
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

14.00أميرة منة 'أجنيدي0115/35044943

17.00خولةبسعودي0214/35037518

04.50صارةبغامي0315/35038328

13.00نور الھدىبن حركات0415/35040802

نھلةبن زيادي0512/5035947

13.50نور الھدىبن سويسي0615/35038006

14.50يوسفبن شعيرة0715/35038046

زينببن صغير0815/35053392

10.00لينابن ضيف0915/35037892

10.50ودادبوخبلة1015/35043287

اكرامبوريح1115/35048761

07.00بلقاسمبوطة1215/35055892

12.50مديحةبوعكاز1315/35055106

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

 BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 01المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

12.50مديحةبوعكاز1315/35055106

10.50شيماءتبرمسين1415/35039817

10.00دنياتغليسية1515/35046282

12.00الطاھرجابو ربي1615/35055877

11.50نھادحايف1715/35044037

13.00خيرة ھديلحبة1815/35057738

15.00صالححداد1915/35037796

08.00كنزةحش�ف2015/35042921

13.50أسماءحمي2115/35042420

14.00روميسةخنيش2215/35037718

08.50احمد وليمدبشونة2315/35037587

09.00ريانساكري2415/35039560

13.50مھديسبتي2515/35044774

08.00نور الھدىسھتال2615/35037360

17.00أمينة صوفياسويكي2715/35038838

13.00د"لشريط2815/35053138

13.00كوثر فراحطينة2915/34065136

10.00غنية عباسي3014/35042528

11.50خولةعشور3115/35047179

لبنىعفيصة3213/35038279

12.00لينةعقبي3314/35041536

14.50نسرينعكاز3415/35044024

10.50ياسمينعمارة3515/35038034

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

16.00اميرةعماري3615/35039046

08.00بثينةفاضل3715/35042108

11.50حليمةكبوط3815/35048520

10.50عايدةلبكارة3915/35046377

راضيةلعجال4015/35043578

13.00رميسةلقصير4115/35039527

امينةمداس4214/35042147

13.50سلسبيلمرغاد4315/35048934

13.00رحمةمعطار4415/35048875

07.00اس�ممناد4515/35043155

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 01المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

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

12.50نور ھانأجنيدي0115/35045398

12.00عبيرالعايب0215/35051667

11.50ياسمينب�ل0315/35044785

08.00رميسةبلرھمي0415/35039526

10.00منالبن رحلة0515/35040604

12.50بثينةبن زيادي0615/35045944

11.50محمد مھديبن علية0715/35037922

15.00ابتسامبوجمعة0815/35038937

عبد الباسطبوخنيسة0914/35091770

08.00ريانبوراوي1015/35036290

13.50محمد الطاھرتركي1115/35055995

11.00نريمانجابر1215/35040707

15.00ليندةجمعة1315/35040271

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 02المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

15.00ليندةجمعة1315/35040271

06.50محمدحسونة1415/35049521

13.50أشرفحنافي1515/35037549

13.00زليخةخلوط1615/35037726

09.00ھاجرخليفي1715/35043215

09.50صافيةخير الدين1815/35043184

11.50شيماءدقياني1915/35039824

07.00لبنىدنداني2015/35018621

12.50نرجسرزيق2115/35044013

09.00ف<ركروك 2215/39054224

14.50محمد ساميزكيري2313/35044163

09.50ماجدةسامر2415/35046015

09.50الھاشميسكراف2515/35037605

10.00رجاءسنوسي2614/3539206

12.00ريانشادلي2715/35037719

13.00بثينةشكيلة2815/35041056

09.50منى صبرينةصولي2913/35030192

15.50مريم زينبطيبات3015/35040551

12.00كوثرعباس3115/35036937

12.50دنياعبد ال�وي3215/35036154

08.00ياسمينفريتح3312/5029571

14.00أمين فاتحلرقم3415/35038818

10.00خلودلزھاري3515/35049841

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

14.00إكراممصايبي3615/35037575

10.00جمانةمصمودي3715/35043161

الطاھر ا�مينمعيريف3812/5029664

10.00بسمةمغزي بخوش3914/35038405

06.00ابتساممنصر4015/35047410

12.00سعادمواقي بناني4114/35037934

12.00صفاءميمون4215/35037802

09.50سماحيحي4315/35018514

12.00شروقيوسف4415/35037781

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 02المقياس

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

14.50منىاسعيد0115/35045358

15.00طارقبراھيمي0215/35050655

10.50الھامبرجي0314/35037735

08.00منالبن خلف +0415/35037957

08.50جھينةبن شوية0515/35047427

10.00سارةبن عمارة0615/35037735

عبد الرحمانبوطي0713/39057000

11.00كوثرجنان0815/35040216

12.50عمر الفاروقحرز+0915/35048571

ھاجرحمدي1015/35051740

خولةحميدي1115/35050024

11.00سيھامحمير1215/35049860

16.00أسامهخلفون1315/35044929

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 03المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

16.00أسامهخلفون1315/35044929

13.50احمددبابش1415/35037585

08.50نعيمة دھنون 1515/3504885

11.00نور الھدىزرنوح1615/35046509

منىزلغي1715/35040629

10.00ليديةسلطاني1815/35046011

09.50عائشةسليماني1915/39072196

12.00نورةصابر2015/35055512

يمينة طرقي2115/35045441

11.50اسماءعبدال�وي2215/35048032

16.00سنفونيزياعبدلي2315/35039747

09.50مسعودةعثمان2415/35040559

11.50دارين ريانعويش2515/35037672

11.00نسرينفرج +2615/35043212

07.50أمينةفرحاتي2715/35052259

11.00أمينةقري2815/35043151

13.00نوالقويدري2914/39062734

11.50نسرينلبعل3015/35056023

10.00أميرةمج�تي3115/35037557

فارحةمنقع3211/9045991

09.00فطيمة الزھرةميلودي3315/35054622

10.00مروىنويوة3415/35037935

08.00ھاجرومان3513/35029750

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

10.50أسماءيعيش3615/35047646

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 03المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

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

17.50إكرامأفروخ0115/35038898

11.00أح�مالوردي0215/35042410

10.00شيليابشينة0315/35050451

09.00اح�مبن دادة0415/35050284

07.00منىبن عبدي0515/35037962

07.50إيناسبن عيسى0615/35038051

09.00دنيابن مبروك0715/35047186

13.50سارةبنوي0815/35042173

13.00شاھينازبورنان0915/35050082

18.00انوربوزيان1011/5039437

شھينازبوعكاز1112/43370311

09.50فلةبوغزالة1214/35039366

10.50رحمةتومي1315/35049845

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 04المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

10.50رحمةتومي1315/35049845

مريمحامدي1415/35050216

12.50صباححشاني1515/35042786

13.00سارةحوفاني1615/35039639

04.50فاطمة الزھرةخمخام1715/35044558

10.00محمد عفيفدبابش1815/35037920

10.50بثينةديديش1914/35043481

11.00صوفيارميشي2015/35037804

10.00ھناءشبابي 2114/39061982

10.00نضالشيوخ2215/35040745

10.50شيماء أمالعبد الس�م2315/35037793

12.50ساميةعبدو2415/35041870

08.00لينةعثماني2515/35044766

2614/35039983B13.00بوزيانعطا

12.00خولةغراب2715/35037663

11.00منالغمري2815/35037958

09.50حفيظةفرطاس2915/35043163

12.50شيماءفلوسي3015/35037792

13.00سلمىقدوري3115/35039689

10.50زينبقريشي3215/35045130

13.50نجاةقيصران3314/35037544

10.50مسعودةلحمر3415/35037181

07.50نبيلةمبارك3515/35048415

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

11.00حميدةمرابطي3615/35039296

11.50ايمانمزغيش3715/35051330

12.00نوالناجوي3815/35040761

فاطمة سھيرنموشي3910/5029435

11.00بدرةيزه4015/35018475

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 04المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

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

17.00جومانةالباي0114/35048976

12.00عبيرالعباسي0215/35050922

09.00فاتنبلكحلة0315/35043195

07.50حسيبةبن ريالة0415/35045046

09.00غادةبن شادي0515/35040086

12.50فطيمةبن "غة0615/35037867

13.00خلودبن مشيش0715/35039352

10.00سلمىبوسھل0815/35037752

07.00عبيربوشارب0915/35049871

لبنىبوطرفاية1015/35054757

14.00عزيزةبوطي1115/35054292

12.00وسيلةبوعماري1215/35043219

12.50سناءتليش1315/35037763

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 05المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

12.50سناءتليش1315/35037763

13.50رونقتيقان1415/35039544

11.50حمزةجعرة1515/35052904

09.50أمينةجغ�ف1615/35044945

13.00رانياحم�وي1715/39047307

11.00يسمينخمخام1815/35047634

فراح بسمةخيرالدين1915/35036861

10.50بسمةدباب2015/35051333

أمينةرحماني2115/35038830

10.00حفيظةرياق2215/35044722

11.50ندىسلطان2315/35037973

لبنىشرقي2415/35037881

11.50شبيلةصحراوي2515/39072997

09.50مريمصقعة2614/35050527

11.50صونيةصولة2715/35037806

13.00دنيا زادعقون2815/35047451

11.00سھامعنقر2915/35037769

14.00ھاجرغمري 15/35038012 30

10.00حافظ ابراھيمغي�سن3115/35045952

11.00فوزيةقاسم3215/35049283

10.50صدام حسينقريشي3312/5034962

12.00اكرمقطوشي3414/35043916

11.00عفافكامل3513/35045163

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

11.00نور الھدىكريد3615/35043086

10.00عفيفةمبوركية3712/5036678

11.50آية الھدىمحمد3815/35037538

15.50خولةمداس3915/35043169

11.00نبيلةملوكي4015/35037254

10.00فBمناولي4115/35037865

14.00ھديلنعيمي4215/35038021

محمدنوارة 4314/35037540

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 05المقياس

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

10.50ليلىالعرجاني0115/35044765

09.00نبيلالقرني0215/35044775

08.50رفيقةبار0315/35045965

11.50محمدباسي0415/35043911

15.00سمراءبن زاف0515/35022009

13.00آمنةبن مبروك0615/35047077

06.00زينببودينة0715/35046316

13.00ياسمينبوفروة0815/35038033

12.00ھيامتبينة0915/35046032

07.00صفوةحديد1015/35047512

13.00رقيةحرزلي1115/35046299

12.00كنزةحشاني1215/35046139

11.00شريفةحوحو1315/35039789

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 06المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

11.00شريفةحوحو1315/35039789

08.00خولةخضراوي1415/35045570

10.00سعاددبابش1515/35045154

14.50خديجةرحماني1615/35043546

11.00فاطمة الزھراءرحمة1715/35043843

10.50جمانةزريبي1814/35040987

10.50غز"نزعبار1915/35054444

11.00مسعودةزغادة2014/35042608

05.50ھشامزيدو2115/35043099

08.50خولةسعيدان2213/35037853

08.50الشيماءسليماني2315/39046873

سھيلةشالة2413/35037871

07.00صونياعبد ال�وي2515/35045988

08.50نور الھدىعبد اللطيف2615/35038001

دليلةعواس2715/35055910

13.00حنانغرارة2815/35039307

14.50كريمةفراح2915/35057326

13.00صونيةقالة3015/35022031

نور الھدىقحة3112/5038715

10.50نور الھدىقطاف3215/35044056

08.00شافيةقيدوم3315/35045980

10.00انفالمرزوقي3415/35043450

15.50شھينازمشونشي3515/35039806

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

10.00سمراءمعاتقة3615/35039711

10.00سھاممنيب3715/35045477

ب�لنصر3812/5033904

08.50صبرينةنوار خرخاشي3915/35049863

13.00أنيسةنوي4015/35047104

10.50صفيةھزرش4115/35049864

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : 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

11.00نجاةاسعيد0115/35045369

08.00زوينة رانياالعلمي0215/35037730

11.50رقيةبريك0315/35043173

11.00وھيبةبصلي0414/35038975

11.50ظريفةبلعيدي0515/35053978

06.00سميةبن جاب ,0615/35053635

12.00أمانيبن جديدي0715/35038772

07.50شعيببن علية0814/35039926

14.50فلةبن علية0915/35048579

11.50سھامبن يحوب1015/35041890

07.00كريمةتتيات1113/35035681

08.00فاطمةتوتي1215/35036835

09.00زھرة الجنانحسين15/35043177 13

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 07المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

09.00زھرة الجنانحسين15/35043177 13

ص�ح الدينحوفاني1415/35053915

13.00إسماعيلخير الدين 1514/35037510

11.50حياةدراجي1615/35052984

12.50شافيةرحمون1715/35041898

10.50سارةرزيق1815/35036357

عائشةزايد1915/35043188

17.00سعادسالمي2015/35039662

08.50عائشةسبع2115/35043187

07.50حنانس�طنية2215/35037651

12.50ليندةس�مي2314/35035054

بثينةسلطان2415/35035896

11.00سلمىسماعين2515/35049856

14.00سارةسوفلي2614/35034617

10.50أميمةشوقي2715/35052250

12.50حفيظةصالحي2815/35037642

08.50سوسنصقعة2915/35047754

09.00إيمانطرشي3015/35047665

15.00سارةعالية3113/35031229

12.50نفيسةعبيد ,3215/35037991

10.00أحمد صابرعمران 3315/35037544

10.00منالغسيري3415/35037961

فريدةف�ح3514/35047479

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

08.00سارةقاسم3615/35044439

16.00فتيحةلعيمش3715/35040133

08.50محمدلوصفان3815/35054899

10.00ايمانمباركي3915/35050397

11.00ايمانمخلوف4015/35037615

10.50سميحةمسامح4115/35053651

09.00عبد الوھاب أمينمصباحي4215/35037829

11.50ناريمانناجي4315/35043210

11.50أمينةنويجح4415/35044709

13.50جناتيوسف4515/35037631

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 07المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

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

10.00إسماعيلأوشن0115/35050391

14.00شنازايوبي0215/35037784

10.00ليلىبعزيز0315/35037888

رندةبلحشوف0415/35047466

13.00سميةبوزيان0515/35037758

13.50خليدةبونيف0615/35056789

07.00أسماءتراكة0715/35048717

10.50سميرةجيرب0815/39072982

09.50إلھامحسين0915/35043153

14.00خولةحشاني1015/35043168

06.00مريمخريف1115/35048590

13.50إكرامخضراوي1215/35047113

12.50أمانيخضراوي1315/35037554

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 08المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

12.50أمانيخضراوي1315/35037554

10.00زكيةدبابش1415/35044735

ساعدديدوح1515/35053443

سيرينرزاق لبزة1615/35039774

14.00احسانرزيق1714/35033086

10.50عبد المالكرماضنة1815/35037824

10.00كريمةزميط1915/35037876

13.50العطرةزيان2013/35030898

سارةزيدان2113/35035904

10.50ياسمينةسايب2214/35037550

18.00فطيمة الزھرةسحنون2315/35054611

07.00كريمةسعادة2415/35051477

10.00زھيرةسليماني2515/35037729

17.50حياةعاقلي2615/35037656

09.50إيناسعبيد2715/39072835

12.50حوريةعثماني مرابو2815/35052981

12.00اشواقعنقر 2915/35048760

14.50ساميةغريب3015/35037743

07.00نسيمةغريب3115/35037987

08.50مروةلقويرة3215/35043204

08.00رندةمحمدي3315/39071513

محمد العيدمخلوف3415/35055008

12.50وسيلةمخناش3515/35040913

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

مروىمسعودان3615/35056007

13.50فCمعنصر3715/35040146

15.00الخنساءنوار خرخاشي3815/35049829

08.50فرحاتنوال3915/35046004

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 08المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

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

12.50خديجةالساكر 0115/39071977

11.50مريمبركات0215/35048592

07.50نعيمةبريك0312/5035945

10.50لحسنبن السعدي0415/35036953

08.00عبد القادربن زيان0515/35037822

09.00مھديبن علية0615/35037964

18.00وردةبوتة0707/5040683

09.00لحسنبوسرية0815/35047020

10.50ھاجربوعش0915/35057592

07.00زينبجحيش1015/35045972

17.00بسمةحنين1115/35037624

13.50سناء ليديةخيرالدين1215/35037764

08.00البشيرداسة1315/35048763

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 09المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

08.00البشيرداسة1315/35048763

11.00خديجةرحاب1415/35049840

07.50الحاجة جھينةرمضاني1515/35035794

09.00خولةس�مين1615/35048530

11.00ميسناني1715/35042321

08.00الخنساءشعبي1815/35050549

11.00خديجةصالحي1915/35037658

13.00دنياضحوة2015/35046281

07.50نرجسطيار2115/35057532

11.00ھندعطاش2215/35047614

11.50خليلعطية2315/35048528

11.00ھناءعون 2408/5042274

08.50سميةغلوج2515/35037759

12.50مرادفتح >2615/35037926

09.00ابراھيمقاسمي2715/35044321

10.00ھيثمقبقوب2815/35043105

مھديكباس2915/35044636

08.00شيماءلخنش3015/35042770

07.50امينةمعمري3115/35035864

12.50عقيلةھاشمي3215/35043818

11.00شروقھنودة3315/35046050

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

09.00ف%بركات0115/35037863

09.00فيروزبقرمي0215/35037872

07.50بثينةبن عاشور0315/35051591

09.00لينابوشارب0415/35037891

10.00منىبوعفار0514/35095380

09.50مروىجدوي0614/35040316

08.00سعيدةجنين0715/35039671

محمد ا"مينجودي 0814/35042722

11.00اميرةحشاني0914/35034210

12.00أنفالحمزاوي1015/35037566

10.50رفيدةخليفة1115/35037700

09.50نعيمةزدمي1213/35037888

07.00اميرة بثينةزنداقي1315/35037610

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2016 - 2017

السنة الثانية ليسانس - السداسـي الـرابــــع

/

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BOUDOUNETComp et expression  écrite 4 : الفوج : 10المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

07.00اميرة بثينةزنداقي1315/35037610

12.50سميةزوراز1415/35045173

12.50أمالزيناي1515/39071824

12.50لمياءساكر1615/35037883

14.00خنساءسوفي1715/39074026

مريمسوفي1815/35037944

11.50ندىصيد1915/35037972

15.00نسرينعتاسي2015/35037979

11.00ج�لعرواو2115/35039206

14.00عائشةعماري2215/35043189

10.50خلودفكرون2315/35036105

10.00حياةقريمط2415/35037654

09.00نوالكداد2515/35040760

12.50لبنىلخذاري2615/35036950

10.00أمينةلوشان2715/35041749

اكراممربحي2814/35016687

13.00آسياميموني2915/35041008

11.00أيمنناصر3015/35049827

09.00حليمةنصري3115/35043520

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 1\1


