
ساكر   ربيع100.931794
بن انجي   بلقاسم201.943423
بوساحة   سليمة304.9059835
بوبكر   اندية406.6021796
رزاق حمسن   اسامة506.9050419
ابلشيخة   عائشة609.9041475
شريط   مىن710.9041691
عرفة   رفيده810.9048666
قديري   حممد911.9041473

إمحيم   عبد احلق1011.9045490
مساك   فرايل1111.9047630
لرباو   أمساء1211.9048641
عبيد   مسية1312.9045471
خزان   دالل1412.9046729
سلطاين   إميان1512.9047794
رقيعي   حسناء1612.9051813
ميلودي   مرمي1712.9058730
بن موسى   سليمان1812.9061415
كامت   آسيه1915.39064669
لبزيز   إكرام2015.39064899
قماري   الرميضاء2115.39065010
عازب عثمان   سعيدة2215.39065539
عباسي   خدجيه2316.39065331
مصطفاوي   دليلة2416.39065339
وبري   مربوكه سارة2516.39065609
عزه   وصال2616.39068024
منصر   رواية2716.39068463
فرحات   رابعة2816.39072410
مسعودي   فرايل2916.39075237
فرطاس   ميساء3016.39077716
تريعة   بلقاسم3179.27113
حوييت كوثر32
منصوري مربوك33
منصوري حليمة34
مومن مسعود عبد الرمحان 35
اليمان سليم36
هامشي شهرزاد 37
بوشول رشيد38
جباس أمينة39

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

Année universitaire :  2022/2023 -  3السداسي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية
الدورة العادية

:املقياس
:(ة)األستاذ

:الدورة 

TD 1TD 2TD 3TD 4

 gl *(1)*قائمة طلبة السنة الثانية بيوكيمياء  تطبيقية الفوج  

24/09/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



بن عماره   سلسبيل116.39078012
ليحيو   حممد216.39083911
لكحل   فتيحة317.39060781
حمرييق   آسيا417.39064104
رزاق بعره     صربينة صوفيا517.39064384
بن عمر   جهاد617.39065290
منصر   اكرام717.39066082
مصباحي   دنيا زاد817.39066122
بكوش   صربين917.39066157

حاقة   عائشة1017.39066165
غنابزية   نسيمة1117.39066241
زكري   مسعودة1217.39066687
بوخزنة   نور االميان1317.39067251
رايسة   الشيماء الصاحلة1417.39068225
بودرهم   حدة1517.39071175
برتيمة   وردة1617.39072365
حمرز   أمال1717.39073677
صبيت   حنني1817.39073702
لعقويب   هيبة هللا1917.39073792
جاري   التجاين2017.39075576
خليفي   آسيا2117.39080534
مصباحي   بشرية2217.39080875
امحيد   آيه2318.39062701
جديدي   أريج2418.39062711
مهامي   أمرية2518.39062732
صاحلي   إخالص2618.39062746
بن علي   إكرام2718.39062757
دقاشي   راين2818.39062888
شربو   شهيناز2918.39062930
دقاشي   صربين3018.39062941
رزاق بعرة   فاطمه الزهره3118.39063011
سروطي   نور اهلدى3218.39063119
عازب الشيخ   آيه3318.39063643
سويف   حدة وهيبة3414.39058633
عطية   خدجية3516.39069778
عاشور   بسمه3618.39067855
بن درويش   عبري3717.39074747

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

Année universitaire :  2022/2023 -  3السداسي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية
الدورة العادية

:املقياس
:(ة)األستاذ

:الدورة 

TD 1TD 2TD 3TD 4

 gl *(2)*قائمة طلبة السنة الثانية بيوكيمياء  تطبيقية الفوج  

24/09/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



سباع   أشواق118.39063659
األطرش   إخالص218.39063684
مسعودي   مارية318.39063914
سلطاين   هاجر418.39063985
بن بوزاين   إنتصار518.39064396
شتحونه   إميان618.39064397
بية   اشراق718.39064402
بوحامد   اكرام818.39064403
بن موسى   إيناس918.39064410

ونيسي   جامسني1018.39064420
ساملي   خدجية1118.39064429
حوامدي   ساره1218.39064449
لبكاره   سعيدة1318.39064452
غنادرة   صربينة1418.39064466
شادو   مرمي1518.39064509
عيده   جناح1618.39064517
ضيف   هديل1718.39064524
عيدة   وفاء1810.9049068
توانسه   مجانه1918.39064547
عياشي عمر   الغالية2018.39064800
بكوش   تيمه2118.39064803
ربوح   هناد2218.39064881
عبد الستار   اخالص2318.39065195
بليله   ورده2418.39065665
خفاش   بثينة2518.39066204
مشارة   سندس2618.39066281
حشفة   شيماء2718.39066296
لزعر   صفاء2818.39066302
نصبة   صفاء2918.39066303
رقاز   نور اهلدى3018.39066440
عربية   نورمربوكة3118.39066444
مصباحي   هدى3218.39066450
قرميط بوثينة33
بن عمر حممد اهلادي34
نوبلي خرية35
عطية عبري 36
عطار مسرية37

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

Année universitaire :  2022/2023 -  3السداسي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية
الدورة العادية

:املقياس
:(ة)األستاذ

:الدورة 

TD 1TD 2TD 3TD 4

 gl *(3)*قائمة طلبة السنة الثانية بيوكيمياء  تطبيقية الفوج  

24/09/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



حبري   أمباركة118.39066944
بيات   ترب218.39066955
بقاط   خدجيه318.39066966
مقرحي   عبري418.39067003
رضواين   كرمية518.39067016
قسوم   وفاء618.39067051
واده   مسية718.39067481
بن غالية   وصال818.39067554
زواري أمحد   وفاء918.39067556

حنكه   أحالم1018.39067826
عروه   إكرام1118.39067838
معتوق   اميان1218.39067841
عزوز   إميان1318.39066176
بن محده   سوسن1418.39067890
عقيب   هناء1518.39067945
أخبيت   إميان1618.39068219
رابين   إميان1718.39068221
عباس   حنان1818.39068238
عزي   زينب1918.39068260
جتانيه   سهام2018.39068269
قداري   منال2118.39068333
خليفي   مىن2218.39068335
برتيمة   أمرية2318.39068789
خليفي   روان2418.39068836
أوبرية   سندس2518.39068853
زهري   شفيقة2618.39068858
سواملي   عائشة2718.39068876
بن موسى   منار2818.39068918
قديري   جناح2918.39068926
غايل   هبة3018.39068941
سليماين   جازية آية3118.39069316
قامسي   راين3218.39069336
قصري   هيبه3318.39064526
بن مبارك   رانيا3418.39064816

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

Année universitaire :  2022/2023 -  3السداسي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية
الدورة العادية

:املقياس
:(ة)األستاذ

:الدورة 

TD 1TD 2TD 3TD 4

 gl *(4)*قائمة طلبة السنة الثانية بيوكيمياء  تطبيقية الفوج  

24/09/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



محية   شهيناز118.39069346
عماري   سلسبيل218.39069754
صواحل   فاطمة الزهراء318.39069797
صواحل   مدحية أنفال418.39069827
دكومي   هديل518.39070252
بن نعمية   هنية618.39070253
ابلصاحل   خدجية718.39070616
العجيمي   ربيعة818.39070630
راشد   المية918.39070706

سايغي   إيناس1018.39071018
بوشكيمة   سلسبيل1118.39071056
نيد   سليمة1218.39071057
سخري   فاطمة1318.39071077
مساك   غزالن1418.39071092
نزيل   نرميان1518.39071100
نقودي   هبة هللا1618.39071113
عثماين   هديل1718.39071116
العمامره   اميان1818.39071417
بن منصور   خلود1918.39071434
غمام حامد   زينب2018.39071453
صياد   فرايل2118.39071516
بكاكرة   كوثر2218.39071519
مليك   مروة2318.39071538
صوادقيه   شيماء2418.39071584
بوعافية   أماين2518.39071850
بن جربة   وصال2618.39071958
سويسي   سامية2718.39072236
قنفود   مسعودة2818.39072287
قناص   هاجر2918.39072307
حفري   امساء3018.39072646
فرجيات   رميصاء3118.39072962
أمحيم   كرميه3218.39073011
بكاكرة اية33
قادي حممد34
قعري أسامة 35
غامن خلضر36

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

 gl *(5)*قائمة طلبة السنة الثانية بيوكيمياء  تطبيقية الفوج  

الدورة العادية

:املقياس
:(ة)األستاذ

:الدورة  Année universitaire :  2022/2023 -  3السداسي

TD 1TD 2TD 4 TD 3

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

24/09/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ


