
02,50إیناسشبیرة12161735051162
05,50عبدالرحمانشتوح13171735051340
02,50محمدصدراتة14171735034487
09,25حیاةصولي15171735034875
03,00عبد العزیزطالب أحمد1615/35041150
08,50آیة الرحمانطاھري17171735037821
02,50ثامرطبش1814/35039150
12,50وصالطبیب19171735036531
06,00امحمد فاتحطراد2017/35038420
05,50زینبطھراوي2116/35043360
13,50سلمىطوان22171735034204
13,00عبد العزیزطینة23171735034903
03,00ابتسامعاشور24171735037876
03,00لمیاءعاشور25171735038221
10,50آیةعاشوري26171735034853
05,50محمد تقي الدینعبد السالم27171735034529
10,00محمد السعیدعدوان2816/35038364

رئیس القسم

بسكرة في : توقیع األستاذ (ة) : 

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـادیــة
الفوج : 04المقیاس : Algorithmique 1جفال عبد الحمید

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2018 - 2019
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نظم معلوماتیة
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كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

ــادة النظـراالمتحـان إع

. /  20. /  20

07,00خولةعزوز0116/35047262
07,00دنیاعشور02171735043852
ساعدعمران0316/35040949
02,50یوسف عبد الرحمانعمراني0415/35040998
00,00بثینةعمري0514/35037766
02,50فاطمة الزھراءعوبید06171735041510
10,50محمد منصفعون0716/35046189
03,50شھاب الدین عیساوي 0816/35046175
00,50سھیلغربي0916/39065424
05,00خالدغطاس10171735035170
04,50محمد سلمانغمري1116/35046188
03,00دنیافرحاتي12171735036167
02,50منى سلسبیلفرحاتي1317/3534665
00,00عدنانفرحي14171735034371
10,00بوعزیزفرطاس1515/39076601
05,00الحسینفضاوي1616/35037253
10,50كوثر منارفالح1716/35038253
12,00راضیةقبول1815/35042153
05,00أیمنقاللة1915/35046568
06,50سارةقنان2015/35049270
05,00رفیدة وسام مارتقویسم21171735036186
03,00مروةكایب2216/35038473
08,00مروةكحول23171735037141
03,00رمیساءكعالف2414/35035598

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2018 - 2019

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الثـالــث

نظم معلوماتیة

نتـائج امتحـان الدورة العـادیــة
الفوج : 05المقیاس : Algorithmique 1جفال عبد الحمید

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

رئیس القسم

بسكرة في : توقیع األستاذ (ة) : 



صفحة : 1\1

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة العلوم الدقیقة و علوم الطبیعة والحیاة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

ــادة النظـراالمتحـان إع

. /  20. /  20

11,00كنزةرشید0116/35038241
03,50نسرینكلیبي02171735036481
04,00زولیخةلباز03171735042361
06,00ھاجرلبصیر0416/35047386
03,00عبد النورلبعل0516/35038075
14,00یونسلطرش06171735044559
03,00محمد السعیدلعروسي07171735039401
10,50ایمن عبد الرحمانلعاللي0814/35035798
06,50سلمىلنصاب0916/35044162
08,00نریمانلھاط/1016
06,00فائزةلھاللي1116/35054377
خلیلمبروكي12161735051575
08,50اسامةمخاطریة1315/35038961
03,50رزانمرازقة14171735034882
عبد الصمدمریني1517/35036581
00,00محمد صابرمزھود1614/35035137
02,50ناصرمسعودي1716/35038606
03,50أیمنمعمولي1816/31030006
06,00خدیجةمعمولي1917/350478916
09,25سلسبیلمغزي بخوش20171735038039
00,50زكریاملیلي21171735036209
04,00خدیجةمنصوري22171735040266
02,50ماریةمھمل23171735041616
04,00اسماعیلموسي24171735036098
00,00وئاممیلودي2516/35038780
03,00أمیرةنوار 2616/35037080
04,00عبد الحقنوري2717/35043513
جھینةھامل2815/35043497
أمینةھیاق2916/35042068
08,00فلایرومان3016/35038193

الجمھوریة الجزایریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعیة : 2018 - 2019

السنة الثانیة لیسانس - السداسـي الثـالــث

نظم معلوماتیة

نتـائج امتحـان الدورة العـادیــة
الفوج : 06المقیاس : Algorithmique 1جفال عبد الحمید

المالحظةاالسماللقبرقم التسجیلالرقم

رئیس القسم

بسكرة في : توقیع األستاذ (ة) : 


