
 

 جامعة محمد بوضیاف - المسیلة 
 

آلیةالشعبــة :    الكلیــة / المعھد : كلیة التكنولوجیا 
 

آلیةالتخصص :     القســم : ھندسة كھربائیة 
 

 2019/2020  المیـدان :  علوم و تكنولوجیا خالل السنة الجامعیة:  
 

ة   -   اللیسانسلثالسنــة :  السنة الثا    
 
 

 قائمــــة الطلبــة في المجموعــــة 1 
 

 الفـــــــــــــــــــوج 1 
 

 الرقم رقم التسجیل اللقب واإلسم              
SG01 

 1 1635094720 یوسف   الباھي              
 2 1735083011 عبد المنعم   بدرة              
 3 171735095000 الھادي   بربیش              
 4 1735082874 أبو بكر   بن خلیل              
 5 1635112374 سفیان   بن طرشة              
 6 1735090116 زھیر   بن لعامر              
 7 1735082893 حمزة   جیلط              
 8 1735087081 عبدالسالم قویدر   حجولي              
 9 1735104241 نعیم   حماني              
 10 1634083419 اكرم   زموري              
 11 1735083417 زكریاء   شریف              
 12 1735094806 عامر   شریقي              

SG02 
 13 1735095043 عبد المالك   شیخ              
 14 1735087901 إلھام   صغیور              
 15 1735081370 أحمد   طویر              
 16 1735089881 أسماء   عبد الكریم              
 17 1735087885 ولید   عروسي              
 18 1735101952 أیمن   عزاز              
 19 1735081368 أحمد   عمرون              
 20 1735083518 بالل   قادري              
 21 1735082790 عماد الدین   قفي              
 22 1735093639 المسعود   محمودي              
 23 1635091453 طارق عبد الرزاق   مرابط              
 24 1735083376 السعید راسم   نویري              
یوسف لخذاري  (م)                1635094924 25 

 
 
 
 
 
 



 

 جامعة محمد بوضیاف - المسیلة 
 

میكانیكالشعبــة :  كھرو   الكلیــة / المعھد : كلیة التكنولوجیا 
 

میكانیكالتخصص :  كھرو   القســم : ھندسة كھربائیة 
 

 2019/2020  المیـدان :  علوم و تكنولوجیا خالل السنة الجامعیة:  
 

 السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس  
 
 

 قائمــــة الطلبــة في المجموعــــة 1 
 

 الفـــــــــــــــــــوج 1 
 

 الرقم رقم التسجیل واللقب  اإلسم              
SG01 

 1 1610039283  حسام   ابومویس              
 2 064096997 بومدین   الوافي              
 3 1635114356 مریم   براھیمي              
 4 1735104636 حمزة   بعیرة              
 5 1735082761 رابح   بلعریبي              
 6 1735086440 عبد النور   بن رحمون              
 7 1535106585 محمد   بن عامر              
 8 1735089221 یوسف   بن كیحول              
 9 1735105313 عبد الرؤوف   بوجالل              
 10 1735103610 فارس   تاھمي              
 11 1735084508 دعاء   جزولي              
 12 1535095388 أیمن   حاج لعروسي              
 13 1635099416 رابح   خبال              
 14 1635099427 زكریاء   خبال              
 15 1735091019 محمد   دوسن              
 16 1735102915 سالم   دیة              

SG02 
 17 1735084127 بشرى   رابشي              
 18 1535062231 سھیب   زرارقي              
 19 1635114364 ھاجر   زروق              
 20 1735081663 بدرالدین   سواعدیة              
 21 1735082785 عبدالنور   شترة              
 22 1735092530 محمد زكریاء   شنن              
 23 171735091083 محمد    صحراوي              
 24 1735095992 علي   عالل              
 25 1735092485 زین الدین   عیشوش              
 26 1735082989 سمیر   غالب              
 27 1735092901 بوخالفة   فراحتیة              
 28 1735090980 صادق   لموات              
 29 1735083542 التوفیق   منصوري              
 30 1735089104 صالح الدین   دربالي              
 31 1738095114 قریش ھاني              
 32 12118460 علي محمد غانم غانم (م)              
(م)بن رزقة أبراھیم                 1535100919 33 
(م)عمران عادل                 1535101058 34 
(م)لسلت زكریاء                 1535103892 35 
(م)سعیدي أحمد                 1535120703 36 
(م)مامو محمد المسعود                 1537005210 37 
(م)محمد األمین محمد الحافظ                 1626960 38 

 
 
 
 
 



 
 

 جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
 

میكانیكالشعبــة :  كھرو   الكلیــة / المعھد : كلیة التكنولوجیا 
 

میكانیكالتخصص : كھرو   القســم : ھندسة كھربائیة 
 

 2019/2020 :  خالل السنة الجامعیة   المیـدان :  علوم و تكنولوجیا 
 

 السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس  
 
 

 قائمــــة الطلبــة في المجموعــــة 1 
 

 الفـــــــــــــــــــوج 2 
 

 الرقم رقم التسجیل واللقب اإلسم              
SG03 

 1 1735084299 علي   امحمدي              
 2 1735102971 سفیان   بختي              
 3 1735083458 كریم   برباش              
 4 1735103878 محمد / جلول   بریكي              
 5 1435083266 ھشام   بن خلیفة              
 6 1735104419 وردة   بن زیان              
 7 1735085981 الطیب   بن سدید              
 8 1735091100 رمضان   بن عامر              
 9 1735086443 عبد النور   بنیة              
 10 1735095044 عبدالحق   بوزید              
 11 1635091824 یعقوب   بوعافیة              
 12 1635101360 عبد الرزاق   جعالب              
 13 1735081587 الطاھر   حاجي              
 14 1735092599 قمر   حیطاش              
 15 1735098300 عیسى   خضراوي              
 16 1735082686 یاسین   ذبیحي              
 17 1735102066 احمد   رقیق              
 18 1735089338 عبد القادر   رقیق              

SG04 
 19 1635099494 محمد   زیواش              
 20 1735083444 عبد الوھاب   سعادي              
 21 1735082854 عبد الرؤوف   سعد الدین              
 22 1535108934 مھدي   سالمي              
 23 1735091094 العید   سویب              
 24 1735102187 العیاشي   شبابحي              
 25 1735081941 سفیان   شتیح              
 26 1735084573 لزھر   شرقي              
 27 1735084346 محمد األمین   شرقي              
 28 1735090945 رزیقة   شوكي              
 29 1735084570 عبد الحفیظ   فنطازي              
 30 1735091089 أسامة   قویدري              
 31 1735081379 أسامة   لصفر              
 32 1735088371 اكرم   مھدي              
 33 1735105286 یاسین   نشنش              
 34 1735091102 ھجرسي زھیر              
 35 01371243 حماشي بالل              
 36  لمین كمال              
 37  شنافي فاتح              

 



 

 جامعة محمد بوضیاف - المسیلة 
 

 الكلیــة / المعھد : كلیة التكنولوجیا الشعبــة :  كھروتقني 
 

 القســم : ھندسة كھربائیة التخصص :  كھروتقني 
 

 2019/2020  المیـدان :  علوم و تكنولوجیا خالل السنة الجامعیة:  
 

 السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس  
 

 قائمــــة الطلبــة في المجموعــــة 1 
 

 الفـــــــــــــــــــوج 1 
 

 الرقم رقم التسجیل اللقب واإلسم              
SG01 

 1 1735087867 نور   بحاش              
 2 1635096485 أشرف   بزاف              
 3 1735104879 نصر الدین   بن كیحول              
 4 1635094092 طارق   بودشیش              
 5 1635094696 یحي   بودیسة              
 6 1735082415 مروان   بورنان              
 7 095072998 سمیر   بوشالغم              
 8 1735084460 سلیم   بوعفو              
 9 1735087953 خلود   بوقرة              
 10 1735090431 دنیا   بوقرة              
 11 1735104689 سامي   حماني              
 12 1735086008 امحمد   خضراوي              
 13 1635100775 خلف هللا علي              

SG02 
 14 1635102632 بلقاسم   دحماني              
 15 1735082885 اكرم   ربیع              
 16 1735103307 عامر   ربیعي              
 17 1635089749 شیماء   رومیر              
 18 1735088311 عادل   زعیتر              
 19 1735082860 لمیس   سالمي              
 20 1635094203 عالء الدین   شریف              
 21 1735093640 جنیدي   شیخاوي              
 22 1735082882 اسامة   صدوق              
 23 1635095813 محمد شمس الدین   عبد الكبیر              
 24 1735102657 خیراني   عرعار              
 25 1735083516 آیة   عمارة              
 26 1735083532 نسرین   عماري              

SG03 
 27 1735104557 أحمد   عمیري              
 28 1735102295 بدرالدین   عیش              
 29 1635100763 صھیب   قاسمي              
 30 1535120788 یوسف   لحیسة              
 31 1735086974 سید أحمد   لعراف              
 32 1735092817 السعید   لقیقان              
 33 1735092179 مباركة   لوناس              
 34 1631130193 بالل    مسعود              
 35 1735092215 زینة   معوش              
 36 1735089386 یحیاوي عمار              
 37 1535095091 لعجال وائل (م)              
 38 1535095460 مزعاش علي (م)               
 39 1535101038 شایبي جمال (م)              
 40 1535101093 حواش ھدى (م)               

 
 



 
 

 جامعة محمد بوضیاف - المسیلة
 الكلیــة / المعھد : كلیة التكنولوجیا الشعبــة :  كھروتقني 
 

 القســم : ھندسة كھربائیة التخصص :  كھروتقني 
 

 2019/2020 :  خالل السنة الجامعیة   المیـدان :  علوم و تكنولوجیا 
 

 السنــة :  السنة الثالثة   -   اللیسانس  
 قائمــــة الطلبــة في المجموعــــة 1 
 الفـــــــــــــــــــوج 2 
 

 الرقم رقم التسجیل اللقب واإلسم              
SG04 

 1 1735081956 سلوى   العشي              
 2 1735082207 عقبة   بلعباس              
 3 1735091914 عادل   بن أم ھاني              
 4 1735094990 أمینة   بن عیش              
 5 1735105227 عبدالصمد   بن كیحول              
 6 1735089354 یوسف   بودیسة              
 7 1735087650 أمجد   جعیجع              
 8 1735103374 عبد الرحیم   دحیري              
 9 1635089764 عفاف   دیلمي              
 10 1735104064 مصطفى   دیلمي              
 11 1735091826 امیرة   ربعي              
 12 1735082750 العمریة   زغالش              
 13 1735082030 شیماء   سالم              

SG05 
 14 1735082574 نورالدین   سالمي              
 15 1735087077 عبد الرحمان   صغیري              
 16 1735086396 طارق زیاد   عرابة              
 17 1735082140 عبد الرحیم   عریوة              
 18 1735082782 عبد المجید   عطري              
 19 1735087902 الھادي   عمالي              
 20 1735081369 أحمد   غشام              
 21 1735105207 شیماء عائشة   غمري              
 22 1735087947 احالم   فاید              
 23 1735082823 نور الھدى   فرحات              
 24 1735086449 عبدالشھید مبروك   لقلیطي              
 25 1735092169 عماد الدین   لیتوجي              
 26 1735088998 جمال   معلمي              

SG06 
 27 1735087074 عامر   معلمي              
 28 1735082155 عبد هللا   معوش              
 29 1735081422 أمینة   مھدي              
 30 1735089370 حسام الدین   نوي              
 31 1735087026 نجود   نوي              
 32 1735101852 أسیل   نویوة              
 33 1735087051 الطیب   ودادي              
 34 1735083559 صالح الدین   یحیاوي              
 35 93208905 لعویجي مولود              
 36 00478443 باشا سیدي علي              
 37 1535107920 طیھار رزقي (م)              
 38 1535111600 محمودي فاطمة الزھراء (م)              
 39 1535120406 بن یطو الطاھر (م)              
 40 1635089395 سویح مریم (م)              
 41 1635112819 عوینة  عبدهللا (م)              
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