
H3

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

20عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

A01: قاعة االمتحان

شاوي ازدیھار سعدیة 151539004354 117/04/1995

الحاج سعید سعید 161639087285 217/05/1993

كوزي ابراھیم 161639088437 330/01/1997

بلقاسمي أحمیدة 171739007545 419/10/1998

بومدین فضیلة 171739008095 504/02/1997

بوضلعة لبنى 171739013859 601/06/1997

حدوارة عز الدین 171739016858 721/09/1992

لحدب نور الدین 171739016968 801/10/1991

الشیخ صالح عبد الرحمان 171739085152 917/08/1995

خشبة أحمد لطفي 181539002096 1027/05/1998

علیة الطاھر 181539002346 1119/09/1996

بن مسعود نور حلیمة 181839000904 1223/08/2000

لعطر راضیة 181839000968 1317/08/1999

الخراط سندس 181839000970 1412/05/1999

لشلق كریمة 181839000975 1516/02/2001

براھیمي یاسمین رحاب 181839004002 1602/05/2000

صدیقي إبراھیم 181839004044 1731/05/1998

بوسن حفصة 181839004063 1811/04/1998

شاشي رضوان 181839004652 1931/07/1999

نغام نصیرة 181839006867 2010/03/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



H7

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

21عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

A01: قاعة االمتحان

رشوم الیاس 161639094079 110/02/1995

دادي عدون محمد 161639094114 226/09/1998

تجاني أمحمد البودالي 171739000558 318/05/1999

العیدي محمد عبد الرؤوف 171739001109 419/11/1998

لقبیشي أسامة 171739001826 507/09/1999

كیرد محمد 171739004729 628/11/1998

رحماني معمر 181839000813 705/07/2000

نجام ابراھیم الخلیل 181839000925 814/09/2000

مراد الحاج عزیز 181839000926 926/03/1998

بن جمعة عبد الرحمان 181839000972 1023/01/2001

عالوي محمد 181839001721 1115/10/2000

بن واعر أحمد 181839001837 1221/09/1999

بن لحبیب عفیف بوزیان 181839001920 1318/06/2000

عثماني أحمد 181839002515 1402/04/2001

بن رقة بلقاسم 181839002579 1530/04/1999

قنیول خدیجة اكرام 181839002601 1615/10/1998

صیلع نفیسة 181839002933 1728/10/2000

عرعاریة إسماعیل 181839002985 1825/02/2000

بومقواس حمزة 181839002993 1901/05/2000

سھلي عبد الجلیل 181839003006 2013/03/1999

زبدة زكریاء 181839003208 2129/09/1999

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



H5

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

25عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

A02: قاعة االمتحان

طیباوي صالح الدین 151539003024 101/01/1996

جمیعة نصیرة 151539006291 208/07/1996

تواتي یوسف 151539016103 324/03/1991

عجالت محمد زیاد 161639002271 412/01/1999

سریح عبد هللا 161639006680 525/01/1998

بودراع سھام 161639091960 623/09/1996

عبد العزیز رمضان 161639092790 719/06/1998

طیبي جمال الدین عمار 171739000637 825/03/1999

دكاني شمس الدین 171739001071 901/01/1998

بن العربي محمد عمار 171739002105 1014/02/1998

عالوة مسعود 171739003367 1122/08/1997

حلیم جمال أسامة 171739004473 1215/03/1998

كعبوش عبد الحمید 171739006867 1324/07/1997

بومیدونة محفوظ 171739006885 1416/10/1998

شعرانة كمال 171739007120 1528/11/1999

حشاشنة رضوان 171739013532 1609/07/1994

محمدي عالء الدین 171739013747 1715/07/1996

سرخاد بلقاسم 171739016504 1804/07/1994

شیخاوي خیر الدین 171739016929 1925/02/1997

متاش زھرة مریة 181439001970 2017/11/1995

روقاب عبد الرحیم محمد 181539003115 2112/07/1995

فروج اسماعیل ریاض 181839001558 2210/02/2001

جقیدل محمد اسامة 181839002962 2323/01/2000

شعیب نصرالدین 181839004011 2405/07/2000

بوسالمي موسى 181839004124 2526/09/1998

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



H6

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

19عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

A02: قاعة االمتحان

بلحوت عبد العزیز 151539004387 107/02/1995

سھلي المیھوب 161639003319 217/03/1996

یعقوبي ناصر 161639005230 308/07/1998

مادني بن سعد 161639007647 414/10/1996

خالد أیمن 171734089672 503/05/1996

مشراوي محمد أبوبكر الصدیق 171739002081 623/05/1998

غریب محمد عبد النور 171739003475 701/06/1999

البیة یونس عبد الحق 171739004938 811/08/1997

بخات العربي 171739006130 917/08/1997

خلیل محمد خلیل الرحمان 171739006656 1003/03/2000

احمد بوشریعة 171739013397 1116/08/1996

الشطي سید أحمد 171739013613 1223/05/1997

تاوتي عبد الرحمان 171739013727 1309/12/1995

بوصبیع عبد اللطیف 171739016655 1428/02/1995

حبي أحمد 171739089976 1507/04/1997

بودربالة محمد الطاھر 181439002471 1623/04/1996

قرمان مصطفى 181539008983 1716/01/1998

عیداوي رشید 181839000620 1820/03/1998

بلعسل محسن عبد الصبور 181839000890 1908/11/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



H2

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

20عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

A03: قاعة االمتحان

بوشیبة أحمد ولید 151539002098 126/09/1997

شتوح بلقاسم الطیب 151539004368 217/11/1997

كزواي رضوان 151539004375 313/02/1996

دھكال محمد الفاتح 161639000925 407/08/1998

زرارقة جیاللي 161639006142 510/08/1996

حناني فاتح 161639092099 602/06/1995

جودي ولید یاسین 171739000992 710/12/1998

مشري محمد حسام 171739002231 819/03/2000

ناھي مسعود عبد الناصر 171739004762 924/09/1999

بن معمر عبد القادر 171739005569 1013/11/1994

عویفات مروة 171739005653 1129/03/1998

قسمیة عبد الحكیم 171739006199 1215/03/1999

بن مھیة قویدر 171739007118 1304/04/1997

اسوید احمد امیم احمد محمود 17178MRT1387 1430/12/1997

لحدب أسامة 181539002103 1509/10/1994

بن سالم محمد عماد الدین 181539004190 1614/03/1996

حبیش أحمد الھاني 181539004347 1725/07/1997

مھدي محمد االمین 181539006556 1829/04/1996

شوشة أحمد فوزي 181539006957 1914/11/1997

قسمیة أیمن 181539007247 2021/11/1996

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



H4

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

20عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

A03: قاعة االمتحان

جدور نصیرة 161639006165 116/05/1997

بن عبد هللا إبراھیم 171739008013 213/02/1997

جمیخ الصادق 171739013298 317/02/1992

بن عنتر محمد انور 171739016750 427/06/1995

بوشمال عبد النور 171739029416 501/01/1998

مسعودان ندى 181539003868 630/11/1996

الربعي عبیر 181539007083 708/04/1996

جعید مدني 181539007158 803/03/1996

بوعلوفة فاطمة الزھراء 181839001875 917/06/1999

جقیدل وداد 181839001895 1011/03/2000

قبي یمینة 181839001898 1113/12/1998

بوضلعة أحالم شریفة 181839002979 1221/07/1999

قوال زینب 181839002998 1312/10/2000

رزوق محمد منذر 181839003014 1417/05/2001

عبیدي یسرى 181839003022 1520/08/1998

قرسة مریم 181839004121 1625/12/2000

دحماني روفیدة 181839004837 1716/10/2001

بلغشوة شذى اإلیمان 181839004839 1816/05/2000

قبي زینب 181839005434 1914/04/1995

سعدي بن سور 181839006894 2027/03/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



H1

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

18عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

A04: قاعة االمتحان

كروش فاطمة 151532053845 101/01/1994

التاوتي محمد عبد الرحمان 151539004329 217/12/1995

فروج یوسف 151539004339 311/11/1996

موالي حمزة 161639003404 412/03/1997

بومعزة سعید محمد األمین 161639007081 519/12/1998

زغودي عبد هللا 171739000786 614/12/1999

حجوجة محمد 171739000870 716/02/1997

دحو جھاد 171739001126 813/01/1997

رحایل زكریاء 171739001954 927/07/1999

كمیتي عبد الوھاب 171739002016 1003/08/1999

صدیقي عبد القادر 171739007791 1106/03/1999

سبع طاھر أیوب 171739013642 1210/09/1997

باھي كمال 171739013852 1324/02/1993

طماح یوسف 171739014140 1407/01/1996

بن لحبیب عبد الفتاح 181539003125 1528/05/1994

قسمیة عبد الباسط 181539015449 1619/12/1994

المیھوب أیمن عبد الرزاق 181839004822 1729/08/2000

حمدي خدیجة 181839006079 1805/10/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



H8

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

19عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

A04: قاعة االمتحان

عیشي الشیخ 171739005442 105/11/1997

باھي مسعود 171739006661 223/08/1999

بن التومي عبد الرزاق 171739006695 322/07/1995

بوشریعة الطاھر 171739006816 401/02/2000

رمیالت قویدر 171739007119 517/05/1998

مشیكل الحسن 171739013286 620/03/1997

بالھادي زكریاء 181839004009 702/02/2000

كیرد صھیب عبد المؤمن 181839004081 820/01/2000

دیدوني عبد القادر 181839004090 911/01/1998

منصوري ھشام عالء الدین 181839004132 1017/05/2000

عكروم یاسین 181839004850 1129/08/2000

دمانة محمد 181839005303 1225/08/1998

نكار أعمر یوبا 181839005564 1321/03/2001

شاوي محمد 181839005576 1428/12/2000

جودي محمد طاھر 181839006861 1503/08/2000

سھالوي نورالدین 181839013554 1603/04/1999

بوخلخال الناصر 181839013660 1714/06/1994

مراح علي 181839013816 1817/07/1993

عاشور  موسى 181839085600 1909/02/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



G5

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

34عدد الطلبة المسجلین:

معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

Amphi A: قاعة االمتحان

مبروك أسماء 161631046418 101/01/1996

حمدي ابوبكر الصدیق 161639003284 228/05/1995

فراجي یعقوب 171731003071 329/06/1998

بوجالل الحاج العرابي 171739000605 421/05/1999

طعبي ولید 171739000990 503/04/1999

عطاشي محمد األمین 171739001107 626/08/1997

لوصیف اسامة 171739001866 727/07/1998

البار خدیجة سماح 171739001940 827/08/1998

جوبر عبد الحق 171739002002 926/05/1998

سعادي إلیاس عبد النور 171739002246 1010/03/1999

بن علي محمد الحبیب 171739003326 1110/08/1999

رایسي سلیمان 171739004599 1218/11/1999

خالدي كاظم 171739004708 1330/08/1998

حاج محسن 171739004722 1414/02/1999

عكوش بن حرزهللا 171739006439 1525/11/1997

بن السایح نجلة 171739006469 1622/02/1999

فرنیني معاذ 171739006662 1724/05/1996

كعبوش العربي 171739006693 1805/12/1995

بومدین فاطمة الزھرة 171739008078 1914/10/1998

زادم أسامة 171739013182 2027/05/1998

زاوي البشیر 171739013268 2103/03/1996

بن غیة المسعود 171739013317 2211/10/1997

كرادرة امینة 171739013341 2328/07/1996

نویوة معاذ تقي الدین 171739014029 2408/11/1996

بلخیر بن عمار 171739016508 2522/06/1996

كبارة أحمد لمین 181539002097 2620/01/1997

بلمشري محمد 181539003539 2727/06/1998

شویرب ابراھیم 181839000543 2829/09/1998

بن قسمیة امینة اسراء 181839000565 2926/10/2000

عبد العالي صالح الدین 181839000678 3024/03/2001

خنشة عبد الرحیم 181839000694 3119/02/2001



بوداوي محمد 181839000770 3202/07/1999

لكعص یحي 181839083787 3306/05/1999

معطاهللا أحمدعبدالعزیز 181839084794 3423/04/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



G6

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

33عدد الطلبة المسجلین:

معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

Amphi B: قاعة االمتحان

بن براھیم سماح ھدیل 171739000719 127/01/2000

بودودة سارة 171739006623 207/12/1999

بوخیار محمد مروان 171739006698 312/04/1997

سعیدات ریاض 171739007772 402/06/1998

طویسات عبد الجلیل 171739013725 523/03/1995

بن صفي الدین طاھر عبد اللطیف 181839000683 607/04/1999

االخضري عطاهللا یونس 181839000720 707/12/1998

بن الغویني خدیجة بلقیس 181839000931 811/01/1999

شطة شھاب الدین 181839000934 925/06/1999

بجاج صھیب 181839000935 1009/03/1997

صادقي فاطیمة الزھراء 181839000943 1108/09/2000

بن صدوق فتیحة 181839000944 1230/06/2000

شریقن منیر 181839000956 1327/12/1998

جقیدل سیدي محمد بلقاید 181839001866 1420/08/1999

غریبي عطا� 181839002708 1505/05/2000

بن لحبیب فلة 181839002753 1622/09/2000

بعاج منیر 181839002821 1729/06/2000

خضیر أحمد 181839002883 1823/06/1999

دقشة قویدر 181839002931 1902/04/1998

قربة أحمد حسام الدین 181839002939 2001/01/2002

الریغي مریة 181839002966 2103/11/2000

خاشة أمال 181839002981 2205/04/1999

بن سعدة صافي 181839003002 2317/09/1998

بن سعدة نایل 181839003016 2402/10/1999

بابا محمد یوسف 181839004751 2503/09/1999

رمضاني ام الخیر 181839005284 2614/11/1999

بن عثمان فاطمة 181839005297 2725/10/1997

بلمشري عطا� 181839006329 2827/11/1999

طیبي علي 181839006330 2914/05/1999

فضیل بختة 181839006882 3004/08/2000

بن موالي صفاء 181839013802 3126/10/1998



عمراني الطاھر 181839013817 3221/03/1998

كروش مسعودة 181839016764 3325/08/1997

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



G1

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

22عدد الطلبة المسجلین:

معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

salle 01: قاعة االمتحان

رحمون یاسین 161639006839 125/11/1993

عمیر ابراھیم 161639090111 226/03/1997

عكیف عبد الرزاق 171739000777 312/01/1996

خلیفي محمد البشیر 171739000883 424/02/1999

بن صحراوي نسیمة 171739000960 523/06/1999

جیاللي وفاء 171739003424 626/09/1998

بومقواس خضرة 171739013487 704/12/1995

شطة محمد 171839013375 829/09/1998

میھوبي بشرى 181839000574 913/07/2000

قویدري عبیر 181839000717 1021/08/2000

بن امبارك منال 181839000815 1129/01/2000

بن بریكة شروق نصیرة 181839000882 1224/02/2001

بن عروس عائشة 181839000885 1323/02/2001

حجاج خولة 181839000990 1416/11/2000

نوار أمینة 181839001536 1507/04/2000

بوشناق لینا 181839001878 1601/01/2000

عثماني بشرى 181839001910 1707/04/2000

النبق مریم 181839002803 1808/01/2001

دقموسي شافیة إیمان 181839002925 1902/06/2000

بن شھرة رزان صابرینة 181839002951 2014/02/2000

جقنة نورة 181839002971 2121/10/1999

كریبع سارة 181839003209 2203/07/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



G2

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

22عدد الطلبة المسجلین:

معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

salle 02: قاعة االمتحان

عمارني ھادیة 161639007049 112/04/1998

طیبي الزھرة 161639015006 229/11/1995

الشیخ بوبكر أسماء 161639091719 315/01/1995

سفاري علي الحسین 171739003249 415/01/1998

بلعمري بشیر 171739090000 517/08/1998

بن جدید زینب 181838071327 606/03/2001

خالدي فایزة 181839003229 712/07/2000

زرارقة خالدة 181839003815 814/02/2001

بوزكري رفیدة 181839003832 916/10/2000

مداني صفیة منة هللا 181839003866 1019/12/2000

دوة ندى 181839003959 1117/10/2000

سماني خولة 181839004064 1230/05/1999

شیادي فاطمة الزھراء ناریمان 181839004103 1316/06/2001

حمیدات مباركة 181839004107 1421/07/2000

رقاب فاطمة 181839004711 1504/12/2000

بوغار محمد عبد السالم 181839004747 1608/02/2000

شقنار زینب 181839004807 1720/07/2000

بیقع نعیمة 181839005309 1827/11/2000

صلیعة شیماء 181839006883 1924/07/2000

تربي صالح الدین 181839006884 2002/06/2000

بن دومة أحمد 181839012574 2105/01/1985

شطة إسراء 181839012630 2202/09/1999

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



G7

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

29عدد الطلبة المسجلین:

معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

salle 03: قاعة االمتحان

باسالم سعد 171731002846 115/04/1999

خدروقي الحسني 171738062859 221/02/1999

دخمة ناصر 171739004931 327/08/1996

حروز اشرف عبد الحق 171739006708 423/11/1998

بوعزارة منصور 171739007136 512/08/1998

بن لولو عبدالكریم 171739086902 628/03/1996

البع أحمد 17178PSE2275 723/04/1999

أبوفارة محمود 17178PSE2292 820/01/2000

دھمان عبد الرحمن 17178PSE2293 922/11/1999

سوداني العربي 171832076058 1019/04/2000

سالم حمو ریاض 171839013744 1114/01/2000

عسول جیاللي 171839016345 1215/12/1997

روماني  نور الدین 181831002496 1315/04/2000

ھلوب مخلوف 181839000901 1403/06/2000

طویھر عبد الفتاح 181839000939 1507/07/1999

مناد احمد لخضر 181839002554 1621/09/2000

بلعباس رمیساء ھدى 181839002627 1710/04/1999

بن مني محمد الصادق 181839002776 1803/05/2001

عماني مصطفى 181839002811 1910/02/2000

شانق ناجي 181839002825 2007/04/2000

قنیع  وئام 181839002859 2131/01/2000

بلعمري ریاض 181839002952 2230/07/2000

عمورات عبد القادر 181839004091 2321/02/1998

لعالیة عبد القادر 181839004092 2413/01/2000

بوقادة محمد األمین 181839004112 2512/12/2000

زخروف عبد الرحمان 181839004692 2623/08/2000

رقاب عبد القادر 181839004697 2720/01/2000

بقوقة سید أحمد التجاني 181839013020 2809/02/1999

حویشیتي أیمن 181839087917 2913/09/2000



مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



G8

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

26عدد الطلبة المسجلین:

معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

salle 04: قاعة االمتحان

قضي محمد 161639088427 112/05/1995

بن مسعود عبد القادر البوطي 161639089146 218/06/1997

بن صالح إدریس 161639098292 327/05/1993

فار ابوالقاسم 171739000589 424/12/1996

معزوزي عطاء هللا 171739003247 519/06/1996

زیتوني جیاللي 171739007758 627/09/1998

بوعزارة مبارك 171739013878 719/02/1994

بوزیدي خیر الدین 171739014161 809/02/1998

قسمیة الطاھر 181539007250 930/01/1997

بوفاتح أماني 181839000867 1010/04/2000

بن عمر مریم 181839000954 1101/05/2000

بن مویزة زینب 181839001629 1219/04/2001

شبحة صفیة 181839001649 1312/08/2000

حمدي علي 181839001685 1421/01/2001

النوعي احمد 181839001848 1519/06/1998

مناد مریم 181839002806 1615/04/2001

ساسي زھور 181839002895 1703/09/1999

بن جمعة عبد المجید 181839002902 1814/06/2000

بوضلعة لینة 181839002906 1928/11/2000

بن رحال زینب 181839002997 2031/08/1999

عیساوي بشرى 181839004603 2123/03/2000

جفال إبراھیم الخلیل 181839005278 2204/05/1999

بن یزغد بن حرزهللا 181839005285 2302/11/1999

بن حرمة صالح الدین 181839005294 2415/06/2000

سایحي میھوب 181839005419 2513/05/2000

طالب عبد الرؤوف 181839006093 2606/02/2001

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



G3

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

16عدد الطلبة المسجلین:

معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

salle 05: قاعة االمتحان

نغام عبد الحفیظ 161639008495 123/12/1996

شریفي الحبیب عبد الدائم 161739016466 229/07/1999

بن بوقلیمینة احمد یاسین 171739000593 310/02/1998

مجلد ابراھیم الخلیل 171739001862 423/09/1998

بن عطیة رابح حسان 171739003134 515/08/1998

بوسعید عبد الھادي 171739003236 603/11/1999

بطیمي یوسف 171739003442 708/08/1999

خیار اسامة 171739006598 826/07/1996

رحمون بدر الدین 171739006605 912/03/1995

بن مھیریس مخلوف 171739007226 1013/07/1998

بن نوار إبراھیم 171739008014 1101/08/1999

میطر أحمد 171739016428 1212/03/1997

أبو فرحانة نائل 17178PSE2291 1325/03/1999

قدودة عبد النور 181539003164 1408/05/1995

مزاري فاطمة الزھراء 181539004317 1516/04/1996

بن صغیر نذیر 181539004333 1605/05/1995

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



G3

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

16عدد الطلبة المسجلین:

معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

salle 06: قاعة االمتحان

الطیبي  عمر 181837004156 118/01/2000

بن صفي الدین أحمد النذیر 181839000506 226/11/2000

توھامي أسامة 181839000510 325/07/2000

فیجل عبد الرحمان 181839000693 404/11/2001

عنتر نفیسة العلم 181839000829 528/02/2001

التخي حلیمة 181839000874 624/10/2000

شكالي ماریة 181839000889 728/11/2000

بن موسى محمد طاھر 181839000952 801/07/2000

بن مسعود حلیمة 181839000989 906/11/2000

بوقنفودة صھیب 181839001651 1022/04/2001

عكروب نور الدین 181839001776 1130/09/1999

فروج ایمان 181839001853 1201/11/1999

بن لحبیب سیرین 181839002661 1302/02/2001

حجاري شیماء 181839002667 1423/07/2000

قفاف لعلى 181839002759 1529/10/1999

عمراني بشرى 181839083411 1617/11/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



G4

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

16عدد الطلبة المسجلین:

معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

salle 07: قاعة االمتحان

مخطاري طاھر الحاج عیسى 161639002130 124/06/1999

طاع هللا محمد أسامة 171739006652 209/10/1999

بن جارة مكي 171739006663 325/04/1998

لرقط زھرة 171739006678 403/09/1999

زعزاع خولة 171739006839 512/06/1999

بن غیة میلود 171739007139 629/05/1998

عاللي عبد هللا 171739007505 710/05/1997

العیدي صالح الدین 171739007779 801/09/1998

جدور رحمة 171739008031 903/02/1999

زبدة عبد الحمید 181539003175 1031/10/1996

وذناني یوسف منیر 181539004340 1103/08/1997

عویسي محمد یاسین 181839000900 1219/05/2001

بوضلعة اسامة محمد علي 181839001825 1328/06/2000

جقیدل فاطمة الزھراء 181839002903 1419/01/2001

حمدي مریة 181839002908 1523/07/2000

كزواي خلیل نصر هللا 181839002949 1613/10/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



G4

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

17عدد الطلبة المسجلین:

معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

salle 08: قاعة االمتحان

بن مبارك علي رضوان 181839002959 116/06/2000

بومكواز نجاة 181839002968 221/04/2000

لحرش نورالھدى 181839002970 322/04/2000

بن ابراھیم خدیجة لینا 181839003028 421/12/2000

براھیمي سعیدة 181839003211 525/09/1999

زوقاري عبدالقادر الجیاللي 181839003889 622/08/2000

عمورات سكینة 181839004023 720/05/2000

لبقع سالف 181839005569 818/12/2000

قویدري حسام الدین 181839005585 922/08/2000

بن تركي مروان 181839005588 1030/09/2000

الناصري سفانة 181839006285 1103/05/2000

مخلوفي خدیجة 181839006328 1205/07/2000

قدودة مصطفى كمال 181839013494 1308/03/1991

رحماني بشیر 181839013663 1402/09/1995

بن الطیرش عبد المجید 181839013812 1504/05/1996

دلة  شیماء 181839083706 1605/04/2001

ثابت  فیصل 181839087925 1715/10/1999

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



IJ1

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

14عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

TEC01: قاعة االمتحان

عید فلة 161639002216 104/06/1996

حرابي سعاد 171739001967 226/01/1999

سوداني فاطمة الزھراء 171739004681 305/07/1999

بن حرمة وداد 171739006905 428/05/1998

زبیر فاطمة 171739014306 528/03/1993

طویفیر أمینة 171739016441 628/09/1998

بوسعدیة  خدیجة 181838014368 705/10/1999

مادني خیرة 181839001716 807/10/2000

التلي إكرام 181839001846 929/01/2001

مطلق حنان 181839001855 1022/02/2000

بن العربي سارة 181839001863 1102/05/1999

زیطوط الھام 181839001906 1209/05/2000

قبسي حنان 181839001911 1320/02/1998

ھباطي خلود 181839001913 1427/11/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



IJ1

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

13عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

TEC02: قاعة االمتحان

لرقط سارة 181839001915 112/07/2000

لوعیل سارة 181839001916 215/10/2000

حبي شیماء 181839001919 301/01/2001

خنفار مروة 181839001924 424/10/1998

بن حرز هللا رحاب 181839002619 505/12/1998

بقاقرة رقیة شروق 181839002626 601/07/2001

بن تركي مریم 181839002800 719/06/2000

قوادري أمال ولھة 181839002885 810/07/1999

حمیدات آیة ھویدة 181839002891 903/02/2001

لطرش شیماء 181839002926 1027/07/1999

قشبوط یاسمین نور الھدى 181839002973 1107/09/1999

دقموسي فاطنة 181839003009 1228/06/2000

بوزیدي نور الھدى 181839003034 1312/12/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



IJ2

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

14عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

TEC03: قاعة االمتحان

شیبوط سبیل الرشاد 181839003029 112/03/2000

شیبوط یمنى ایناس 181839003035 223/03/2001

كحول مسعودة 181839003917 327/11/2000

عماج نبیلة 181839003957 421/05/2001

محمدي سھام 181839003994 526/10/2000

خلیفي وداد 181839004030 627/01/2000

بودرة شیماء 181839004677 717/06/2000

صافي نسرین 181839004773 803/06/1999

بوجمل أم الخیر 181839004820 914/08/1998

بن سواف فاطمة الزھراء 181839005298 1011/01/1997

بن سوالة إكرام 181839005428 1123/01/2000

بن العربي بشرى 181839005431 1209/10/2000

بن قطاص خیرة 181839005433 1328/12/1999

القاوي عائشة 181839005436 1408/03/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



IJ2

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

14عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

TEC04: قاعة االمتحان

بوفاتح عائشة 181839005437 104/04/2000

ساري مخطاریة 181839005439 212/03/2000

تمیم نعیمة 181839005442 318/06/2000

عمرون شیماء 181839005571 429/04/2000

میزات ایمان 181839005932 526/07/2000

بلحوتي خدیجة 181839005950 620/04/1997

جمیخ حیاة 181839006078 716/03/1998

مخلوفي نورة 181839006107 823/05/1999

عویسي شیماء 181839006342 901/02/2000

حبشي صفاء 181839006343 1015/11/2000

جعیرن رقیة عبیر 181839006568 1107/08/1999

بولربعة نصیرة 181839006887 1201/11/1999

ماحي عذیبة 181839006899 1321/04/1999

میطر فاطیمة 181839006903 1407/09/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



IJ3

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

14عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

TEC06: قاعة االمتحان

واعر محمد األمین 151539003555 106/09/1995

ضیف هللا محمد 151539007655 226/05/1997

عامر غسان 161639000859 305/07/1997

شویات یزید 161639005277 426/05/1997

جنیدي عبد الحق 161639006567 507/09/1996

دیقش خدیجة 161639015234 604/05/1995

قاسمي أبوزید 161639016239 716/08/1994

بن سعدون نسیمة 161639092262 820/04/1998

نشلة الحاج عیسى عبد الرحمان 171739000607 927/09/1999

بوخاري بن حرز هللا 171739003081 1017/04/1997

شاوش محمد االمین 171739003324 1113/08/1999

قفاف محمد رمضان 171739006243 1209/12/1999

بن عون ولید 171739006699 1302/06/1997

األحول المیة 171739006881 1408/01/1998

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



IJ3

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

13عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

TEC07: قاعة االمتحان

بن خلیفة ھاجر 171739007140 122/01/1998

طالب عبد الحق 171739007215 202/06/1998

بن الغویني مھدي 171739007230 323/02/1999

لحرش صابرین 171739013622 424/11/1995

قالب لمین 181539003466 510/07/1994

بودالع مھدي 181539006429 628/02/1995

صویلح أیوب 181839000526 706/09/2000

عاللي فاطمة 181839000888 829/08/1999

بن جابري عبد المجید 181839001672 901/09/2000

طیبي آسیا 181839002507 1003/12/2000

حجاج زینب 181839005289 1109/06/2000

فضیلي نجوى 181839005595 1223/08/2000

بوشویرب یوسف 181839006112 1308/01/1998

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



IJ4

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

11عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

TEC08: قاعة االمتحان

كریمي إبراھیم 161639007919 125/06/1993

دوة یاسین 171739000999 224/05/1998

العطب غیالس 171739002031 305/05/1998

بوعنیق خلود 171739003114 405/10/1997

شرفي عبد العزیز 171739003240 529/03/1997

صغیر بلقاسم 171739005461 613/05/1999

بن الطیرش عبد الرحمان 171739013678 701/01/1996

مراد محمد منیر 171739013973 809/06/1992

حوداسي عبد المجید 181839000709 901/01/2000

قناني عبد المجید 181839000710 1015/05/2000

لقرع مصطفى 181839001712 1122/10/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



IJ4

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

11عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

TEC09: قاعة االمتحان

بوشریط عبد المالك 181839002699 111/09/2000

بن عروس سناء 181839002924 208/02/1998

بن حلیمة عز الدین 181839002957 321/03/1999

عویسي الحاج عبد المالك 181839002987 423/06/1999

بن ریة عیسى 181839003008 525/11/2000

سوایب شریفة 181839004076 609/05/2000

شنیني طارق 181839004082 713/12/1997

زید الخیر عبد المالك 181839005408 823/12/1996

ناصر علي 181839005409 919/08/1999

خطوي عبد هللا 181839005750 1002/01/2000

شقنان السایح 181839005927 1102/01/1999

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



IJ5

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

16عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

TEC10: قاعة االمتحان

خالفي جمیلة 151538068221 124/03/1996

بن صحراوي أیمن فخر الدین 161639003259 202/07/1998

شباب عبد النور 161639006006 323/08/1997

كحول محمد 161639006127 408/02/1998

حبیب أمحمد 161639008130 504/11/1996

بوسبسي ولید 171739003425 622/10/1999

ضامن محمد 171739003578 725/04/1998

بلحواس ھند 171739006683 829/07/1999

عماري بولفعة 171739008021 925/02/1996

قرقاب یاسین 171739014124 1002/12/1994

سرخاد علي 171739016670 1122/11/1994

مراد عبد الكریم 181539003190 1202/02/1995

بوكریكرة بثینة ام الخیر 181539004433 1301/10/1997

ورنوغي عبد القادر بولفعة 181539006421 1414/10/1996

بن زیان رباب مریم 181839001859 1524/03/2001

بوسن محمد السعید 181839003935 1620/05/2000

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



IJ6

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

10عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

TEC11: قاعة االمتحان

أمیر بشرى 161639001966 106/10/1996

بلجودي مروة 161639092216 216/04/1998

نور الدین عائشة 161739016636 304/04/1998

زبار بوعالم 171739002312 430/08/1999

تمدة نجوى 171739004778 513/12/1995

حمدي بدر الدین 171739007202 615/04/1998

بن جاب هللا سفیان 171739013586 726/10/1996

أبو شیخة محمود 17178PSE2290 802/08/1999

العرقان أیمن 17178PSE2294 928/01/1999

مداني فارس طاھر 181539006425 1013/04/1996

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة



IJ6

اإلسم و اللقب رقم التسجییل مالحظةرقم

القائمة االسمیة للطلبة المسجلین في االمتحان السداسي الرابع

جامعة عمار ثلیجي باألغواط

كلیـــــــــــــة التكنولوجیــــــــا
2019 / 2020السنة الجامعیة

قسم العلوم التقنیة
السنة : الثانیة

تاریخ المیالد

11عدد الطلبة المسجلین:

القطب الجامعي الجدید (2000 مقعد بیداغوجي)  -  كلیة التكنولوجیا

TEC12: قاعة االمتحان

خثیري عبدالرحمان 181839000714 106/02/1998

بوخاري محمد األمین 181839000992 227/04/1998

بن موسى أمینة خیرة 181839003027 330/12/2000

خلیفي صالح الدین 181839004147 430/06/1998

صحراوي غانیة 181839004809 523/03/1997

داودي آیة 181839004818 622/09/2000

صحراوي صالح الدین 181839005435 707/09/1999

العیدي عطاءهللا 181839006588 805/10/1999

لورابي منال 181839006906 910/10/1998

بن أودینة إكرام 181839083796 1030/11/2000

RECIOUI  SEIDA FADDOUA 181839083805 1115/01/2001

مالحظة : ال یسمح الي طالب االلتحاق باالمتحان اال بالقاعة المحددة


