
خضور صفاء13906002
درابيل شيماء220290713
32,02039E+11بشريي ملياء
دحدي سلسبيل439053763
بن حممود هديل539054721
سعيد إميان639061709
مقى سارة739061830
مسعي بوكرب سندس839061848
قريشة سهيلة939061855

بن موسى عائشة وجدان1039061891
غريسي عبري1139061922
فوانس مروة1239062006
مسغوين جنيبة1339062040
بن خليفة والء1439062105
توايت ابراهيم امرية1539062625
سعد العايب تقوى1639062645
فرحات راين1739062692
طهراوي رمي1839062700
إدريسي سلوى1939062712
202,02039E+11بله ابسي جناح
بو طيب نور االسالم2139062878
سديرة ايمسني2239062916
مهرية استربق2339063347
عتوسي مارية2439063487
جديدي امساء2539064137
ليحيو كنزة2639064214
زبيدي أمال2739064375
مسعودي صفاء2839064575
صحراوي إميان2939065126
زرزور حورية3039065189
العكروش عبلة3139065281
بكوش سكينة3239065480
واكواك رميسة3339065504
جوغي ايمنة342039065412
بن خليفة مجانه35
فرحات محيدة36
اوبرية صفاء37
محي خدجية3839067669
392.02039E+11مرايسية أمساء
منصوري هاجر4039063731

TD 1TD 2TD 3TD 4

 gl *(1)*قائمة طلبة السنة الثالثة علم السموم الفوج  

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية
الدورة العادية

:املقياس
:(ة)األستاذ

:الدورة 

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

Année universitaire :  2022/2023 -  5السداسي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

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



خضور صفاء139066002
سعد هللا منار22039069406
بوغزالة احممد رانية339066409
فرحات رزان439066413
شاللقة رميصاء539066415
حاج سعد سليمه639066423
طواهرية عالء739066447
فطحيزة علي منار839066496
زينب لكموته939066761

رحال ندى الرحيان1039069812
حاج سعد كنزة1139066798
سواكر خلود1239066847
قادي أماين1339067109
حوامد بثينة1439067152
غريسي جنالء1539067277
منصر قدس1639067316
لعروسي آية1739067627
مسعودي إبتهال1839067651
خميرب مسية1939067696
بن عمر إسراء202039067123
شراديد راضية2139068451
عرييب رحاب2239068453
بن شاوي صابرينة2339068469
مرينيزه فاطمة2439068489
رقييب كرمية2539068493
رزازقة وسام2639068526
ذايب اكرام2739069242
طلحة إخالص2839069247
زبيدي إكرام2939069251
زبري مجوعي3039069271
قامسي مروى3139069394
عاد   سلمى322039067193
بن حامدي مربوكة3339069730
بن محدي مرمي3439069745
شتيوي منال3539069752
شتيوي منتهى3639069753
زرود نصرهللا3739069760
382.02039E+11شبوحة شهيناز
عقبة أماين3939065151
402.02039E+11العويين نوراهلدى
41
42

TD 1TD 2TD 3TD 4

 gl *(2)*قائمة طلبة السنة الثالثة علم السموم الفوج  

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية
الدورة العادية

:املقياس
:(ة)األستاذ

:الدورة 

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

Année universitaire :  2022/2023 -  5السداسي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

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



زهاين جواهر139068435
قويدر إسراء239070091
غنامي جهان339070116
فطحيزة عمارة حواء439070123
بشي فضيلة52039071752
عاد مباركة639070191
نسيب نور اهلدى739070228
زين خولة839070255
يت منال939070264

بوطاليب أشواق1039070525
بن زينة   وجدان112039070648
محيدي آسيا1239070818
حايف سارة1339070911
ميهويب صارة ايمسينة1439071163
دقعة راضية1539071332
صيار نوال1639071365
غدير أمحد اليامنه1739071583
مهيسي حسن املآب1839071596
اتمة سعيدة1939071618
ببوخه سندس الرمحان2039071622
زيتون شيماء2139071632
غدير امحد فضيلة2239071753
بوشول دالل2339072027
هاله أنس2439072172
جابر هناء2539072240
مسيوغي سندس2639072258
بوعافية إسالم2739075845
بورزمه ساميه2839076210
حاوي شيماء2939076283
رداد كرمية3039076544
العايب حممد العريب3139076634
موساوي صمود رمي32390269720
فرجيات انتصار331939073090
بشري راين342039061820
سديرة علياء352039061935
عبد الالوي وجدان362039062096
مناعي هنال372039062876
حاج عمار يسرى382039062920
دوه شيماء3939065995
ليمان اكرام402039071570
لكموته زينب4139066761
عبد الالوي هنده4239068368
حليالت يسرى432039069775
تواوه شيماء4439050780
452,02039E+11عثماين هدى

TD 1TD 2TD 3TD 4

 gl *(3)*قائمة طلبة السنة الثالثة علم السموم الفوج  

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية
الدورة العادية

:املقياس
:(ة)األستاذ

:الدورة 

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

Année universitaire :  2022/2023 -  5السداسي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

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



عسكري هنادي12039069764
نوري أمال22039070051
شراحي إنتصار32039070082
بكاكرة سامل42039070138
بن فرحات أمرية52039070529
محزه آمنه62039070857
معلول نبيلة72039070982
درابيل شيماء82039071342
اتمه أروى92039071544

اتمة ابتسام102039071564
قدوري حده112039071594
رمضاين فاطمة122039071665
وطوط سارة1339070136
العايب حممد العريب142039076634
عمرانی شهرزاد1520239070599
161,71739E+11دروين أماين
171,91939E+11بن عوايل منار
181,92039E+11جويده حممد الزهرة
192,02039E+11فرحات جويرية
مزيو مربوكه2039063806
212,02039E+11لعجايل منال
العبيد نرميان2239064235
232,02039E+11آيةڨعال 
242,02039E+11سروطي تركيه
252,02039E+11ضيات نرجس
262,02039E+11حىب اسالم
272,02039E+11بركه شروق
282,02039E+11قعار أمرية
292,02039E+11حبري إنتصار
302,02039E+11نعرورة انتصار
312,02039E+11نصرات جتانية
322,02039E+11عموري سارة
قدوري تقوى3339066393
342,02039E+11طويل أمرية
352,02039E+11غاليه حفصه
362,02039E+11ابلقامسي حنني
372,02039E+11بوليفة أماين
382,02039E+11محيدي مسعودة
392,02039E+11سليماين نور اهلدى
402,02039E+11صحراوي رزان
412,02039E+11عثماين مروة
حرزيل عائشة4239066008
عسيلة براءة432039066389
خزان خلود4439064173
زكايرة مسية4539067311

TD 1TD 2TD 3TD 4

 gl *(4)*قائمة طلبة السنة الثالثة علم السموم الفوج  

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية
الدورة العادية

:املقياس
:(ة)األستاذ

:الدورة 

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

Année universitaire :  2022/2023 -  5السداسي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

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



مسماري مرمي139049154
22,02039E+11ذيب كوثر
32,02039E+11االبيض زعرة
42,02039E+11خشخوش مروة
52,02939E+11فاضل نعيمة
62,02004E+12بدرة إيناس هبة هللا
بن خمطاري   حممد717.37006915
خذير   فاطمة817.39072751
توايتية   مرمي918.34021033

طري   آمال1018.39062696
بن بسيس   هدى1118.39073050
العايت   سجاء121939063517
قده   مباركه131939063651
منصوري   مرمي141939063685
بوزنه   إسحاق151939064268
بن سامل   نور اليقني161939064588
األخوه   يسرى171939065169
كرمادي   بثينه181939065419
طنش   ربيعة191939066831
غبين   زينب201939066847
برير   مسية211939066858
زرود   فريدة221939066922
صحراوي   مروه231939066957
بديده   نسرين241939068783
هداج   هديل251939069761
أوبرية   هبه261939071305
غريب   كوثر271939071698
نصرات   الزهره281939073103
جاري   سليم291939073137
اتمه   مساح301939073139
حنايف   شريين311939073660
عاد   خوله321939078888
فاضل   مسعودة332039065359
342,02039E+11مداوي ايمسني
زروق   مراد352039067260
غمام حامد   أمرية362039070251
دريش آية3739070816
عيشوش صربين مرمي3839066000
رحال أمينة3939069668
عباس جناح4039067276
سعدين وصال4139064250
عطاهلل هاجر4239064602
زمايل نور اهلدى4339064667
دموم   رمي4439065206

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

:(ة)األستاذ
:الدورة  Année universitaire :  2022/2023 -  5السداسي

TD 1TD 2TD 3

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية

TD 4

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

 gl *(5)*قائمة طلبة السنة الثالثة علم السموم الفوج  

الدورة العادية

:املقياس

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


