
ة ة الشعب مقراط ة الد ة الجزائ الجمهور

حث العل  م العا و ال وزارة التعل

سكرة  ة:  جامعة محمد خ  2022 / 2023السنة الجامع

ة اض ة و ال دن شاطات ال ات ال   معهد علوم و تقن

ك الـــــقسم:  الجذع المش

س المستوى:  سا األو ل

األول السدا :

اس:  ــــحالمق د القادراألستاذ: علم ال حا ع

الغیابالنقطةاالسماللقبرقم التسجیل

 212135042423ABDELHAFID/ظ د الحف د/OUALIDع 9.0ول

 222235270504ABIBSI/ عبيLahcen/7.0لحسن

 222239447404ACHAB/عشابMohamed mouslem/10.0محمد مسلم

 131336032090ACHOURI/عاشوريMerwan/0.0مروانOUI

 222235302112AZOUI/عزويZakaria/ا 0.0OUIزك

 212135041331BAAISSA/ 10.0افراح/AFRAHع

 192235316416BAIDA/دة د/Abdelmadjidب د المج 18.0ع

 222235284407BAIRI/ي 0.0OUIخالد/Khaledع

 222235296708BECHAR/شارMOHAMED ANIS/س 10.0محمد أن

 222235214913BENAISSA/ د/Baderddine yazidبن ع 12.5درالدين ي

 222235230702BEN AMMAR/بن عمارYasser ahmed motie/13.5ا أحمد مطيع

 222235233617BENNADJA/بن نعجةAHMED CHEMS EDDINE/7.0احمد شمس الدين

 222235285615BOUAZIZ/ز ا محمد طه/Zakaria mohamed tahaبوع 2.0زك

 161635049664BOUHITEM /بوحيتمRamzi /6.0رمزي

 222235239907DADI/داديAKRAM/رم 9.0ا

 222235266005DADOUA/دعدوعةYOUCEF/8.0يوسف

 161635039038DENDOUGA/دندوقةMOHAMED NADHIR/0.0محمد نذيرOUI

 222235261915DIFALLAH/ ف  0.0OUIمن /Mounirض

 08086038878DRIDI/دي 3.0ع /ALIدر

 222234348809FERTAS/فرطاسFOUAD/0.0فؤادOUI

 22229DZA11637Gachtou/GachtouMohamed-Nadir/Mohamed-Nadir3.0

ة نتائج امتحان الدورة العاد
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 222235240218GHAMRI/غمريRamzi/0.0رمزيOUI

 222235241001GHEDDAB/غضابMahdi/6.0مهدي

 212135035461KAABACHI/ ا در الدين/Achraf badreddineكع ف  8.75Note acquise N-1أ

 212135036157KHADRAOUI/اوي من/AYMENخ 7.0أ

 2291249697KHELIL/ل م/ABDELHAKIMخل د الحك 10.0ع

 222235222320LAMRI/لعمريDORRA/10.0درة

 222235219508MEFTAH/مفتاحAness/س 6.0أ

 202035030351MERAD/مرادMOHAMED ABDELKADER 5.0

 212139076840MERAH/مراحMarouane/0.0مروانOUI

 222235270316MEZIANI/ ا 5.0ايوب/Ayoubم

 212135039039NOUI/نويABDESAMIE/د السميع 9.0ع

 222235241913REBIE/يع د/Rachidر 3.0رش

 212135036933REMAZNIA/ة من/Aimenرمازن 10.5Note acquise N-1ا

 212135036876REMAZNIA/ة 0.0OUIنور السادات/Nour essadatرمازن

 222235227413SAADALLAH/ د النور نزار/Abdennour nizarسعد  7.0ع

 222239459215SAKER/ر 6.0عمرو خالد/Amrou khaledالسا

 222235258109TLICHE/ش د/Abd elmajidتل د المج 8.0ع

 222235225117YAHIAOUI/اوي 7.0محمد لم /Mohamed lamineح

 222235228315YAHIAOUI/اوي م/Wassimح 11.0وس

ينة151535057999  ينة/د 6.0محمد لم /محمد لم د
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