
جامعة محمد خيضر بسكرة

آلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة والحياة

قسم اإلعالم اآللي

األستاذ (ة): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

10.00نسيماعبيد0112/5032333
03.00مريمالعايب0213/35045439
06.00إيمانالقص0315/35043385
01.00أسماءالقهري0414/35039079
00.00عبد الرؤوفبحري0515/35039970
مصطفيبحري0612/5035396
عبد الرؤوفبحزاز0715/35049430
12.50عثمانبرباخ0813/35035756
06.50رميساءبرباري0914/35041465
02.00عبد الحكيمبرحمون1012/5036305
01.00فارسبرآاتي1113/35039977
01.00مبروآةبرآان1214/35040439
سميربزاح1314/35034680

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتية

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراآيـة
Réseaux de communication : الفوج : 01المقياس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

سميربزاحي1314/35034680
03.50اسماءبعزيز1415/35017158
شمس الدينبعية1515/35041121
03.50يسرىبلعربي1615/35040961
ايمن السعيدبليلي1714/35034259
ايمانبن بريكة1815/35041049
صالح الدينبن لغريب1912/5031200

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): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

ودادبن حرآات0115/35040903
01.00بلقاسمبن حسن0214/35039495
03.50مفيدةبن خلف اهللا0315/35041766
03.50محمد شرف الدينبن دحمان0415/35040424
أنيسبن سماعين0515/35041024
11.00عبد الفتاحبن سمينة0615/35057190
انوربن عاشور0714/35037747
عبد الباسطبن عيسى0813/35031416
محمد وليد أسامةبو الشحم0914/35035164
04.00أميمة أنفالبوبكر1015/35038816
02.00امالبوبكر1115/35038765
عبد الرزاقبوخلوف1214/35035650
الرحمانبورنان1315/35047943 عبد

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراآيـة
Réseaux de communication : الفوج : 02المقياس

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتية

عبد الرحمانبورنان1315/35047943
قاسمبوسكار1415/35040185
03.00ريانبوقبال1515/35039552
بلخيربوليفة1639062312
نجاةبومدين1714/35050582
وليدبومرزوق1814/35035455
ميادةبونافي1915/35045360

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): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

شهاب الدينبوهالي0115/35047761
07.50جازيةبيدة0214/35040173
عبد العاليتامن0315/35057176
حمزةترغيني0415/35056748
راضيةتريعة0514/35035586
02.50ريحانةتوباخ0614/39044856
04.00يسمينتونسي0735040975
بشيرجاب اهللا0815/35043475
وليدجعفري 0912/9051092
07.50هداياتجفال1015/35041248
لمينجنايحي1115/35040249
05.50محمد الشريفجوادي1214/35035699
02سارةحاج1335034612 75

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراآيـة
Réseaux de communication : الفوج : 03المقياس

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتية

02.75سارةحاجي1335034612
فريالحاشي1415/35045491
جهينةحبشي1514/35043496
نجاححدادي1615/35040683
زآرياءحدانة1713/35031019
03.00نورالهدىحساني1814/35043758
07.00شيماءحسنين1914/35035850
مريةحشايشي2015/35046474

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): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

سيرينحمالوي0115/35043693
سمير عبد الرؤوفحيالب0215/35039725
أمانيخضراوي0315/35038771
05.00أسماءخلفة0415/35041013
01.00يوسفخيزار0515/3504546
01.00نور الهدىدادة0612/5032075
01.00رونق ليليادحاح0715/35056885
01.00رفيدةدقاشي0815/35039478
عبد اهللادويدة0914/35039315
ابوبكر الصديقرحماني1015/35043395
أشرفروابح1113/35038996
03.00محمد رزينزراري1215/35041202
02ايمنزروق1314/35035559 50

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراآيـة
Réseaux de communication : الفوج : 04المقياس

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتية

02.50ايمنزروق1314/35035559
سليمةزعبوبي1415/35041106
اميرة نسرينزوغيلش1515/35041046
أيوبسعودي1615/35051055
أحالمسويسي1715/35041286

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): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

03.00عليمةسهتال0114/35034912
04.00محمد الشريفسيدهم0214/35035100
01.00ايمانشابي0315/35041048
02.00محمد اسحاقشادلي0415/35040545
حيدر سيف الدينشرفي0514/35059000
01.00رانياشريف0615/35041479
هاجرشريف0714/35039439
01.00حسانشنافي0814/35036182
عماد الدينصديقي0915/35040065
02.00نسرينطرشي1015/35047875
06.00إلياسطيار1113/35032069
01.00نهلةعبادو1213/35034485
أميرةعباس1314/35042693

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراآيـة
Réseaux de communication : الفوج : 05المقياس

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتية

أميرةعباسي1314/35042693
عبد الرزاقعبد الرحماني1415/35041148
مريمعبدلي1515/35040538
11.50إيناسعثمان1615/35038932
01.00عليعثماني1715/35047792
عنترعزري1815/39072625

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): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

09.50نجاةعصادي0114/35035723
05.50حنانعماري0215/35039298
فاطمة الزهراءعمراني0314/35038092
01.00بثينةعمري0414/35037766
عبد اللطيفغانمي0513/35034688
عبد الباسطغراب0611/5031234
أشرففرادي0712/5038771
عبد الرؤوففطوش0810/5033591
حنانقانة0912/5033941
01.00عويشةقدور1014/35038362
04.25خالدقرمي1115/35048840
03.00فاطمة زهراءقريد1214/35039513
عائشةقساوي1315/35041021 أميرة

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتية

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراآيـة
Réseaux de communication : الفوج : 06المقياس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

أميرة عائشةقساوي1315/35041021
02.00أسامةقليدة1415/31044158
محمدقواند1514/35038152
00.00محمدقويدر1615/35041078
مروىقويسم1715/35040509
02.00فاطمة الزهراءآريبع1815/35041178
02.00رميساءآعالف1914/35035598

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): 

عـالمـة

االمتحـان

. /  20

05.75سميرةلطرش0114/35036055
بن سالملكلوآة0213/39049782
عبد الرزاقماعو0313/3954713
حسام الدينمخلوفي0413/35045704
سميةمخلوفي0515/35041613
02.00هدىمرواني0615/35041249
خديجةمصمودي0715/35041333
10.50أحمد أمينمعمري0815/35041009
02.00أمينةملحقاق0914/35041418
08.00عز الديننجاعي1014/35036089
وفاءنزال1115/35040924
محمد الصالحنعاسي1215/35041201
02جمالنوي1314/35034327 00

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

نظم معلوماتية

نتـائج امتحـان الدورة االستـدراآيـة
Réseaux de communication : الفوج : 07المقياس

المالحظةاالسماللقبرقم التسجيلالرقم

02.00جمالنوي1314/35034327
سميحةهدوف1412/5045721
هيثمهنودة1515/35041256
09.00محمد وائلومان1615/35040464

القسم رئيس

بسكرة في : توقيع األستاذ (ة) : 

م يس  ر

صفحة : 1\1


