
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

TRIE 

 األولى : المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 عز الدين طلبة 1

 أيوب تاوريريت 2

 محمد تلي 3

 رانيا جنات عيدودي 4

 محمد حيدر حليس 5

 رمزي تيريريت 6

 عبد المومن تاوي 7

 هاني يعقوب ساكري 8

 سلمى حميدات 9

 أسامة رزازقي 10

 راوية قربازي 11

 حاتم سالمة 12

 صوريا عثماني مرابو 13

 مصطفى عثماني مرابط 14

 يعقوب زنداقي 15

 آمال مراوي 16

 عطية طوالة 17

 اشراق لفقير 18

 المهدي شنة 19

 حياة بوزغاية 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

TRIE 

 الثانية: المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 عالء الدين بلمبروك 1

 عبد القادر بلكحلة 2

 أحمد ضياء الحق بوبكار 3

 عقيلة برباش 4

 نجيب بوسليت 5

 فؤاد  يحي  6

 بشرى شرفي 7

 أسامة عبد العزيز تريا 8

 أميرة قريشي 9

 ندى شني  10

 الدين عالء عمران 11

 عبد الحق دبابي 12

 محمد ايمن عبة 13

 محمد أبو القاسم   حوجلي 14

 ياسمين معمري 15

 فيروز روبي 16

 منار معمري 17

 اميرة زير 18

 نجد حجاج 19

 مريم جزار 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

TRIE 

 لثةالثا: المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 محمد االخضر  بن زكري 1

 عبير باع  2

 شيماء مرابط 3

 حسناء مشلوك 4

 دنيا خضراوي 5

 اكرام خضراوي 6

 وفاء عيساوي  7

 أسماء يوب 8

 عبدالقادر بن علية 9

 سناء قريشي 10

 أسماء عيساوي  11

 اميرة زرقيط 12

 صونيا مسعودي 13

 أم الخير ضحوي 14

 فايزة هاني 15

 لعجال شروق 16

 فايزة هاني 17

 ريان بن رتيمة 18

 عقبة بن صالح  19

 عبد الكريم لعياضي 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

TRIE 

 رابعةال: المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 محمد البشير كويزي 1

 سارة رافعي 2

  سعيد سروتة 3

 امينة بن براهيم 4

 صليحة قويسم 5

 عبد الكريم مراوي 6

 إكرام قليلش 7

 مريم مولودي 8

 سميرة  صولة  9

 اشواق عبدهللا 10

 بلقاسم مراوي 11

 اشواق عبدهللا 12

 حكيمة رضوان 13

 أميمة رضوان  14

 خلود نبار 15

 سلسبيال شابي 16

 فايزة هاني 17

 مريم قرقوت  18

 جهان رزيق 19

 قرميط مريم 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

TRIE 

 خامسةال: المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 بصرة انصاف 1

 لخذاري ابراهيم 2

 فوضلي زينب 3

 منصوري اية 4

 غربية حسين 5

 جباري عصام الدين 6

 مواس أسامة 7

 خزار حسام الدين 8

 عيساوي اسماء 9

 بوزلزل  محمد الطاهر 10

 عمران عالء الدين 11

 دقياني صادق األمين 12

 حيرش شيماء 13

 لعوامر زهرة 14

 معنصر يعقوب 15

 حشانة رزيقۃ 16

 الفتني  صفاء 17

 دركوش محمد 18

 جيلح سارة 19

 محمد عيد الالوي 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

TRIE 

 السادسة: المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 رقيم جلول 1

 هامل  منى  2

 بوعالق  نورالهدى 3

 قدرز سلسبيل 4

 عصيد  الهام  5

 صخري شيماء 6

 مواقي البشير منار اإلسالم 7

 عايش احمد االمين 8

 بوشارب شمس الضحى  9

 بركة  لطفي  10

 قصباية الزهرة  11

 رحيم  صبرينة  12

 شلي آية 13

 اوراري  علد الرشيد 14

 عثماني نجالء 15

 بوزيد ايمن 16

 سعيد غمري 17

 خضري دنيا 18

 دينا قربغلي 19

 بن دشاش صفية  20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

TRIE 

 بعةالسا: المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 حرزلي اميرة 1

 روينة فاروق روينة 2

 قربغلي دينا  3

 بحري سعاد 4

 هيشر جالل 5

 وغالني ياسمين  6

 غيابة  عبد الناصر  7

 جفافلة هديل 8

 رميشي هاجر 9

 شايب ريان 10

 سلطاني سلمى 11

 عوقي أشواق 12

 شنوفي زينب 13

 طواي توفيق 14

 منيب  خليل 15

 دبابش هاجر 16

 دريدي سالف 17

 بن مبارك  مباركة  18

 دلول دنيا زاد 19

 عوينات  ساسية 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

TRIE 

 ثامنةال: المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 علوش فطوم 1

 مازي حنان 2

 بولنوار أماني 3

 عثمان  اسماء 4

 واعر كريمة 5

 بوسالوي عبير 6

 نسيغة اكرام 7

 سعيدة  لكبيش 8

 نور الدين مريم 9

 بدري ايمن 10

 زروقي اية 11

 ذراعو  دنيا 12

 خضراوي ذكيىة 13

 مرابطي حنان 14

 مسعودي  سلسبيل 15

 سيام سمية رميسة 16

 بن عزيز اسامة 17

 فرجلي محمد اسالم  18

 دادة عبير 19

 قاسمي  محمد رمزي 20



 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

TRIE 

 تاسعةال: المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 زايدي اية 1

 غمراني سارة 2

 منال جفافلة 3

 قاسمي  محمد رمزي 4

 بن وخير مريم 5

 مشري رباب 6

 برباح نور اليقين 7

 سالم احالم 8

 عطاوي مسعودة 9

 عالوة فيروز 10

 علوش فطوم 11

 يحي دهان  12

 بليوز ناديا لميس 13

 دغنوش هاجر 14

 قبقوب رانيا 15

 سعيدي ريان 16

 مهدي هاجر 17

 لباز زهية 18

 كرام لينة 19

 دغنوش هاجر 20



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

TRIE 

 عاشرةال: المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 بورغدة نجالء 1

 شريط  ريان  2

 قري   إيمان  3

 خليفي أميمة 4

 بوبكار ضياء الحق أحمد 5

 بولطيف خديجة 6

 جرادي آية 7

 سلطان فدوى 8

 شنوفي  زينب 9

 بوقطيطيش فلاير 10

 ايمان حمدي 11

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 دار المقاوالتية

 

 
 ةــطلبة لـيـائمة االسمــــالق

 وينية ــة التكــالورش

TRIE 

 فرنسية حادي عشرال: المجموعة 

 

 Numéro  Prénomاالسم   Nomاللقب    الرقم

 سماح دقياني  1

 حورية جحافي  2

 زهرة جبلون 3

 زهرة جلول 4

 حمالوي جرو 5

 خديجة فريخ 6

 خيرة قنيدي 7

 روفيدة رايس 8

 امال قصوري 9

 سليمة قوراري 10

 اماني قطاف 11

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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