اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية
وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة الشهيد محه خلضر الوادي

كلية علوم الطبيعة واحلياة
قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية
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9528274
1739065203
1739066167
1939078944
1739069188
1739080683
1739081028
1839049149
1839062955
1939063552
1839063026
1839063079
1839063106
1839063848
1839063969
1839064011
1839064438
1839066254
1839067046
1839067445
1839067824
1839068345
1839069839
1839071075
1839071112
1839072246
1839072264
1939069999
1839073574
1839073583
1939063551
1939063396
1939063404
1939063434
1939063466
1939063620
1939063496

رميلي زهرة
بوغزاله أم اهلناء
عواد عبد الباسط
سوداء راين
مسعودي نسرين
فارح إميان
توايت طليبة خرية
محادي امساء
غيالين عائشة
هبيته شيماء
حوبه ليلى
عروة مرمي
صاحلي جناة
سود عبد الرمحان
ابهي ندا
زمرة يسرى
سوسة رمحة
زرزور رقية
مسغوين هاجر
جديد ابتهال
عقيب آيه
شعباين نور اهلدى
طواهري ميادة
جميدي غنيه
منديل هبة الرمحان وصال
بسرايين شهرزاد
بعطوط عفاف
برتيمة أمرية
عطياهللا اميان
بوزاين رجاء
نصرية شيماء
عطا هللا إنتصار
لقمريي إيناس
ذهب بتول
طري خدجيه
دويس فاطمة الزهراء
بن نصيب رونق
منصوري رميصاء

إمضاء األستاذ(ة):

TD 1

TD 2

رئيس القسم

TD 3

TD 4

TD 5

TD 6
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1939063507
1939063528
1939063447
1939063469
1939063562
1939063563
1939066960
1939063366
1939063743
1939064236
1939064253
1939064272
1939064277
1939064284
1939064294
1939064341
1939064386
1939064452
1939064491
1939064535
1939064556
1939064591
1939064609
1939065036
1939065056
1939065069
1939065414
1939065454
1939065498
1939066975
1939065792
1939066725
1939066729
1939066745
1939066797
1939066802
1939066849
1939066867
1839062964

عماري زينب
سويد مساح
بن سامل تقوى
حساسه خلود
شكيمه صفاء
ابلعيد صفاء
قاضي مروى
فرحات أمريه
االرقط هناء
مسعي أمحد آيه
هبيته أمنه
جنعي إسالم
عائبه إهلام
حداد إيناس
سلمان البشري
طريلي حنني
هويدي رحيانه
عقاب عائشة
غرغوط عالء الدين
حشيفة حممد االمني
تريعه مرمي
بلول هاجر
عبد االهوم وسيم
عدوكة ترب
زالسي رميصاء
كرطي زينب
سلطاين اخلنساء
خليل سندس
عليه يسرى
ثليب مهدية
شعباين أصالة
علية آية
قوين أحالم
علية أمساء
فتوري ترب
ترعة جذمية مليكة
حكوم سارة
كبسة صفاء
عماري عبد الرؤوف
برقوق راين
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1939063603
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1939067513
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1939067945
1939067950
1939068292
1939068646
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1939068685
1939068686
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1939068720
1939068746
1939068789
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1939068804
1939069201
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1939069695
1939069705
1939069710
1939069711
1939069742
1939069749
1939069751
1939069760
1939069771
1939069995
1939069997
1939070033

شغرم عز الدين
رزاق عويد عبري
اثمر آمنة
لورو خولة
قعيد سهام
كرام عبد الرحيم
دوة قمرة
بديده جناح
صبيت وداد
مومن مسعود آيه
غاليه حبيبة
نغاق سرين
شاللقة سهيلة
طهراوي ذكرى
زقب إكرام
عبادي خدجيه
ابسي دنيا
عاليل دنيا
امحيم سهيلة
حريز بلقاسم صفاء
عزي عفاف
مصباحي هاجرة
ابسي هنادي
عبادي ميىن
سلمي آمنة
كريكر مروى
نسيب أمساء
غياط اميان
سويف دعاء
إمساعيلية رحاب
أماين رمحة
بن عروس لويزة
بوقفة منار
قادري ندى سرين
واعر هاجر
بن ايية أمساء
عرييب أساور
محيدي أمساء
مازوزي رميسة
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1839072983
1739067607
1939070377
1939070426
1939070438
1939070456
1939070795
1939070801
1939070840
1939070841
1939070925
1939070957
1939071220
1939071255
1939071257
1939071297
1939071624
1939071666
1939071726
1939072019
1939072132
1939072420
1939072422
1939072423
1939072424
1939072444
1939072680
1939072840
1939072858
1939073102
1939073494
1939073524
1939073649
1939073712
1939079021
1939079642

فرجيات عائشه
بوهين رانية
زبري آية
بن نعمية سارة
طالب صابرين
شطي علياء
زبري أماين
بدرة أية
بن نعمية خولة
لعموري خولة
سبع قطر الندى
لكحل منية
سالمه أمرية
مكاوي رمحة
عباسي رميسة
االشراف مالك
وطوط اكرام
زعيب صربين
غنامي نور اهلدى
غول إيناس
وانيس هديل
واليب بلقيس
دمحري جهاد
هيمة حسناء
رتيمه حسناء
عيه مسية
عبد ربه منار
بن اثمر عيشوش
سعداوي مرية
حمده الزهرة
شرقي فاطمة
بلول مىن
بوعافية رشاء
بوعافية إهلام
حمده سندس
دمحري نعيمة
منلي شيماء
فرحات أمساء
حساين هندة
ذايب نعيمة
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