الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي
جامعة محمد بوضياف – المسيلة
الكليــة  :كلٌة التكنولوجٌا

الشعبــة  :إلكترومٌكانٌك
خالل السنة الجامعية2017/2018 :
المادة

الميـدان  :علوم و تكنولوجٌا

................................................................... :

األستاذ

التخصص  :إلكترومٌكانٌك

السداسي..........................................................

.................................................................... :

ورقة حضور طلبة السنة الثالثة إلكتروميكانيك
الفــــــــوج 01
اإلسم واللقب

رقم التسجيل

الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

نجاعً ولٌد

1635103360

بلمبروك محمد

32

مىسى سعىدي

33

مهدي عبد الىاحد

34

روباش أسامة

35

زميت المبروك

36

خساري خيرالدين

37

سعيدي أحمد

1535094708
(معيد)
1535097353
(معيد)
1535101939
(معيد)
1535102563
(معيد)
1535107675
(معيد)
1535108732
(معيد)
1535120703
(معيد)

امجدل خلٌل

1635099947

بن السٌلت كمال

1635100069

بن تهامً جلول

1635104021

بن رزقة إبراهٌم

1535100919

بن عربٌة امٌن

1635095595

بوعافٌة سفٌان

1635099436

حانة براهٌم

1635102374

حواش ولٌد

1639044372

حوٌش شٌماء

1535102179

دٌلمً حسنً

1635089915

ذبٌحً ولٌد

1635101464

رائع شرٌف علً علً عبد هللا

14290620

زمٌح سعٌد

1635097526

سالمً أسامة

1535108613

سدٌرة ٌاسٌن

1635089668

شٌخ النذٌر

1635101254

عروسً العٌد

1635095973

علً

محمد غانم غانم

12118460

فاضل رزقً

1535097761

قاسمً أمجد

1635101230

كباهم عمار

1635089149

لسلت زكرٌاء

1535103892

لعرٌبً ٌاسٌن
محمد االمٌن

1635097494

محمد الحافظ

محمد سعد بوه محمد محمود المهدي
محمد محمود المختار

الحامد

1626960
1642514
1636118

مكاوي جمال

1635101272

ملوكً منٌر لطفً

1635089782

ناجً جمال

1635101270

المسيلة في :
إمضاء األستاذ

...............................................................................

القســم  :الهندسة الكهربائٌة

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي
جامعة محمد بوضياف – المسيلة
الشعبــة  :إلكترومٌكانٌك

الكليــة  :كلٌة التكنولوجٌا

خالل السنة الجامعية 2017/2018:

الميـدان  :علوم و تكنولوجٌا

المادة

................................................................... :

األستاذ

التخصص  :إلكترومٌكانٌك

القســم  :الهندسة الكهربائٌة

السداسي..........................................................

.................................................................... :

ورقة حضور طلبة السنة الثالثة إلكتروميكانيك
الفــــــــوج 02
الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

اإلسم واللقب
اوالد حاجو حمو
بافطٌم محمد سالم محمد سالم

رقم التسجيل
1635094766
14200599

برابح فارس

1535102706

برٌش ٌازٌد

1633031642

بلقسام منٌر

1635091603

بلٌل ٌوسف

1635103779

بوحفص منٌر

1635101431

حاج دودو ٌاسر

1635089653

رباحً فاتح

1635113011

ربٌعً عبد القادر

1535119489

رزٌق هارون الرشٌد

1635090459

زقعار أسامة

1635097515

زكراوي بشٌر

1535111502

سالم عبد الرؤوف

1535111546

عامر فٌصل

1635090414

عمران عادل

1535101058

عمرٌو نبٌل

1635089481

عٌسانً عٌسى

1535096028

غزال أمٌر

1635093397

قبروج منال

1635101585

قرطوفة أحمد

1635093332

قشً ٌاسٌن

1635101468

لحوٌبً عماد الدٌن

1635112952

مامو محمد المسعود

1537005210

محمد سمٌر علً سمٌر

1531135221

مناصري أحمد حسام الدٌن

1635088106

منصور سعاد

1535101047

سنوساوي أمٌن

1635091181

المسيلة في :
إمضاء األستاذ

...............................................................................

