
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

 gl* (1)*قائمة طلبة السنة األولى ماستر فزيولوجيا النبات الفوج  

اليمان   عثد الرزاق117.39075647

تالعيد   ٌاجر21939063734

تالٍادي   تشيرج31939078749

تالٍادي   سعيدج41939073470

تركً   صفاء518.39067495

تليلً   سليم61939066198ً

ته سعد   زيىة71939073465

فريُي   رحاب81939067940

ته عمر   ريان91939068300

تكسثتي   حسام101939071246

تُاوسً   وُر الٍد1118.39067548ِ

تُمي   مرَج1217.39066228

زغدي   دنيا1317.39064297
بكوش   شريفة1402.932601
تواتي احمد   فاطمة1517.39066193
بصديق   ياسمينة1617.39071853
عبد الواحد   الشيماء1718.39067847
سويد   مروة1812.9045885
زروق   وئام1917.39081946
لموشية   وردة2017.39081952
قدار   وصال2117.39083857
حمادي   اسماء2218.39062789
دروني   سميمة وصال2318.39066275
حميداني   ريحان2418.39068259
مسعي أحمد   مروة2518.39068323
خنوفه   أمجد2618.39065183
زيدان   هادية2718.39066445
كرام   زينب2815.39068880
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                         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية

اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

كلية علوم الطبيعة والحياة
قسم البيولوجيا

                           وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

Année universitaire :  2023/2022 -  1السداسي

30/09/2022:استلمت يوم
تأشرية مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



**gl* (1) (2)g1*قائمة طلبة السنة األولى ماستر فزيولوجيا النبات الفوج  

قدوري   دويا11939068291

قديري   هىاء21939065163

قديري   وجدان31939064607

قعيد   مىيرة41939067598

فرحات هاجر5
ميىت   فاطمت61939052416

زمىر فرحاث   سميت71939064404

مقدمي   فاطمت السهراء81939069736

مليل   أماوي91939065793

مهريه   محمد رياض101939073514

مىساوي   عبير111939071681

ويىه   إيمان121939065408

شكيمه   مريم1318.39063082
طىيل   وسريه141939063712

زين أميرة15
ذياب الزهرة16
رميلي نادية17
بصديق محمد18
تجيني محمد الصغير19
حميدة   زيىب2017.39066135

حىبه   شروق211939064421

حىقت   خىلت221939066827

خباز   هىاء231939066994

دبيلي   وصال241939079719

دحدي   مالك2518.39079635

دهىىن   ايمان261939070402

حميدي   سارة2717.39071206
غومه   شيماء2817.39075210
األعور   بوبكر291991.7.1317
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                             وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

قسم بيئة و محيط
Année universitaire :  2023/2022 -  1السداسي

                           جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
كلية علوم الطبيعة والحياة

30/09/2022:استلمت يوم
تأشرية مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



**gl* (1) (3)g1*قائمة طلبة السنة األولى ماستر فزيولوجيا النبات الفوج  

سالم   حسنيه118.39071034
منصوري   علي21979.273.20
مذدة   عبير31939064480

زٌواوي   أسماء41939064246

سايخ   دليلت51939072816

سروطي   دويا61939063477

شاللقً   سليم71939065832ً

شيبً   اكرام81939071228

صالح   عرفاث91939065110

قعيد   ٌالت101939067606

مسعي عون سهام11
مديلح مالك12
حميداتو إيمان13
معتوق حنان14
بوصبيع إبراهيم   أميرة1517.39070490
باي   عبير1617.39066176
جوادي   دىان171939067935

دمودي   ٌيفاء181939072137

دميداتو   شيماء191939067954

بوراس   فارس2016.39072530
عسي   ردمت211939065440

غريسي    إيىاش221939063405

غىاوميت   سىدش231939072654

فريجاث   إسالم241939073088

به عماري   صابريى251939079070ً

محمودي   رانيا2618.39070628
باسي   ميمونة2718.39068337
به ٌارون   فاطمت السٌرة281939072098
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                                  وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

قسم البيولوجيا
Année universitaire :  2023/2022 -  1السداسي

                                  جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
كلية علوم الطبيعة والحياة

30/09/2022:استلمت يوم
تأشرية مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ


