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Systèmes asservisTraitement de signal 

Coef: 2Coef: 1

ناجح16.0007.5039.5013.17سٌدي ابراهٌم    خلٌل01

ناجح12.2502.5027.0009.00سحاب  عبد هللا02

ناجح09.5005.1324.1308.04قلٌـــدة   حسام الدٌن03

إحتٌاط08.5006.1323.1307.71ًتومً   الهام04

إحتٌاط08.0005.6321.6307.21ًقتــال        لمٌــاء05

إحتٌاط08.2505.0021.5007.17ًحفٌظ     محمد نائل06

راسب09.2502.0020.5006.83األسود    خلٌفة07

راسب09.0001.6519.6506.55 نوٌبات علً زواوي08

راسب08.3702.8819.6206.54جوٌمعة      حسناء09

راسب07.2504.7519.2506.42زغٌش  ٌسمٌنة10

راسب07.2504.3818.8806.29بوصبٌع   العرب11ً

راسب07.7503.2518.7506.25بوقزولة شمس الدٌن12

راسب07.6202.7517.9906.00تومً   رٌاض13

راسب07.0003.0017.0005.67جرٌدان     محمد القاسم14

راسب06.7502.5016.0005.33رحمانً  جالل15

راسب06.8701.7515.4905.16زعٌتر  حسام الدٌن16

راسب07.3700.3815.1205.04عبد المالك    مداب17

راسب06.1202.8815.1205.04صولً محمد الهاشم18ً

راسب05.2504.0014.5004.83محدادي     خالد19

راسب05.7503.0014.5004.83ٌوسفً مهدي20

راسب05.3703.1313.8704.62حجاٌجً     المنذر21

راسب05.3703.1313.8704.62مزعاش    صفا فلاير22

راسب05.3702.5013.2404.41سقاي        عبد المولى23

راسب05.2502.1312.6304.21لعفٌفً  جنات24

راسب04.2503.8812.3804.13الواسع  محمد25

راسب04.7502.5012.0004.00رافعً   أسماء26

رأي اللجنة المعدلالمجموعاإلسـم   و اللقبالرقم



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  

Modélisation et contrôle des systèmes dynamiques: تسمٌة الدكتوراه  

Automatique:    التخصص

2017أكتوبر : الدورة  

Systèmes asservisTraitement de signal 

Coef: 2Coef: 1

رأي اللجنة المعدلالمجموعاإلسـم   و اللقبالرقم

راسب05.0001.5011.5003.83زالسً  محمد العٌد27

راسب02.8705.3811.1203.71الواسع خلٌل28

راسب05.2500.5011.0003.67عٌـالن          عل29ً

راسب03.5003.3810.3803.46صافً الدٌن  السعٌد30

راسب04.0002.3810.3803.46فضٌل محمد31

راسب04.6200.2509.4903.16بوجالل  عمادالدٌن32

راسب04.0001.1309.1303.04حفٌفة             ناج33ً

راسب02.7503.5009.0003.00بـال    ٌحظٌة34

راسب03.3702.0008.7402.91جموعً    محمد35

راسب02.7502.8808.3802.79عشً  حسام الدٌن36

راسب03.8700.0007.7402.58ابراهٌمً    ساس37ً

راسب02.2502.7507.2502.42دمانً عالءالدٌن ٌح38ً

راسب03.2500.5007.0002.33شحالط   زٌن العابدٌن39

راسب01.0004.7506.7502.25فراح  عقٌلة40

راسب03.0000.5006.5002.17مٌسه   اٌمن41

راسب01.3702.3805.1201.71فرحاتً   رفٌعة42

راسب00.7501.7503.2501.08خشانة  عمادالدٌن43

راسب00.6202.0003.2401.08بن دنٌدٌنة  علً نصرالدٌن44

راسب01.0001.0003.0001.00عزوزة    عماد45

راسب01.3700.1302.8700.96خوالدٌة   زٌنب46

راسب00.2502.1302.6300.88بودٌلمً  انتصار47

راسب00.5001.5002.5000.83حسن     عبد الرؤف48

راسب00.0002.5002.5000.83فزاعً       سعد49

راسب00.7501.0002.5000.83عٌش  عبد الرزاق50

راسب00.7500.0001.5000.50حبشً     الحاج51

راسب00.0001.2501.2500.42طالب أبوبكر الصدٌق52
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راسب00.5000.2501.2500.42رماش  شٌماء53

راسب00.0001.0001.0000.33حاطً   زٌنب54

راسب00.0000.0000.0000.00حامدي    علً رأفت55

راسب00.0000.0000.0000.00بن حامد      سعدي56

راسب00.0000.0000.0000.00لغدٌري    فوزي57

راسب00.0000.0000.0000.00بودواٌة   شهرزاد58

راسب00.0000.0000.0000.00دوح  جمال الدٌن59

مقصى//غائبغائبرحٌم عبد المؤمن 60

مقصى//غائبغائببوروٌس   ثامر محمد61

مقصى//غائبغائبخوالد شرٌف62

مقصى//غائبغائبترٌكً  حسام الدٌن مصطفى63

مقصى//غائبغائببوعود  محمد عبد الرحمان64

مقصى//غائبغائبعابد  حسٌن65

مقصى//غائبغائبروانً  لحسن66

مقصى//غائبغائبمقواس  عبد الكرٌم67

مقصى//غائبغائببن حاجة حورٌة68

مقصى//غائبغائبقاسمً بشٌر الدٌن69

مقصى//غائبغائبكاتب ٌسرى70

مقصى//غائبغائببوناب       زٌــــد71

مقصى//غائبغائبلطرش         عامر72

مقصى//غائبغائبالساٌح        سلٌمان73

مقصى//غائبغائببوشعالة    نوال74

مقصى//غائبغائبمساعدي  عبد العزٌز75

مقصى//غائبغائبشاٌبً   رضا76

مقصى//غائبغائبالطٌبً عبد العزٌز77

مقصى//غائبغائبتٌماوي  عبد الباق78ً
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رأي اللجنة المعدلالمجموعاإلسـم   و اللقبالرقم

مقصى//غائبغائبعوفً   بلقاسم79

مقصى//غائبغائبجٌاللً    بور80

مقصى//غائبغائبقوٌدر عٌسى عبد الكرٌم81

مقصى//غائبغائبلبـاد      توفٌق82

مقصى//غائبغائبعٌشاوي  فاروق83

مقصى//غائبغائبمجابري  عمر84

مقصى//غائبغائبتجانً    احمد85

مقصى//غائبغائببحدي حسٌن86

مقصى//غائبغائببوزٌانً صالح87

مقصى//غائبغائبغمري عالء الدٌن 88

مقصى//غائبغائببن الشٌخ فارس89

مقصى//غائبغائبسعودي  عبد الرؤوف90

مقصى//غائبغائبحاج بلقاسم  حسان91

مقصى//غائبغائبورطً  عبد الرحمن92

مقصى//غائبغائبجبار   ولٌد93

مقصى//غائبغائببراكنٌة زكرٌا بن عمار94

مقصى//غائبغائبمزٌان  رمٌساء95

مقصى//غائبغائببن فاطمة ٌاسٌن96

مقصى//غائبغائببن الصغٌر  حسام97

مقصى//غائبغائبدحٌري   رضا98

مقصى//غائبغائبمحمدي جمال الدٌن99

مقصى//غائبغائببورزاح عبد المؤمن100

مقصى//غائبغائبقورٌن حمزة101

مقصى//غائبغائبهٌشور نسٌم 102

مقصى//غائبغائبحمزي نادٌة103


