
جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

12.00سندسالعلواني0116/35036168

عليالعمراوي0215/35051459

خديجةالھاني0316/35053677

عبد الوھابباشا0412/5032897

11.00شمس الدينبرحيحي0516/35043006

10.00قاسمبرمضاني0616/35043470

11.00فايزةبزيد0716/35044462

سھامبعيجي0816/35045631

13.00جويدةبلكحلة0916/35040562

أح�مبن جاب .1016/35039970

15.00فطيمة الزھرةبن دحمان1116/35052653

12.00سارة صفاءبن سھلة1216/35036145

15.00عليبن طراح1316/350.43022

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

 TEMAGOULT AldjiaComp et expression orale 2 : الفوج : 01المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

15.00عليبن طراح1316/350.43022

12.00يسرىبن طراح1416/35043065

شيماءبن عيسى1515/35036562

11.00نافعبن فاضل1616/35043051

10.00فاطنةبوطي1716/35045320

11.00ھدىبوغفيري1816/35046876

14.00ھواريةجحافي1916/35052238

13.00بديع الزمانحامدي2015/35049832

عمارحامدي2116/35043024

حسينةحريحيري2215/35041820

11.00لينة انفالحي�ب2316/35038286

13.00سھيرخليفي2416/35041388

راويةدادة موسى2516/39046270

12.00عبيردكومي2616/39074795

12.00سارةريقط2716/35039799

ابتسامسويدي2815/35035738

10.00أحمدشاكو2916/39052465

10.00أميرةشلواي3015/35041782

11.00راضيةعبادلي3116/35036097

11.00شھرةعبادلية3215/35043182

12.00ھندعبد الوھاب3316/35035862

14.00آياتعديسه3416/35048372

ساميقاضي 3511/5039809

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

شروققري3616/35054038

14.00أميرةقيرن3716/35048495

14.00ايمانلقبيبي3816/35040805

اكراممربوح3916/35053352

12.00نسيمةنوي4016/35040477

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

TEMAGOULT AldjiaComp et expression orale 2 : الفوج : 01المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

15.00جمالبشة0116/35049107

10.00عيدةبعيسي0216/350.52644

رندةبلمبروك0315/35047002

12.00إنتصاربن الزاوي0416/39051300

علجيةبن جاب ,0516/35046666

14.00لمياءبن سالم0616/35043035

13.00اميرةبوزيدي0715/34089469

12.00وھيبةبوغرارة0816/35035909

دنياحريز0915/35036153

سلمىحسنات1016/35047101

13.00ھيامحمزة1116/35043060

فاطمة رنياحميدي1215/35037857

فاطمةخنيفر1316/35055116

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

 TEMAGOULT AldjiaComp et expression orale 2 : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

فاطمةخنيفر1316/35055116

12.00عبد الحميددھان1416/35041895

13.00ساميةزطيطو1515/35044736

يوسفزعروري1616/35046882

الزھرةزيقم1715/35042485

13.00لزھرسايح1816/35051309

11.00جمال الدينسكر1916/35042162

13.00ف<سوفلي2016/39085980

13.00حنانسيبوط2116/35040867

صليحةشعواو2216/35054112

10.00عائشةشھباوي2316/35035219

رفيدةطاري2415/35037701

12.00أمينةعباسي2516/35041862

12.00ھدىعبيد ,2616/35039915

ريحانةعثمان2716/35053841

10.00ب�لقادري2815/35052644

آيةقانة2916/35040692

13.00كلثومق�عي3016/35041168

14.00خيرةقنيدي3115/35037670

11.00ابتساممبروكي3216/35044070

عتيقةناصري3314/35041091

صھيبنقاز3416/35040584

13.00حياةھادف3516/35039767

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

12.00ھندھادف3616/35039916

ابراھيموزاني3712/5029653

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

Comp et expression orale 2 : الفوج : 02المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

14.50عنتربادي0116/35054329

عمادبخوش0215/35041931

11.00مروةبغدادي0316/35039652

12.00أملبكاري0416/35037074

14.00خليلبلعريان0516/35052562

عبد الحقبن بلخير0616/35041067

معتز با*بن سالم0715/35037954

آسيابن يحي0815/35037535

12.50شاھينازبن يحي0916/35040250

13.50مروةبنادي1016/35036289

13.00إلھامبوج�ل1116/35047884

15.50أيمنبونحاس1216/35037133

12.50رمزيجاب 1316/350395632

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

FettahComp et expression orale 2 : الفوج : 03المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

12.50رمزيجاب 1316/350395632

يعقوبجمعي1415/39062444

15.00عبد الحميدحسين1516/35041069

صھيبخمخام1616/35036196

15.00سلمىدبابش1716/35036157

اكرمدريسي1816/350.43099

12.50سماحدقياني1915/35047219

حكيمةرباج2015/35039291

12.00سلمىرحماني2116/35040577

إيمانرملي2215/39076570

انورزكار2316/35053437

12.00عبد القادرسايحي2416/35039145

قمرةسعدي2515/34065102

12.00مروةسكوب2616/35038480

سماحس�وي2716/35044167

عبيرشابي2816/35050766

14.00خديجةشالة 2913/35035374

14.50الكاھنةشاوش خوان3016/35034542

11.00مريمشكيش3115/35048593

13.00اشراقطبش3216/35042103

13.00بثينةطير3314/35049684

12.00أميرةعباسي3416/350.41861

14.50الفةعبيد3516/35036022

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسمرئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

ايناسعوينة3616/35041874

حسام الدينغضبان3705/4048804

13.00خديجةفريخ3816/35053680

حفيظة شيماءقرينات3916/35042651

أميمةقسمية4015/35037561

عتيقةق�عي4115/35043192

10.00فطيمةقيدوم بوزياني4216/35040592

12.00سيليا"لي4316/35037884

12.00إكراملحرش4416/350.40551

12.00شيماءمباركي4516/35041652

19.50أحمد أمينميموني4612/5032119

13.00كريمةيونس4716/35038233

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

FettahComp et expression orale 2 : الفوج : 03المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

محمد جھادالصايم0115/39085061

ص�ح الدينالعيد0216/35045299

11.00وسامبادي0316/35035892

13.00عادلبلعباس0416/39050700

ناديةبن حيزية0516/39064384

عبد الحافظبن دحمان0616/35054166

11.00امالبوبيش0716/35037287

14.00بلقيسبوحاف خرخاشي0816/35046528

إكرامبوعافية0916/35047028

11.00الشيماءتونسي1016/350.41870

وسامج�لي1115/35038026

17.00نور الھدىجمعي1216/35046740

الشفاءحبشي1315/35044332

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

AbidComp et expression orale 2 : الفوج : 06المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

الشفاءحبشي1315/35044332

15.00سريندبة1415/35044215

18.00رفيدة مودةرايس1516/35053803

عبد الكريمرحمون1616/35045708

14.00ف>رويني1716/35042376

13.00سلمىزرقين1816/35039808

فتيحةسرغود1916/35051066

12.00محمد ابراھيمسكساف2016/35036264

فريدسوايعية2116/35051087

16.00م�كشريط2216/35052689

سيف الدينشويرف2314/35032312

أزھار وفاءضحوة2416/35053196

مريمعبد النبي2516/35044713

الصالحعشيبة2615/35051841

أميمةغرسة2716/35053247

نعيمةفنوح2816/35046873

14.00سلسبيل املقسوري2916/35036155

13.00صوريةلحلوحي3016/35046950

12.00محمد ايمنلقصوري3116/35035560

14.00صفاءمليكي3216/35043402

14.00نسرينمنصور3316/35036329

جھينةمواقي بشيري3415/35035987

فاطمة الزھراءناجي3516/35054367

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسمرئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

محمد رشديومان3615/35055039

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

Comp et expression orale 2 : الفوج : 06المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

10.00خنساءالعلوش0116/35046558

11.00محمد إلياسباشا0216/35038347

حسام الدينبدري0315/35048518

اكرامبرجي0416/35037244

رحمةبعيش0516/35053781

ريانبن ساعو0615/35047470

نوالحزحازي0716/35054793

09.00أح�محم�وي0816/35036980

تركيةحيرش0915/35035957

12.00مريمخشعي1016/35041908

15.00منالخيذر1116/35038561

11.00نجوىرقاب1216/35042484

بايةرميلي1316/35048928

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

 SAOULIComp et expression orale 2 : الفوج : 07المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

بايةرميلي1316/35048928

12.50مزدلفةرياق1416/35041909

17.00بلقيسزاغز1516/35036055

11.50نوراليقينسلمي1616/35042514

10.00عائشةشيتور1716/35045302

11.00رائدصوالح محمد1815/35037678

12.00ياسمينصولي1916/35038819

10.00عائشةعجيمي2016/35045303

12.50رانياعطية2116/35036100

فاتنعكرمي2215/35058026

09.50م�كعمران2316/35036310

سارةقاسمي2416/35047729

13.50زينبقاضي2516/39057984

عبد الحققدوري2616/35045690

10.00ثرياق�عي2716/350.40559

15.00تسنيملحلوحي2816/35037404

نوارةلحول2915/35037994

محمدمداس3015/39081477

12.50سميةمناني3116/35041888

09.50نسرينمواقي بناني بناني3216/35040471

10.00رميساءنحالي3316/35037653

11.00أيمننوري3416/35040006

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 1\1



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

12.00رشيدبعاج0115/35049266

سلمىبعيسي0216/35036159

12.00أسماءبلعباسي0316/35045258

ھناءبن خليفة0416/35038762

سعادبن عامر 0514/35037526

11.00رانيةبن نوح0616/39072925

12.50حدةبوحنيك0716/35037449

11.50خيرةبوشارب0816/35040565

نوالبوشارب0913/35031909

إلھامجباري1016/35053290

12.00خيرةجودي1116/35045281

14.00آمالحدادي1216/35045438

عبلةحرز1316/350457263

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

SAOULIComp et expression orale 2 : الفوج : 08المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

عبلةحرز1316/350457263

إكرامخان1415/35037574

عليخنوش1516/35043023

17.00عبيدةخير الدين1616/35036213

مواھبدقعة1714/39066290

16.00أنورزير1816/35035988

15.00ع�ء الدينزير1916/35036221

عائشةس�مي2015/35048556

14.00أميرةشخاب2116/35035975

منالشوشان2216/350.54688

14.00ج�لضيافي2316/35036058

17.00ھانيةعراج2416/35042530

11.50خولةعقون2516/35037523

15.00أمانيقطاف2616/35037065

11.50إناسكريكر2715/39071856

17.00محمد وسيملخذاري2816/35036286

12.50حنانلوماشي2916/35036076

يمنىمدغول 3015/35050517

13.00صفامعلوم3116/35037946

17.00سارةمليكي3216/35036144

جابرمني3316/35045506

زكيةھادف3413/35044874

12.00حنانھويوة3515/35050006

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

11.50سليمھويوة3616/35046051

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

Comp et expression orale 2 : الفوج : 08المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

علجيةبحري0115/35046897

ناديةبصلي0216/35054721

12.00خولةبلوطي0316/35047704

11.00محمدبن عامر0416/35040387

11.00أسماءبن عيسى0516/35053206

12.00بثينةبوا"نوار0616/39055065

11.00صابربودوح0716/35040581

12.00مروىتواتي0816/35044712

15.00أنفالحرز/0916/35053262

خديجةحيمر1016/35040134

محمد أكرمخليلي1116/35054522

أح�مدبوب1216/35053170

12.00إكرامربعي1316/35044569

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

GHEMRIComp et expression orale 2 : الفوج : 09المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

12.00إكرامربعي1316/35044569

احمدروينة1416/35042091

14.00امينةزاغز1516/35036034

12.00ميادةزروالي1616/35038592

11.00نور اليقينزنبوط1716/35038705

12.00عائشةسكر1816/35041667

11.00حياةسكوب1916/35037488

12.00رفيدةسلمي2016/35042227

12.00إكرامسوفي2116/35047470

11.00أشواقشاھد2216/39053779

أميمةعتيق2316/35037106

عبيرعروسي2416/35036216

11.00ياسمينفرحاتي2516/35038812

رفيقةقتال2616/35036112

11.00فؤادقدوري2716/35036228

نور الھدىقويزي2816/35038697

15.00ريانلطرش2916/35036123

11.00سلمى ياسمينمداني3016/35036160

أمانيمرابط3115/35038769

سوسنمصمودي3216/35047295

15.00الخنساءمودع3316/35036015

13.00سرابنصيب3416/35047580

قرميةھاني3515/35051927

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 1\1



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

ھاجرأوبيش0114/39061981

فطيمةالعايب0216/35051123

رانيابرابح0315/35044400

10.00دنيابزه0416/35016156

10.50أميمةبقار 0515/39076559

يسرىجيدل0616/35040534

اح�محساني0716/350.48646

إبتسامحسنات0815/35050531

سعادحليس0916/35053935

12.00سميةخشعي1016/350.41890

إخ�صدرواز1116/35040014

10.00ھندرحماوي1216/35041343

عمررقاب1316/35050921

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

SAOULIComp et expression orale 2 : الفوج : 10المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

عمررقاب1316/35050921

13.00سميرةزرناجي1416/35050062

12.00مريمزروال1516/35039889

11.00سھامزيطوط1616/35045014

10.00فاطمة الزھراءسامعي1715/35040119

شروقسرسوب1816/35043391

10.00زبيدةسعادة1916/35042235

10.50ھنيةسوداني2016/35040679

11.00كريمةسوفلي2116/39078765

12.50وئامشاھدي2216/35014834

10.50مجدةشاوش2316/35047607

مريمشروف2415/35050734

12.50صالحةصديق2516/35046632

11.50امالصولي2616/35055025

العربيطبني2716/35046234

10.00 رانيةعيدودي2816/35043345

17.00فتح Bغربي2916/35045321

11.00نعيمةغيبوب3016/35042495

12.00ايناسفضل3116/35036045

محمد رضاقارة3216/35055530

10.50لينةقاسي3316/35042888

11.00سماحقرمي3416/35045293

مريمكشيدة3516/35042444

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

عائشةلعروسي3615/35053997

منالمانع3716/35055385

11.00مروةمرزوق3816/35041907

تقي الدينمصباحي3916/35053525

الھاشمي بو جمعةمقداد4016/35044358

12.00دنيانويوة4116/35037548

12.00فيروزھدار4216/35036244

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

Comp et expression orale 2 : الفوج : 10المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

11.00عيسىالنوي0116/35041128

13.00ب�لباري0216/35041875

10.00مزدلفةب�عي0316/35036305

10.00شھرةبلغيث0416/35054045

نور الھديبن الصغير0516/35055164

11.00شيماءبن تمام0616/35046442

16.00إكرامبن سعيد0716/35035997

13.00خولةبن غون0816/35053727

10.00مريمبن يدير0916/35036301

11.00بسمةبوتي1016/39057757

13.00روانبوجمعة1116/35044627

12.00سلمىبوشمال1216/35043143

10.00مروىبوعيشة1315/35037936

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

GhemriComp et expression orale 2 : الفوج : 11المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

10.00مروىبوعيشة1315/35037936

12.00نسرينبوعيشة1416/35048330

16.00عبيربولطيف1516/35036214

14.00رانيابولقرون1616/35040161

12.00رميساءحدنانة1716/35036116

11.00لطيفةحركات1816/35041183

10.00أميمةحليس1915/35048623

12.00م�ك رميساءحوحو2016/35035671

11.00مجدةدباخ2116/35048172

10.00آيةركيبي2216/35036978

نصيرةرميلي2397/452577

10.00ليلىزيطوط2415/35048583

11.00ساميةساسي2516/35041886

نجودسعيدي2616/35054745

13.00صفاءشالة2716/35045653

12.00ريمةشتوح2816/35040930

إلھامشعبان2916/35040749

فائزةطيبي3016/35041131

12.00فوزيةع�وة 3115/35105271

10.00خولةعورابي3216/35045550

نعمةغربية3316/35054784

10.00بشيركندري3415/35050288

17.00عليمستور3516/1145668

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

11.00ايةمصمودي3616/35036038

11.00ليناواعر3716/35041188

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

Comp et expression orale 2 : الفوج : 11المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

11.00مريمبرباري0116/35044715

خديجةبن بوزيد0215/35056779

سرينبن جحيش0316/35046436

نجاحبن شوية0414/35050584

سوفونيزيابولطيف0516/35054026

12.00أسماءترغيني0615/35037547

12.50سميةتريعة0716/35040974

13.50غنيةثابت0816/35054337

محمدجھرة0914/35041969

12.00راويةجوامع1016/35037583

15.00جھانحنيش1116/35040840

فوازخيزار1216/35041903

11.00نور الھدىديمي1316/35036336

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

FettahComp et expression orale 2 : الفوج : 13المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

11.00نور الھدىديمي1316/35036336

13.50عفافرحمون1416/35036220

11.50زھراءرميلي1516/35048027

13.00نعيمةزايدي1616/35040481

اسماءزرارقة1716/35053339

اشرفزعيم1816/35046111

فاطمة الزھراءزنداقي1915/35037855

15.00ماريةزواري2015/35036991

مريمسبع2116/35054654

11.00ايمانسعيدي2216/35045494

11.00أميمةس�مي2315/35035659

سھيلةشالة2416/35041892

12.50وناسةطلحي2516/35036360

ايمانطمين2616/350.39747

جميلةطير2716/35049141

12.00امينةعساسي2816/35034573

إكرامعمامري2913/35040302

17.00محمد ا�مينغراب3016/35041905

13.00بشرىغ�بة3116/35044593

10.00مروةقصوري3216/35040420

11.00ودادقنفود3316/35040610

يحيك�تمة3416/35052389

سكينةلقويرة3516/35053953

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسمرئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

11.50شيماءلھاط3616/350.39596

13.00أسماءمزوز3716/35040546

11.00أميرة أم الخيرمستاوي3816/35035976

12.00ھاجرمشري3916/35035828

12.00سعادمناد4015/35042714

ليلىميدون4116/35040599

وفاءنزال4216/35054921

جيھانيونس4316/35053577

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

FettahComp et expression orale 2 : الفوج : 13المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

محمد ربيعالعقون0115/35055038

كنزةالعمراوي0215/35051480

12.00رميصاءبسكري0316/39076773

14.00نورةبعرير0416/35036343

ياسمينبلحسن0516/35036366

13.00كريمةبلخيري0616/35051215

عبد الرؤوفبن حسن0713/35045102

سارةبن عبد -0816/35039251

رجاءبنية0916/35039331

بھيةبوساحة1016/35053517

13.00راويةبوشارب1116/35036106

14.50رفيدةبوعزيزي1216/35053796

13.00سارةثابت1316/35053907

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

FettahComp et expression orale 2 : الفوج : 14المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

13.00سارةثابت1316/35053907

12.50فاطمة الزھراءجلول1415/35043851

زينبحاجي1516/35053887

لبنىحاجي1615/35037882

14.00ذكرىخشانة1716/35036095

19.00شامي أحمدخيرالدين1801/437709

15.00سعاددبابش1916/35036149

س�فرفاس2016/35037782

14.00سارةزحنيت2116/35039571

صفاءزرقين2216/35035181

12.50رانيةزميح2315/35044401

امالزيرق2415/35044339

براھيم كنزساسي2512/5035128

15.00ادريسسعدودي2616/35048665

نصيرةشاشة2716/39064414

13.00يسمينضحوة2816/35038843

11.00ناديةطرشاق2916/35048327

13.50الزھراءفرفاد3016/35041543

11.00سعدفرفاد3116/35042262

محمد نور ا"س�مقري3216/35051635

13.50صبرينةقنفود3316/35040283

13.50سلسبيلكحيل3415/35053548

عبد الجوادلزرق3516/35052624

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

ايمانلمونس3616/35053447

أسامةمصمودي3713/35038913

سميرمغيث3816/35050042

نصيرةنوي3916/35052048

بثينةيونس4016/35046419

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

FettahComp et expression orale 2 : الفوج : 14المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

11.00اميرةالبار0116/35047894

وليدبحري0207/5050821

مريةبخوش0316/35038497

عائشةبدري0415/35048998

أح�مبلطرش0516/35040696

نضيرة تقيةبن المير0615/35037990

15.00آيةبن عطية0715/35051546

إناسبوحفص0816/39073673

14.00محمد الھاديبوزاھر0915/35055015

13.00نور ا�يمانبوعيشة1016/35042500

ھدىتيفجاجين1116/35052188

13.00الزھرةجبلون1216/35048739

محمد أيمنحبشي1315/35045312

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

AbidComp et expression orale 2 : الفوج : 15المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/

محمد أيمنحبشي1315/35045312

11.00زينبحربوش1416/35044799

20.00أحمدخلفون15296/1

14.00شيماءخلفون1616/35054071

11.00حياةدھان1716/35045277

11.50وصالدھانة1816/39084176

11.00حنانزادم1915/35047703

طارقزروق2013/35041861

13.00مباركةسالم2116/35046187

نو ا?يمانسعيدي2215/35047609

14.00بدر الدينشريف2316/35037368

10.00ريمةشيبة2416/35047925

14.00عد"نعرواو2516/35041711

عبيرغانم2615/35037835

13.50خلودغويل2716/350.37515

مريمقارة2816/350.41259

12.00زرزور بن الخيرقرقط2916/35049735

عبد الغنيقطاف تمام3016/35046324

12.50فاطمة الزھرةلحمر3116/35040590

11.00جميلة لخذاري3216/35039103

17.00انوار ا?يمانمباركي3316/35037316

14.00نجاحمردف3416/35035731

08.00دنيا بنت الشريفموساوي3516/35039555

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية
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جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

15.00أميمة ورد المنىھذلي3616/35111637

يانيسولد عامر3716/35038825

سھيلةيوسفي3816/35054021

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

AbidComp et expression orale 2 : الفوج : 15المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة ا�ولى ليسانس - السداسي الثاني

/
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