
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

MASTERIALS 

 األولى : المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 هرار مجدولين 1

 سعودي رندة 2

 سنوسي سامية 3

 عماري عبدالنور 4

 حساني ميلود 5

 علوي فلاير 6

 هادي جهان 7

 قويسم هند 8

 بصيص فوزية 9

 بوطبة صليحة 10

 حشاني اشرف 11

 بن سلطان عبد الرحمان 12

 قيطون حنان 13

 لكسوري نسرين 14

 صالحي مريم 15

 بوزيد ليندة 16

 علي غرييسي علوي 17

 حديد مبروكة 18

 قاسيمي لطيفة 19

 ساسوي حاتم 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

MASTERIALS 

 الثانية :المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 ومان بوثينة 1

 عاشوري فايز 2

 موسي عبد الكريم 3

 حاجي عفاف 4

 عطافي نبيلة 5

 صالحي رانية 6

 علية كريمة  7

 قسمية فارس 8

 بن عبيد زينب 9

 حمالوي خلود 10

 حداد شيماء 11

 مدور فتيحة 12

 رزيق محمد 13

 منيرة  عبدلي  14

 حدنانة  صورية 15

 بلعيد  كمال  16

 بورافعي ليلية 17

 خالد شيماء 18

 غالبي محمود 19

 دلول زكية 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

MASTERIALS 

 الثةالثا :المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 معنصر عائشة 1

 مودع رقية 2

 ميلودي دالل 3

 دريس وحيدة 4

 زرقين وفاء 5

 فزاري الياس 6

 توانسة هشام 7

 ليتيم مريم 8

 غريب فلاير 9

 دمار رحيمة 10

 قرفة أحالم 11

 زينب بن عبيد 12

 الجريدي  سعاد 13

 بن دبكة افراح 14

 ركيس هيفاء 15

 عبد الالوي اسمهان 16

 بالمكي حمزة 17

 لهاللي أميرة 18

 بريك اسيا 19

 زير منوبة 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

MASTERIALS 

 الرابعة :المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 ومان مروة 1

 بوقراش سامية 2

 مغزي بخوش كنزة 3

 بن جاية سومية 4

 زميري ليندة 5

 محفوظي              خديجة    6

 زايدي وردة 7

 بصيص حسيبة  8

 بلهوشات محمد أمين 9

 دربال فلاير 10

 عطيل أمال 11

 زروقي اسحاق 12

 علوي عبد الغفور 13

 حامد رزيقة 14

 دربال فلاير 15

 معروف نور الهدى  16

 زينب خميسي  17

 رماضنة سندس 18

 رماضنة أماني 19

 عاشور عبير 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

MASTERIALS 

 الخامسة :المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 حفرة عبد العالي 1

 برامكي مسعودة 2

 سالم عبد هللا زكريا 3

 لعمامرة فاطمة الزهراء 4

 مشتة  كريمة 5

 منصر فوزي 6

 عزري نورالدين 7

 زكري فريدة 8

 فلياشي  هناء 9

 جزار خولة 10

 خليفة  نور الهدى 11

 حوحو محمد الياس 12

 عطيل أمال 13

 قيطون حنان 14

 بن عيسى  يمينة 15

 بن عيسى  سميرة 16

 بوزيدي  اكرام 17

 خضراوي ليندة 18

 قيطون حنان 19

 بليمة مباركة 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

MASTERIALS 

 دسةساال :المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 بن ساسي خولة 1

 زردومي نهى 2

 رحمون  كوثر 3

 بوقربة نوال 4

 جلولي  ايمان  5

 هباز ضياء الدين 6

 عثماني مرابو رمزي 7

 مراكشي محمد الصادق 8

 شابي  صحرة  9

 شابي  صحرة 10

 حفناوي حنان 11

  فرحاتي  دنيا 12

 بن مبروك اميرة 13

 غشة عبد الحق 14

 هويلي عبد الحفيظ 15

 ساللي هشام 16

 طاهري مروان 17

 لخنش  حسيبة  18

 ساعد  سلطانأحمد  19

 بن ساسي خولة 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية
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MASTERIALS 

 بعةساال :المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 بن يعني  عبد النور  1

 مريوة  أسامة 2

 شكال نسرين 3

 شكال  حياة 4

 معيش سهام 5

 لبصير صبرينة 6

 براهيمي نجود 7

 سلمي العطرة 8

 درقي  عبد القادر 9

 زروق صهيب 10

 زهرى حنيفة 11

 عريف اميرة 12

 شيماء جودي 13

 تبينة نور الهدى 14

 أونيس فؤاد 15

 محفوظي خديجة 16

 تيمجغدين عبدالناصر 17

 طوارف اسمهان 18

  سريتي خولة 19

 قلوح حنان 20



 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

MASTERIALS 

 الثامنة :المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 خطة فظيلة 1

 لمكاك خولة 2

 بن سعيد أمال 3

 بوبكر حسناء 4

 كيحل اميمة 5

 رقاب  زكرياء 6

 فمام سامية 7

 قاسيمي لطيفة 8

 عون منال 9

 ترغيني أماني مالك 10

 قصوري فطيمة  11

 زيد امينة 12

 دالل مخلخل 13

 ميرال رزان ضو  14

 سارة هزمان 15

 رانيا حسني 16

 أشرف حشاني  17

 نسرين بن عباس 18

 دنيا سلمى تلي 19
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