
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية
 وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الشهيد حمو لخضر الوادي

 

 كلية العلوم الدقيقة
 

   :المقياس 

 

 قسم الكيمياء
 

   :(ة)األستاذ

 

 2022/2023:  السنة الجامعية 
 

   :شهـــر

 ( 1)قائمة طلبة السنة اولى ماستر كيمياء عضوية الفوج  االول  

 

 االسم و اللقب  رقم التسجيل  الرقم
االسبوع 

 االول
االسبوع 

 الثاني
االسبوع 
 الثالث

االسبوع 
 الرابع

 االسبوع الخامس

 

          

 

A G1A TP           

 

1 1,91939E+11 موساوي   سندس           

 

2 1,91939E+11 بوغزالو حمد   رحمو           

 

           بوتو   سندس 191939068309 3

 

           بوديسة ايمان  181839064056 4

 

           مراد بلخضر   5

 

           داودي   إسراء 191939065972 6

 

       خظورة وردة  171739076474 7
 

  

 

           باىي   فردوس 191939064507 8

 

           دقلة منال ذكرى  171739072214 9

 

10 1,91939E+11 معيزة   شهيناز           

 

           قاسمي نيهاد 181839071110 11

 

           زرود   أسماء 191939071226 12

 

           موساوي   سهام 191939071754 13

 

           أبزيز   ندا 191939072124 14

 

   قريشة حكيمة    15
  

    

 

           معمري   فاطمة 191939069389 16

 

B  G1B TP                        

 
17 1,71739E+11 رزقي اسماء           



 
            فيروز حداد    18

 
19 1,71739E+11  مهاوات اسالم           

 
           عبد ربي   ىناء 191939072546 20

 
           باسي   إيناس 191939068650 21

 
           دودي   مروه 191939068771 22

 
23 1,81839E+11 ىمسي صفاء           

 
24 1,81839E+11 بابو منال           

 
           رزازقة   إبتهال 191939069422 25

 
           سعود   ىاجر 191939067993 26

 
27 1,71739E+11 بقار ايناس     

 

    

 
28 1,81539E+11 داودي رشيدة           

 
29 1,71739E+11 شيخة مبروك مروة           

 
30 1,81839E+11 سنوقة حبيبة           

 
31 1,81839E+11 ستو شيماء           

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية
 وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

 كلية العلوم الدقيقة
 

   :المقياس 
 قسم الكيمياء

 
   :(ة)األستاذ

 2023/2022:  السنة الجامعية 
 

   :شهـــر

 ( 2)قائمة  طلبة السنة اولى ماستر كيمياء عضوية الفوج  الثاني 

 االسم و اللقب  رقم التسجيل  الرقم
 االسبوع الخامس االسبوع الرابع االسبوع الثالث االسبوع الثاني االسبوع االول

          

A G2A TP           
           يسرى سعدون  171739067267 1
           سامية بن عماره  181839067267 2
           فيصل بوردحة  2001941320 3
           غدير عماد  201639078134 4
           خديجة صخر 181839068977 5
           ترشة اسماء 20129053668 6
           غريسي اسامة 181839064057 7
           التهامي عواطف 161639057917 8
9 

 

           داودي صبرينة 
           أحمودة   منار 191939063891 10
            خيرة العماري    11
           بوكندي مفيدة  201539067569 12
           فوحمة   مارية 191939063645 13
           بن إبراهيم   فيروز 191939069446 14
           عبيد   وسام 191939079718 15
B G2B TP                   
     هوام توفيق    16

 

    
           بروبه   كوثر 191939063878 17
18 1,61639E+11 صحراوي وداد           
19 1,91939E+11  فطحيزة علي حنيفة           

20 1,81839E+11  غمام حامد وئام           

           مناني   محمد السعيد 171739065516 21

بوصبيع ابراهيم    181839068313 22
 مجدي

          

           مرغني   الطاهر 191939066785 23

           حمصي   منار 191939063694 24



           دو   حسين 191939063848 25

26   
 عتوسي مروة

          

            هنادي خنوفة   27

28 
 حنكه   أميرة 191939068381

          

29   
 مدب سهيلة

          

30 
 بن عمر   رحيل 191939068884

          

31 
 شتحونة فاطمة الزهراء 20089050476

          

32 
 بن سالم   وفاء 191939063898

          
 


