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ناجح09.7508.6318.3809.19بالً شرٌف1

ناجح13.0001.7514.7507.38تندرت عمادالدٌن2

ناجح03.2510.0013.2506.63بكور عبد الباسط3

ناجح05.3805.8811.2505.63جمعً نور الدٌن4

ناجح03.1307.6310.7505.38حمادي بشٌر5

ناجح04.8805.6310.5005.25ٌحٌاوي محمد امٌن6

7
11,56احتٌاطً  حسب معدل المهندس 06.0004.1310.1305.06تبرمسٌن بدرالدٌن

8
11,46احتٌاطً  حسب معدل اللٌسانس 07.8802.2510.1305.06زٌارة محمد شوقً

9
13,09احتٌاطً  حسب معدل اللٌسانس 07.0002.5009.5004.75عوفً اسماعٌل

10
12,83احتٌاطً  حسب معدل اللٌسانس 07.2502.2509.5004.75عنقر رشٌد

11
12,15احتٌاطً  حسب معدل المهندس 09.2500.0009.2504.63بن السعدي عبد الحمٌد

12
10,95احتٌاطً  حسب معدل اللٌسانس 07.0002.2509.2504.63مٌحً عبد الرؤوف

راسب06.5002.2508.7504.38نوار خرخاشً  ابراهٌم13

راسب07.7501.0008.7504.38حب الدٌن سعد14

راسب05.7502.5008.2504.13سوالم امٌرة15

راسب05.2502.7508.0004.00سلمً سٌف الدٌن16

راسب07.8800.0007.8803.94ماصري عادل17

راسب02.3805.3807.7503.88طخـة عبد الغان18ً

راسب02.0005.2507.2503.63صاولً نعٌمة19

راسب00.7506.2507.0003.50بن التومً عادل20

راسب02.0005.0007.0003.50عربً حسام عبد الرؤوف21

راسب01.5005.1306.6303.31جدي عل22ً

راسب04.0002.5006.5003.25كالش سلٌم23

راسب05.8800.5006.3803.19مشقوق امٌنة24

راسب04.3801.8806.2503.13الصغٌر الصالح25

راسب05.1300.7505.8802.94كسوري الهاشم26ً

راسب03.7501.8805.6302.81قطاف فاطمة الزهراء27

راسب00.0005.2505.2502.63دحام فاطمة الزهراء28

راسب03.2501.8805.1302.56رحال محمد أسامة29

راسب01.5003.3804.8802.44عوٌش عبد العزٌز30

راسب03.5001.0004.5002.25قاسمً  محمد31

راسب04.1300.0004.1302.06قوادرٌة أسماء32

راسب03.2500.5003.7501.88بن عٌة نورالدٌن33

راسب00.7503.0003.7501.88مومً نوي34

راسب01.5002.0003.5001.75مخلوفً هاجر35

رأي اللجنة معدل المسابقةالمجموعاإلسـم   و اللقبالرقم
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راسب00.5003.0003.5001.75خذري أحمد36

راسب01.5001.7503.2501.63بن نجوع ٌاسٌن37

راسب01.7501.2503.0001.50برٌـر عمـر38

راسب00.0002.6302.6301.31شالً جابر39

راسب02.1300.5002.6301.31بن صالح نرٌمان40

راسب01.6300.8802.5001.25مدانً لطف41ً

راسب02.0000.0002.0001.00قربع مصعب42

راسب01.0000.8801.8800.94بن موسى أحالم43

راسب01.2500.5001.7500.88حواس سلٌمة44

راسب00.7501.0001.7500.88نوٌري أشواق45

راسب00.0001.5001.5000.75شرقً ابتسام46

راسب00.0001.5001.5000.75حفصً لخضر47

راسب01.0000.5001.5000.75سوٌسً صالح48

راسب00.7500.7501.5000.75حذاقة ٌوسف49

راسب00.0001.5001.5000.75مقدم مصطفى 50

راسب01.3800.1301.5000.75بن منصر جمعة51

راسب00.1301.0001.1300.56قوٌسم عبلة52

راسب00.0001.0001.0000.50عالم ٌاسٌن53

راسب00.0001.0001.0000.50مفتاح  لقمان54

راسب00.2500.5000.7500.38بوقالدة عبدالعل55ً

راسب00.0000.7500.7500.38غربٌة ساعد56

راسب00.7500.0000.7500.38هراكً نبٌل57

راسب00.6300.0000.6300.31براهٌمً آسٌا58

راسب00.5000.0000.5000.25عقـال عبد الباري59

راسب00.0000.5000.5000.25بن درٌهم  امٌمة60

راسب00.0000.5000.5000.25حمد عمارة 61

راسب00.1300.2500.3800.19بن حركو ٌحً أمٌن62

راسب00.0000.2500.2500.13رغٌس بالل63

راسب00.0000.2500.2500.13لخضر ٌاسٌن64

راسب00.0000.2500.2500.13رحمانً عبد الصمد65

راسب00.2500.0000.2500.13لكحل سمٌرة66

راسب00.0000.0000.0000.00حفٌان محمد الطاهر67

راسب00.0000.0000.0000.00بودرهم ابراهٌم68

راسب00.0000.0000.0000.00بن عمار فاروق69

راسب00.0000.0000.0000.00كروش محمد األمٌن70

راسب00.0000.0000.0000.00غرٌب ابراهٌم71

راسب00.0000.0000.0000.00هاشٌمً عل72ً

راسب00.0000.0000.0000.00عبدلً تقً الدٌن73

راسب00.0000.0000.0000.00الهلة موسى74

راسب00.0000.0000.0000.00صالحً نصرالدٌن75



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة- جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté des Sciences et Technologieكلية العلوم و التكنولوجيا

Département de Génie Electriqueالهندسة  الكهربائية:  قســــم 

 2018/2017: السنة الجامعية  

Microélectronique, Micro-informatique et instrumentation: تسمٌة الدكتوراه  

2017أكتوبر : الدورة  

Electronique 

Numérique

Electronique 

Générale

Coef: 1Coef: 1

رأي اللجنة معدل المسابقةالمجموعاإلسـم   و اللقبالرقم

مقصى//غائب00.00طواهرٌة  نبٌل76

مقصى//غائب00.00حطاب قدور77

مقصى////لعرامً طـه78

مقصى////حمٌدات  بدرالدٌن79

مقصى////بوبعاٌة نبٌـل80

مقصى////سماٌلً فتٌحة81

مقصى////فراقنة حسام الدٌن82

مقصى////بوغدة عبد الرزاق83

مقصى////بركات خالد84

مقصى////راجـح بالل85

مقصى////ٌخلف أسامة86

مقصى////سعدي رفٌق87

مقصى////بن جعفر هشام88

مقصى////حرموش  بالل89

مقصى////حمٌد عمر90

مقصى////محمد بن علً زكرٌاء91

مقصى////التاوتً محمد المدان92ً

مقصى////معطى هللا كمال93

مقصى////بوبكري صالح الدٌن94

مقصى////بن سالم زكرٌاء95

مقصى////رقٌق برة عماد الدٌن96

مقصى////قماز محمد نجٌب97

مقصى////بختً سٌد عل98ً

مقصى////منصورة صالح الدٌن99

مقصى////خلٌل سٌف الدٌن100

مقصى////ٌحٌاوي اسالم101

مقصى////قــرة ولٌد102

مقصى////حمادي أسماء103

مقصى////محمودي عبد الرزاق104

مقصى////صغٌر صالح105

مقصى////قدوي محمد106

مقصى////بودراجً ابراهٌم107

مقصى////بن صالح نرٌمان108

مقصى////شافعً مختار109

مقصى////دحمان حسام110

مقصى////قبً ٌسمٌنة111

مقصى////مٌمون رضوان 112

مقصى////نوٌوة ولٌد113

مقصى////كعنٌت الوردي114

مقصى////بوترعة ٌوسف115

مقصى////شافعة رمضان116

مقصى////بن عطٌة عبد الناصر117
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مقصى////سنوسً سمٌة118

مقصى////مرزاق ٌونس119

مقصى////دغدغ ربٌع120

مقصى////مغنً بالل121

مقصى////عمرون إلٌاس122

مقصى////بوستة محمد123

مقصى////مرٌش حسان124

مقصى////زعطوط  بومدٌن125

مقصى////بلمسعود اسماعٌل126


