
جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية اآلداب و اللغـــات

قسم اآلداب و اللغات األجنبية

: (ة)األستاذ 

عـالمـة العـالمـة بعـد

االمتحـان إعــادة النظـر

. /  20 . /  20

01 15/35037696 أونيس راوية ياسمين

02 15/35051480 العمراوي كنزة 15.00

03 16/35045512 بار جمال الدين 15.00

04 16/35046096 باري نسيبة

05 15/35044733 بخاري ريم 16.00

06 13/39039235 برشوش ياسمين 15.00

07 13/39037430 بلعياس سامية

08 15/35048844 بن احميدة خديجة 15.00

09 16/35035293 بن بوزيد عزالدين 15.00

10 09/5027359 بن جدو  علي

11 15/35035652 بن عباس أميرة

12 16/35037123 بن عزيزة أنفال 14.00

13 16/35034953 بن فرج هللا زكرياء 15.00

14 16/35035481 بن قلح ليندة 15.00

15 15/35040201 بودرسة كسيلة 15.00

16 16/35042402 بوزيدي ماجدة 15.00

17 16/35040549 بوشامي أمينة 16.00

18 16/35037568 تامن رانيا 16.00

19 16/35036064 ترغيني جمعة 16.00

20 16/35036263 تركي دمحم أمين 15.00

21 16/39056183 تينه ايمان 16.00

22 16/35036363 جديدي ياسمين 17.00

23 16/35036023 جرو الويزة سيرين

24 15/35038014 حمادي هاجر 15.00

25 15/35048585 حمدي مارية 15.00

26 16/35046457 حميدات نسرين 15.00

27 05/4042256 خاطر شهرزاد

28 13/35030932 خشعي إيهاب الدين

29 16/39053927 دبة دمحم الطيب أمين

30 16/35043419 دخية عبد الرحمان 15.00

31 16/35038401 دهنون دمحم رامي 14.00

32 16/35046716 رحماني مروة 14.00

33 16/35045316 رقيم عيسى

34 15/35047425 رمضان تقي الدين

35 16/35047017 سايح أحمد خليل 13.00

رئيس القسم

: بسكرة في  : (ة)توقيع األستاذ 

الرقم رقم التسجيل اللقب االسم المالحظة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

علوشي خدوج Langue étrangère: المقياس  01: الفوج 

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2020 - 2019: السنة الجامعية 

السداسي الثاني- السنة األولى مــاستــر 

أدب و حضارة

2\1: صفحة 



جامعة دمحم خيضر بسكرة

كلية اآلداب و اللغـــات

قسم اآلداب و اللغات األجنبية

: (ة)األستاذ 

عـالمـة العـالمـة بعـد

االمتحـان إعــادة النظـر

. /  20 . /  20

36 15/35045017 سبتي بشرى 14.00

37 15/35046418 سلطاني فايزة

38 16/35054360 سماتي فاطمة 14.00

: بسكرة في  : (ة)توقيع األستاذ 

رئيس القسم

Langue étrangère: المقياس  01: الفوج 

الرقم رقم التسجيل اللقب االسم المالحظة

السداسي الثاني- السنة األولى مــاستــر 

أدب و حضارة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

الجمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2020 - 2019: السنة الجامعية 

2\2: صفحة 


