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Coef: 1Coef:1

ناجح08.0008.2516.2508.13ْرتاجً  عثذانرد01ًٍ

ناجح00.0015.6315.6307.81دطاًَ  يذًذ فؤاد02

ناجح07.5007.6315.1307.56غارف خٕجح انجًع03ً

ناجح05.7509.2515.0007.50تٍ غٕر   ْار04ٌٔ

ناجح05.5008.7514.2507.13غٍخ   فرذ05ً

ناجح04.7509.0013.7506.88دفذٕف    تالل06

احتٌاط03.7508.5012.2506.13ًكػاد ريضاٌ 07

احتٌاط05.5006.0011.5005.75ًتاغا   ياجذج08

احتٌاط07.1303.8811.0005.50ًكرتٕظ عثذ انعسٌس09

احتٌاط05.6304.5010.1305.06ًانعمٌٕ   إٌب10

احتٌاط02.0007.639.6304.81ًَعاو   تٕدفص11

15.03احتٌاطً حسب معدل التكوٌن فً اللٌسانس 00.5009.009.5004.75كرتٕب  تٕتاكر12

12.30راسب حسب معدل التكوٌن فً اللٌسانس 00.2509.259.5004.75ياضً   عًاد13

11.47 (مهندس دولة)راسب حسب معدل التكوٌن 00.7508.759.5004.75خهٍم   ْا14ًَ

راسب02.2506.638.8804.44لثاٌهً  يذًذ15

راسب02.7506.008.7504.38دٕاضً  انريٍصاء16

راسب03.0005.758.7504.38زغٍة يًٍَٕح17

راسب05.0003.008.0004.00ضاليح  يٍُرج18

راسب02.6305.137.7503.88ذثاتٕغد ضٕيٍح19

رأي اللجنة المعدلالمجموعاإلسـم   و اللقبالرقم
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راسب01.2506.257.5003.75تٕغٍُر كُسج 20

راسب05.7501.257.0003.50تٕزٌذ  رٌاض21

راسب02.2504.636.8803.44داجً يذًذ صانخ22

راسب06.0000.756.7503.38خذٌجح  عٕرج23

راسب03.7502.886.6303.31تٕخاري   جًال انذ24ٌٍ

راسب04.5002.006.5003.25غراتً   يذًذ25

راسب00.0006.386.3803.19طثع     غٓرزاد26

راسب00.7504.755.5002.75جذٔي  انعٍاغ27ً

راسب01.5004.005.5002.75لرال  َعًٍح28

راسب00.0005.135.1302.56تٕزٌذ يذًذ رغٍذ29

راسب00.0005.005.0002.50غرٕح اتٍ انٍٓثى30

راسب01.2503.755.0002.50تٍ يٕفك  انػٍخ31

راسب01.3803.504.8802.44فارح         فٍصم32

راسب00.2504.504.7502.38طٕاْرٌح   ْػاو33

راسب00.0004.634.6302.31االخٕج   ضانى34

راسب00.5003.754.2502.13غٕاتٍح    دهٍى35

راسب00.2504.004.2502.13لرٔي   يذًذ36

راسب00.0004.004.0002.00دٌهًً     آضٍــح37

راسب00.5003.253.7501.88عًرأي عثذ انجهٍم 38

راسب00.0003.753.7501.88األطرظ دط39ٍٍ

راسب01.2502.383.6301.81تٕلـرِ   ٌعمـٕب40

راسب00.0003.503.5001.75عذاضً َجاج41

راسب00.0003.383.3801.69فمرٌع   فاطًح انسْراء42

راسب02.2501.133.3801.69ياصّ        عه43ً

راسب00.0003.383.3801.69دطٍٍ   ضًٍذح44

راسب00.0003.383.3801.69تٕدٌهًً  ْاجر45

راسب00.5002.753.2501.63عًرأي عثذ انمادر46

راسب00.0003.133.1301.56تٍ خرارج   أدًذ47
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راسب00.7502.383.1301.56تٍ راتخ  ْػاو48

راسب00.7502.383.1301.56تٍ يطعٕد صالح انذ49ٌٍ

راسب01.2501.753.0001.50دلاغً   رٌاض50

راسب00.0003.003.0001.50فرذح    انػًٍاء عثٍر51

راسب00.0003.003.0001.50يذًذي لًرانذ52ٌٍ

راسب00.5002.382.8801.44ضخرٌح      يطعٕد53

راسب01.6301.252.8801.44تٕذرعح   دٕرٌح54

راسب00.0002.752.7501.38يرٌٍُسج عثذ انُاصر55

راسب00.2502.382.6301.31ْذٔظ  يراد56

راسب00.0002.632.6301.31ٌذٍأي  عًادانذ57ٌٍ

راسب00.0002.632.6301.31ٌعٍع        يذدد58

راسب00.0002.502.5001.25َفٍذي  ذمً انذ59ٌٍ

راسب00.0002.502.5001.25عُصر يذًذ أي60ٍٍ

راسب02.5000.002.5001.25نكثٍر  دطاو انذ61ٌٍ

راسب00.5001.882.3801.19عسٌسي   زٌُة62

راسب00.0002.382.3801.19خٍٕاًَ   يذًٕد63

راسب00.1302.252.3801.19جارهللا   ياجذج64

راسب01.0001.252.2501.13خفٍاًَ   طــ65ّ

راسب01.1301.132.2501.13خرـّ  اًٌا66ٌ

راسب00.0002.002.0001.00طثطٕب صثر67ٌٍ

راسب02.0000.002.0001.00نذهٕدً     أضًاء68

راسب00.0002.002.0001.00تانعانى ضًٍح 69

راسب00.0002.002.0001.00انعاتذ    ضًاعٍم70

راسب00.2501.631.8800.94تاضٍٍ  ضًٍر71

راسب00.0001.751.7500.88ددًاٌ  إٌب72

راسب00.0001.751.7500.88نسْاري   د73ٍٍُ

راسب00.0001.751.7500.88عطاء هللا عًار74

راسب00.0001.501.5000.75عًاري   عًار75

راسب00.5001.001.5000.75زتار عالء انذ76ٌٍ

راسب00.0001.381.3800.69ْاًَ  فرٍذح77

راسب00.0001.381.3800.69تكٕظ  انرجا78ًَ

راسب00.0001.251.2500.63ضعٍذي   ٔفاء79

راسب00.0001.251.2500.63تًُْٕ    يهٍكـ80ّ

راسب00.0001.251.2500.63تٍ جذٔ  يذًذ أي81ٍٍ

راسب00.0001.251.2500.63تٍ زٍْح تٍ عسٔز82

راسب00.2501.001.2500.63يصطفاي خانذ83

راسب00.0001.131.1300.56عطاءهللا   عثًا84ٌ

راسب00.0001.131.1300.56تٍ دٍَذٌُح عثذ انكرٌى85

راسب00.0000.880.8800.44ٌَٕص   يُار86

راسب00.5000.250.7500.38خهٍفً    فرٌذ87

راسب00.0000.750.7500.38يثُى     ضًراء88

راسب00.0000.750.7500.38دضري عاير 89

راسب00.0000.500.5000.25لسٌٔ َادٌح90

راسب00.5000.000.5000.25تٍ يخهٕف عثذ انرفٍك91

مقصى//غائب00.00دٕدٕ  يذً انذ92ٌٍ

مقصى//غائبغائبتٍ أدًذ  يذًذ َجٍة93

مقصى//غائبغائبخـٕاٌ     جعفـر94

مقصى//غائبغائبعثًاٌ  يصطفى95

مقصى//غائبغائبخسار  جًال96

مقصى//غائبغائبكرتع   طّ دط97ٍٍ

مقصى//غائبغائبضٌٕطً   إًٌاٌ 98

مقصى//غائبغائبتٕعثذنً يذًذ ٔدٍذ99

مقصى//غائبغائبدًرٌظ  صاتر100ٌٍ

مقصى//غائبغائبيرزٔلً راي101ً

مقصى//غائبغائبترلً   انػٍخ102

مقصى//غائبغائبدركاخ ذمً انذ103ٌٍ

مقصى//غائبغائبتٍْٕذل أدًذ104

مقصى//غائبغائبيُطار  َرًٌا105ٌ

مقصى//غائبغائبدعـاش  آضٍـح106
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مقصى//غائبغائبعجٍُح َطٍى107

مقصى//غائبغائبزٌاًَ ايٍُح 108

مقصى//غائبغائبتهعػٍـح   ٌذـ109ً

مقصى//غائبغائبكُٕغح ريٍطح 110

مقصى//غائبغائبٌٕضفح    صانخ111

مقصى//غائبغائبيٍانً  يذًذ األخضر112

مقصى//غائبغائبعثٍكػً انطاْر113

مقصى//غائبغائبدٌهًً  زٌُة114

مقصى//غائبغائبيرزٔلً  كًال115

مقصى//غائبغائبَٕراًَ عثذ انعاط116ً

مقصى//غائبغائبطهٍثح دُا117ٌ



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  
Signaux et communications: تسمٌة الدكتوراه  

2017أكتوبر : الدورة  

Electronique 

Numérique
théorie de signal

Coef: 1Coef:1

رأي اللجنة المعدلالمجموعاإلسـم   و اللقبالرقم

مقصى//غائبغائبغُافً  فؤاد118

مقصى//غائبغائبذٕاذً  عثذ انرؤٔف119

مقصى//غائبغائبضهًٍاًَ  رغٍذ120

مقصى//غائبغائبنذهٕح عثذ انكرٌى121

مقصى//غائبغائبكػاط     يذًذ122

مقصى//غائبغائبدًذاٌ  ضًٍح123

مقصى//غائبغائبجذٔاًَ  َذا124

مقصى//غائبغائبتهعسٔق   فارش125

مقصى//غائبغائبتٍ دًسج  عٍطى126

مقصى//غائبغائبتٍ صغٍر خهٕد 127

مقصى//غائبغائبذٕافك    اكرو128

مقصى//غائبغائبتٍ عطٍح  ضعذ129

مقصى//غائبغائبنعًرأي َصر انذ130ٌٍ

مقصى//غائبغائبعطالٔي  يذًذ131

مقصى//غائبغائبَٔسار ٔدٍذ ٌاض132ٍٍ

مقصى//غائبغائبلٕادري  عه133ً

مقصى//غائبغائبزياو    عًـار134

مقصى//غائبغائبتٍ رٌح عًر 135

مقصى//غائبغائبغًاخً عثذ انمادر 136

مقصى//غائبغائبتٍ َجٕع ٌاض137ٍٍ

مقصى//غائبغائبضٌٕطً  صالح138

مقصى//غائبغائبكغٍُد  انٕردي139

مقصى//غائبغائبادرٌطً خهٕد 140


