
جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة 

قسم رياضيات

األستاذ (ة): 

العالمة النهائيةالمشارآةالفرض2الفرض1

. / 7. / 10. / 3. / 20

حمزةأبرآان0114/35036024
شيماءإدريس0216/35044650
04.5004.50عبدالباسطأسباع03171735039569
05.5005.50وفاءاعبيد0416/35039063
09.5009.50عبد الودودالطيب05171735039568
عائشةالوافي0613/35032143
فرحاتبن بلعباس0715/35043858
آمالبن جحيش08171735043294
08.0008.00عبد الحقبن قوقة09171735034329
11.0011.00عبد الوهاببن الغة10171735034904
01.0001.00عبيرترآي11171735044499
03.5003.50عبد الوهابتلي12171735038435

االسماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( األعمال التطبيقية )

المالحظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية
A. DjeffalProgramation S D : الفوج : 01المقياس

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2017 - 2018

السنة األولى ليسانس - السداسي الثاني

/

عبد المجيدتوهامي13171735040367
رندةجبران1414/35037898
00.0000.00عبد الرحمانخالدي15171735041036
عبيرخباش16161735049346
06.0006.00عاصم حبيب الرحمانخلفة17171735051539
إآرامرحمون1816/35040745
ايمانرملي1916/35053458
06.0006.00أشواقزراري20171735033735
09.0009.00عبدالرحمانشتوح21171735051340
ونوغيصراح2216/35044655
17.0017.00عبد العزيزطينة23171735034903
07.0007.00عبد الناصرعبد العزيز24171735039625
ربابعيساوي2516/35047576
01.0001.00عبلةغربي26171735042664
09.0009.00عباسغزال27171735043250
00.0000.00عبد الرؤوفلزرق28171735039294
00.0000.00ياسمينماضي2916/35043572
01.5001.50عبد الصمدمريني3017/35036581
00.5000.50خولةمسعودي31171735036568
04.5004.50أسماءمعمري32171735048548
سماحمعنصر3317/35034665
عيشةنصري3413/35045198
03.0003.00عبد الحقنوري3517/35043513

بسكرة في : 

رئيس القسم

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مالحظة: يجب على األستاذ(ة) إعالم الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، آما يجب تسليم هذه البطاقة لإلدارة قبل إمتحان نهاية السداسي.

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة 

قسم رياضيات

األستاذ (ة): 

العالمة النهائيةالمشارآةالفرض2الفرض1

. / 7. / 10. / 3. / 20

سلمىهادف3615/35042386
فريالهادف3714/35036737
عبد الرحمانهاني38171735044815
00.5000.50آنزةوافي39171735040409

االسماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( األعمال التطبيقية )

المالحظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية
Programation S D : الفوج : 01المقياس

السنة الجامعية : 2017 - 2018

السنة األولى ليسانس - السداسي الثاني

/

بسكرة في : 

رئيس القسم

مالحظة: يجب على األستاذ(ة) إعالم الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، آما يجب تسليم هذه البطاقة لإلدارة قبل إمتحان نهاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة 

قسم رياضيات

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان

. /  20. /  20

بوبكربراهيمي01171735043994
هاجربن دحمان0214/35041166
رقيةبن سعدي0316/35044138
07.50محمد الياسبن علية0416/36362018
العمريبن عودة0516/35047892
عز الدينبن عيسى06171735041051
منالبن غربال0716/35038558
02.00مسعودةبن غزالة0816/35045827
01.00شيماءبن ناجي0916/35044191
10.00عفافبوزآري10171735034905
00.50شيماءبوضياف11171735038077
05.50نجيةبوطرفاية12171739046450
05منصفتاوريريت13171735036457 00

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2017 - 2018

السنة األولى ليسانس - السداسي الثاني

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
A. DjeffalProgramation S D : الفوج : 04المقياس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

05.00منصفتاوريريت13171735036457
01.00ايمانجريبيعة14171735037915
07.50بدر الدينجلول15171735033936
19.50اسكندر وسيمحمديكن16171739072648
01.00أيمندردوبة17171735034860
00.50عبير ناريماندهينة1816/35039853
بسمةرحاب19161735051186
17.00إبراهيمرمايقي20171735040919
02.00أيمنرواغة21171735033790
شافيةرواق22161735049968
02.50رشازريبي2316/35044136
05.00بثينةسلمي24171735043158
05.50إيناسشبيرة25161735051162
صليحةشيتور2616/35054111
08.50خولةعزوز2716/35047262
06.50خالدغطاس28171735035170
03.50رفيدة وسام مارتقويسم29171735036186
01.00مريمآحول30171735036439
رانيةمراوي3116/35043344
03.00بريزةمسنادي3217/35040943
06.50خديجةمعمولي3317/350478916
10.00بسمةهويملي34171735037934
03.50آيةومان35171735033686

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

القسم مرئيس يس  ر

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة 

قسم رياضيات

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان

. /  20. /  20

أيمنيخلف36171735033795

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2017 - 2018

السنة األولى ليسانس - السداسي الثاني

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
Programation S D : الفوج : 04المقياس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة 

قسم رياضيات

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان

. /  20. /  20

02.50سندسباعة01171735036577
02.00مريمبراهمي02171735034920
نسرينبشار03171735034716
04.50ريانبلحاج04171735036572
أميمةبن دايخة05161735048587
01.00رباببوخاري06171735044784
وفاءبوساحة07171735051458
03.50رملةبوشامي08171735038427
06.00نسيبةحسني هرشة09171735038328
00.00رقيةخليفة1017/35042349
عقبةدالمي11171735034383
07.00رقيةروبي12171735037997
00رندةشقرة13171735042353 50

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
A. DjeffalProgramation S D : الفوج : 05المقياس

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2017 - 2018

السنة األولى ليسانس - السداسي الثاني

/

00.50رندةشقرة13171735042353
00.50وئامعورابي14171735039661
ريانعوماري15161735049023
مريم أنفالغمري1614/35035212
ريمةغوتي1716/35053849
مروةفدياس1814/35036644
أمينة النفوسفنتاتي1913/35030790
سمراءقاقي2016/35039949
يعقوبقايدي21171735034835
03.00أشواققرمي2216/35045449
تقوىقساوي2316/35037405
02.00زوليخةلباز24171735042361
15.50يونسلطرش25171735044559
06.00رزانمرازقة26171735034882
وردةميلي27171735049844
02.00رانيانعيو28171735034058

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر

صفحة : 1\1



جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة 

قسم رياضيات

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان

. /  20. /  20

02.00سعديةالعرجاني01161735051277
02.00أسامةبدر الدين0216/35037024
محمد ياسينبلكحل0316/35038459
02.00اسيابن ابراهيم0416/35036962
رحاببن الزين05171735049961
10.00رميساءبن غزالة06161735042649
09.00رفيدةخمار0716/35037622
07.00خالددبابش0816/35037492
سماحدقياني09161735049124
01.00ياسمينةزايد10171735039515
09.00رميصاءزبير11171735042855
ريمسالمي12161735049032
09سميحةسبخ13171735038056 00

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
A. DjeffalProgramation S D : الفوج : 06المقياس

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2017 - 2018

السنة األولى ليسانس - السداسي الثاني

/

09.00سميحةسبخي13171735038056
الصالحسكال14171735043808
00.50صافيةسكر15171735039266
07.50خديجةسويسي1616/35045541
04.50ليلياسيدهم17161735049510
سعيدةشاوش18171735044128
ريمشنقريحة19171735049031
صفيةشيتور20171735042420
04.00وهيبةطيطيلة21171735039612
10.00بسمةفرحات22171735040525
12.50سلسبيلفرحات23171735040536
12.50آوثر منارفالح2416/35038253
10.00ريمةقالعي25171735033698
راضيةقيطني2614/35035588
ليلةآحلول2714/35041535
05.50عبد النورلبعل2816/35038075
00.00ساميةلهاللي29171735034177
07.00سلسبيلمغزي بخوش30171735038039
00.00هاجرمغني3116/35041329
02.50ريمةمنصر32171735038009
01.00رفيدةمهدي33171735040288
نجودموساوي3414/35035726
سعديةمومي3516/35040960

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة 

قسم رياضيات

األستاذ (ة): 

العـالمـة بعـدعـالمـة

إعــادة النظـراالمتحـان

. /  20. /  20

06.50صالح الدينهالل36171735049239

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة
Programation S D : الفوج : 06المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2017 - 2018

السنة األولى ليسانس - السداسي الثاني

/

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2


