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أبو بكرموساوي139409412

عبد الباريمزوار 239410906

ميادهبلغيث339454401

احمد ياسينفوناس39409916 4

تحفة الوهابدرويش39410111 5

ريمةجعروم39410514 6

صهيبغزال39410814 7

عائشةشيباني39410903 8

نور الهدىفليون39411619 9

هشامقودار39411719 10

هيفاءذهب39411810 11

صفوةطالبي39412107 12

محمد العيدشمسة39412110 13

أحمد ياسينحدانه39412605 14

أحمد ياسينكروش39415817 15

أيةمعوش39415910 16

تسنيمميلودي39416215 17

خالدحمتين39416312 18

عبد الرحمانكريم39416811 19

عبد هللاخماس39416817 20

عالءقده39416909 21

مازن عبد الرحمانمسعودي39417102 22

نور الدينبن عتوس39417312 23

هيامباي39417406 24

أيوبزكري39418102 25

يحيىعثماني39418408 26

امة هللا رحمهسعدين39421016 27

حياةمسقم39421211 28

زينببن ناصر39421401 29

عبد الرزاققروي39421607 30

مامهساعي39421720 31

مسلمقديري39421901 32

معتزباهللبن عماره39421904 33

عدنانبوغزالة39422301 34

ريانسعيد39422503 35

عبد النورصالحي3639440516

ماريهقروي3731450016

محمد فرجانيبالمصطفى3839349902

علياءتومي3939443518

رجاءقمولة4039443314

لينهزواري أحمد4139418316

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

:املقياسكلية العلوم الدقيقة
.:(ة)األستاذقسم اإلعالم اآليل 

السداسي األول - 2023/2022:  السنة اجلامعية 
 (01)قائمة طلبة السنة األوىل  إعالم آيل  الفوج األول 

االسماللقبرقم التسجيل الرقم
(5)احلصة (4)احلصة (3)احلصة (2)احلصة (1)احلصة 

,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,

06/11/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ
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سهيلةبن بوزيد 139427504

عبد الفرحيمموساوي239321610

ريمعون هللا39424510 3

نوحنصري39424901 4

فتحيزبيدي39425712 5

قطر الندىشوشان39427608 6

وريدهعتوسي39431306 7

أحمد أنيسبني39434709 8

أسامةخلف39434713 9

أيمنزوزو39434808 10

إبراهيملعيس39434811 11

البشيركرام39435005 12

جيهانالتجاني39435119 13

حياةقحف39435210 14

ضياء الدينعقبة39435701 15

عبد الجبارسلمي39435710 16

عبد الحكيمبريم39435711 17

عبد العزيزالتجاني39435720 18

عبد المعزمحلو39435805 19

علييماني39435816 20

عماد الدينكير39435819 21

لينةمحمودي39436003 22

محمد عادلقويضي39436101 23

مريمخزاني39436206 24

نايلةبكوش39436308 25

نبراسمفتاح39436309 26

نور اليقينمسلم39436405 27

هبة الرحمانكشيدة39436413 28

محمد لمينبالعروسي39436803 29

زكرياءتليلي39437302 30

منىسلمي39437404 31

أسامةلشلح39437603 32

الزهرةكرام39437905 33

محمدخادم39438008 34

عبد الرزاقعائبة39512718 35

مالكمصطفاوي3631703303

أيمنبورقعة 3739505611

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

:املقياسكلية العلوم الدقيقة
.:(ة)األستاذقسم اإلعالم اآليل 

السداسي األول - 2023/2022:  السنة اجلامعية 
 (02)قائمة طلبة السنة األوىل  إعالم آيل  الفوج الثاين 

االسماللقبرقم التسجيل الرقم
(5)احلصة (4)احلصة (3)احلصة (2)احلصة (1)احلصة 

,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,

06/11/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ
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هبة الرحمانعقيب139446411

زوبيدةنجعي239416505

أميرةسبوعي339440111

اسماءرضواني39440201 4

الرميصاءحميد39440204 5

رقيةسقني39440309 6

منالعويني39440712 7

رحمهحمادي39443317 8

محمد الهادينصير39443612 9

آيةثامر39444402 10

هنيهطريلي39446410 11

يحيدوش39446415 12

أحمد ياسينغدير أحمد39448510 13

أنفالعبادي39448518 14

اناسبوراس39448713 15

ايمانتجاني39448716 16

ابتسامعون39449803 17

روفيدةشيبة39453607 18

بهجهبوخزه39455605 19

سعديةعوادي39457720 20

سوسنبن عائشة39457808 21

عتيقةبالراشد39461305 22

اسراءمأمون39464001 23

تيسيراالشراف39464010 24

محمد وسيمببوش39464319 25

ميمونةبوزقاق39464414 26

وسيمزيد39464514 27

أيهقابوسه39467002 28

احمد ياسينحدد39467105 29

عبد الرحمانقاسه39467504 30

عبد الرحيمغنايم39467505 31

محمد وليدعون39467703 32

أملبن فرحات39470113 33

عفافجاللي39470419 34

آالءهيمه39472601 35

سناءنوير3639475711

أحمد ياسينبركه3739446605

محمودأوبيري3839421817

أشواقغريبي 3939446005

 بوبكردوة40129045246

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

:املقياسكلية العلوم الدقيقة
.:(ة)األستاذقسم اإلعالم اآليل 

السداسي األول - 2023/2022:  السنة اجلامعية 
 (03)قائمة طلبة السنة األوىل  إعالم آيل  الفوج  الثالث

االسماللقبرقم التسجيل الرقم
(5)احلصة (4)احلصة (3)احلصة (2)احلصة (1)احلصة 

,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,

06/11/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ
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مسعوددودي139511211

مالكشرفي39473204 2

نور الهدىبراح39473217 3

والءخضراوي39473308 4

زين الدينعزوز39473806 5

عبد الباسطباحه39474620 6

نصر هللابرجوح39474814 7

هيثمرملي39474903 8

مالك الرحمانهبهوبه39475901 9

أميرةتواتي39478007 10

رابحقدور39479108 11

آدمحيبي39482201 12

محمدرقيق39482508 13

مصباحلخويمس39482513 14

هشاملخويمس39482609 15

أكرم ضياءتومي39484003 16

أحمد ياسينعيادي39505315 17

إسراءفرحات حميده39505718 18

إلياسباسي39505901 19

باللفريجات39506910 20

جمانهنيد39507108 21

شيماءحداد39508613 22

صالح سعيدلعيس39508707 23

محمد األمينحران39510616 24

ميدانيبن خليفة39511508 25

نجالءنذير39511517 26

ياسينسنيقرة39512212 27

العيدلزعر39512616 28

عبد الرحمانبن عيشه39473003 29

رودينةعجيمي3039485506

منصورهمنصوري3139350010

حسام الدينبوشاريه3239507214

مصباحقماري3339421902

سالمبلفار342202178674

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

:املقياسكلية العلوم الدقيقة
.:(ة)األستاذقسم اإلعالم اآليل 

السداسي األول - 2023/2022:  السنة اجلامعية 
 (04)قائمة طلبة السنة األوىل  إعالم آيل  الفوج  الرابع 

االسماللقبرقم التسجيل الرقم
(5)احلصة (4)احلصة (3)احلصة (2)احلصة (1)احلصة 

,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,

06/11/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ
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بن عوده فرح1212139068947

قابوسة أماني2212139074395

شقة شيماء3181839062804

بيات  توفيق4191939067157

جدري  ياسين5192139085106

مداني  تقوى6202039061756

خزازنه  محمد7202039064348

األسود  فايزة8202039076520

اليمان  محمد ياسين9202139059110

مجداري  صابر أيوب10212138068752

تجاني  أشرف11212139068619

صالحي  عبد النور12212139068913

عتوسي  محمد علي13212139068997

بن عمارة  نذير14212139069052

تبر  حمزه15212139069202

األعور  محمد أيمن16212139069241

االعوج  صهيب17212139069799

غدير احمد  محمد18212139069881

طليبة  محمد البشير19212139069889

بوزنادة  محمد رفيق20212139069898

تومي  الساسي شكيب21212139070031

زياد  رونق22212139070467

لبيهي  لقمان23212139070547

بروبة  محمد العيد24212139070557

قريرح  يزيد25212139070619

تواتي طليبة  حيدر26212139070631

عالق  محمد العيد27212139071378

حنانشه  بثينه28212139071728

بكري  أحالم29212139071793

بالي المقدسي30212139074393

بلول محمد يزيد312039070263

بوصبيع العائش البشير32212139070421

بوغزالة حمد اسراء33212139069135

بحري أسامة34212139072352

عبيد كتيب3539077001

ستو المونجي36212139072668

(5)احلصة (4)احلصة (3)احلصة (2)احلصة 
,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,, ,,,/,,,/,,,,

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

:املقياسكلية العلوم الدقيقة

(1)احلصة 
 (05)قائمة طلبة السنة األوىل  رايضيات و إعالم آيل  الفوج اخلامس 

االسم واللقبرقم التسجيل الرقم

:(ة)األستاذقسم اإلعالم اآليل 
السداسي األول - 2023/2022:  السنة اجلامعية 

,,,/,,,/,,,,

06/11/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ
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األطرش فلاير1212139069460

لعويد عبد الرؤوف2212139072544

مشانة  بشرى بلقيس3212139072438

بلهادي  خير الدين4212139072460

دويس  خيرة5212139072463

حني  عبد النور6212139072561

ستو  علي7212139072575

عزوز  محمد ياسين8212139072633

طالبي  أالء9212139072730

قطارني  محمد10212139072749

يومبعي  محمود11212139072751

نصري  هنية12212139072756

تجيني  رحيمة13212139073236

سعودي  سندس14212139073653

عقيب  االسعد15212139073973

جاب هللا  وجدان16212139074066

معيطي  عبد الفتاح17212139074468

تيوه  عمر18212139074490

مالكي  وصال19212139075416

معطى هللا  محي الدين20212139075474

زغدود  سلسبيل21212139076575

غربي  شروق22212139076589

درداش  ضياء الحق23212139077855

مصباحي  عبد الحافظ24212139078182

ريغي  رحيل25212139078280

سوفلي  إيمان26212139078583

حسني آية27212139078812

االبيض  زعره28212139078869

رحومه  جهينة29212139079452

قدور حسن302139071338

فالح شهد312139069780

بن عمر عادل322139084449

بوغمارة عبد السالم332139070523

زغدانة أماني3439068627

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

:املقياسكلية العلوم الدقيقة

(5)احلصة (4)احلصة (3)احلصة (2)احلصة (1)احلصة 

.:(ة)األستاذقسم اإلعالم اآليل 
السداسي األول - 2023/2022:  السنة اجلامعية 

,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,,,,/,,,/,,,,

 (06)قائمة طلبة السنة األوىل  رايضيات و إعالم آيل  الفوج السادس 

االسم واللقبرقم التسجيل الرقم

06/11/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ


