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Asservissement
Electronique de 

Puissance

Coef: 1Coef: 3

ناجح02.5013.0041.5010.38صالحي   سهيـل1

ناجح00.6313.5041.1310.28دهنون   الياس2

ناجح02.0012.8840.6310.16انصيرة   عبدالوهاب3

ناجح10.0009.2537.7509.44جديدي  محمد رياض4

ناجح04.5010.2535.2508.81بوكحيل فاطمة الزهراء5

إحتياط02.7510.6334.6308.66رحالي   ايمان6

إحتياط00.7511.1334.1308.53عبد السالم  بلخير7

إحتياط03.2510.0033.2508.31فالح   عبدهللا8

إحتياط01.2510.6333.1308.28شريط    عصـام9

إحتياط08.0008.2532.7508.19باهي عبد الوهاب10

راسب00.0008.8826.6306.66تواتي صالح الدين11

راسب00.0007.6322.8805.72بلعيد  أمينـــة12

راسب00.0007.0021.0005.25بن مالك صالح الدين13

راسب04.6305.2520.3805.09عياشي عمر نورالدين14

راسب02.1305.8819.7504.94قديري عبد الحكيم 15

راسب01.5005.6318.3804.59بن عامر   ناريمان16

راسب00.3805.7517.6304.41شبابحي  عرجونة17

راسب00.0005.7517.2504.31ديلمي   علي18

راسب00.6305.5017.1304.28قاسيمي  يوغرطة19

راسب00.8804.7515.1303.78قاسمي   ابراهيم20

راسب00.7504.3813.8803.47دحمان   سعيدة21

راسب01.1304.1313.5003.38محـوشي  ماجـدة22

راسب01.3803.7512.6303.16بوسبيبيط    سميـة23

راسب01.6303.6312.5003.13مقيرش   محمد الطيب24

راسب00.1304.1312.5003.13مباركي   حمزة25

راسب00.0004.0012.0003.00حوض سيف الدين26

راسب00.1303.7511.3802.84بالعروسي  أسامه27

راسب00.0003.7511.2502.81بوستـه    إكـرام28

راسب00.0003.5010.5002.63عياشي   عمر ياسين29

راسب00.0002.8808.6302.16ربوح محمد نوراإلسالم30

راسب00.0002.3807.1301.78بليله   خالد31

راسب00.3801.8806.0001.50سوفلي خنساء 32

راسب00.0002.0006.0001.50قصوري  الهادي33

راسب00.0001.8805.6301.41سايحي  هشام34

راسب00.1301.5004.6301.16عــالق      ياسين35

راسب00.0001.3804.1301.03بن عيش   حسام36

رأي اللجنة معدل المسابقةالمجموعاإلسـم   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  

Energies Renouvelables: تسمية الدكتوراه  

Energie Solaire Photovoltaique:    التخصص

2017أكتوبر : الدورة  

Asservissement
Electronique de 

Puissance

Coef: 1Coef: 3

رأي اللجنة معدل المسابقةالمجموعاإلسـم   و اللقبالرقم

راسب00.1301.1303.5000.88صيفي   آمال37

راسب00.1301.0003.1300.78بابا ساسي كريم38

راسب00.0001.0003.0000.75زغدي  ايوب39

راسب02.0000.2502.7500.69مداني محمد40

راسب00.1300.8802.7500.69بوعيناه  هشام41

راسب00.0000.8802.6300.66بن قدور الهواري42

راسب02.0000.1302.3800.59وليـد  المختـار43

راسب00.0000.7502.2500.56بوخاري حمزة44

راسب00.2500.5001.7500.44زوالي سيف الدين45

راسب00.0000.5001.5000.38رحال شكري46

راسب00.1300.3801.2500.31دحمان   عبد السالم47

راسب00.1300.2500.8800.22تازية محمد المبروك48

راسب00.0000.2500.7500.19تلمساني   بلقاسم49

راسب00.6300.0000.6300.16بكاري محمد األمين50

راسب00.0000.1300.3800.09بلقيدوم مودع51

راسب00.1300.0000.1300.03بلواضح  امال52

راسب00.1300.0000.1300.03قاسمي  حسام الدين53

راسب00.0000.0000.0000.00زيدي  عبد المؤمن54

راسب00.0000.0000.0000.00حديبي محمد األمين55

مقصى//غائبغائببوغفير  سيف اإلسالم56

مقصى//غائبغائبرحومة  رضا57

مقصى//غائبغائبميالز عبد الصمد58

مقصى//غائبغائبصمادي احمد عبد الحق59

مقصى//غائبغائبميجمان أحمد حسان60

مقصى//غائبغائبدحمون محسن61

مقصى//غائبغائبعالم فطيمة الزهرة62

مقصى//غائبغائبزوزو   زوليخة63

مقصى//غائبغائبعاشوري  مريم64

مقصى//غائبغائبزيقـم   حسام65

مقصى//غائبغائبحسين  بن ناجي66

مقصى//غائبغائبقسمية محمد تقي الدين67

مقصى//غائبغائبعثمان طه ياسين68

مقصى//غائبغائببومعزة رميسة69

مقصى//غائبغائبعيادي بالل70
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مقصى//غائبغائبلعايب عبد المجيد71

مقصى//غائبغائبعليشيري عبد هللا حسام سعيد 72

مقصى//غائبغائبصحراوي أنس73

مقصى//غائبغائبقيدوام   علي74

مقصى//غائبغائببن ناصر عبد البارئ75

مقصى//غائبغائببوقالدة  وفاء76

مقصى//غائبغائبحـدو  نجيب77

مقصى//غائبغائببن سماعيل مبروك78

مقصى//غائبغائبجعفري عثمان 79

مقصى//غائبغائبسقع مروة80
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مقصى//غائبغائبعاليــة    اسماعيـل81

مقصى//غائبغائبداود       عادل82

مقصى//غائبغائبزعرور  أسامة83

مقصى//غائبغائبدركوش  جمال84

مقصى//غائبغائببن ناجي  بالل85

مقصى//غائبغائبتــدر  أسامـة86

مقصى//غائبغائببن قطش  خالـد87

مقصى//غائبغائببلعيد  حمزة 88

مقصى//غائبغائبمنصور عادل89

مقصى//غائبغائبحريزي عصام الدين90


