
ثليجان مروى134003129
مبارك هديل234020053
خالد ويصال334020061
غانيه   نور اليقني42039064601
فرحات محيدة أميمة539061672
ابلعيد إخالص639061683
فرجيات اميان739061708
شريف اميان839061741
هبيته رجاء939061798

بية مروة1039062008
سراوي إكرام112039062040
كروش إميان1239062602
غريسي اكرام1339062611
بوترعه رحيانه1439062699
بريبش ساملة1539062707
شريط سندس1639062719
سواكر سهى1739062721
بن خليفة نسرين1839062870
روحية اية1939063302
داهم اسالم2039063330
212,02039E+11عالق أمرية
وادة حنان222030065187
دركي ايناس2339063746
باليل جهيدة2439063761
عليه مرمي2539063815
شيخه مربوك سارة2639064189
جارهللا نسرين2739064236
معامرة إنتصار2839064638
معامرة روميصاء2939064641
شرقي اكرام3039065140
شهوبة إميان3139065159
عون هللا سارة3239065212
كباش سريين3339065225
بوهالل شيماء3439065237
لبة مروى3539065345
بيات مرمي3639065355
بوضياف هديل3739065388
عوادي اية الرمحان382039065156
جتيين فراح3939066025
سوفية إكرام4039066735
عبد ربه سليمة4139066762
فطحيزة علي سليمة4239066763
432.02039E+11بوداير حممد الطاهر
بلعيد هبة هللا4439070640

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

 gl *(1)*قائمة طلبة السنة الثالثة بيوكيمياء الفوج  

الدورة العادية

:املقياس

TD 2TD 3

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية

TD 4

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

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

TD 1

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



معيزة شيماء139066771
طريلي فرايل239066796
بن عبدهللا مرمي339066812
بلقامسي جناح439066818
عقون يسرى539066835
فليون أمساء639067126
هارون اكرام739067131
خوازم حنني طاهرة839067167
بيه رانيا939067173

األرقط هبة السالم1039067286
لبيهيات ميينة1139067295
عماري انفال1239067645
بن عمار خولة1339067672
نوبة شيماء1439067710
معنصر نوال1539067867
162,02039E+11غميمة إميان
172,02039E+11جراية زينب
شوقي وريدة1839068205
بن عزوز اماين1939068416
محاده إكرام2039068421
بن قدور خولة2139068445
عرييب فاطمة الزهرة2239068490
معمري بسمة2339068826
العرابوي أمساء2439069249
ار سلسبيلڨب2539069317
مداس صفاء2639069345
جروين فاطمة2739069364
عثمان فاطمة2839069365
ابلرمضان هاجر2939069430
القصري أمرية3039069667
دريس اكرام3139069673
شيماء فاضل3239069717
مساعيد مرمي3339069746
عمارين رانية3439069792
قامسي أنفال3539070535
موفق إنصاف3639070541
ابراهيمي امرية3739070547
بلغثيار مسية3839070592
متاسيين هديل3939070642
عيشوش آية402039067103
زكور فاطمة4139070957
بوترعة دعاء تركية4239062775
ميلودي سعدالدين4339063520
صبان فاطمة الزهراء44

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

 gl *(2)*قائمة طلبة السنة الثالثة بيوكيمياء الفوج  
الدورة العادية

:املقياس

TD 2TD 3

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية

TD 4

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

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

TD 1

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



حايف فرايل139070959
بدر الدين مرمي239070977
قيدوم اميان339071142
بقار وسام439071226
ميمون امال539071321
هيشر راين639071337
عريف مسعودة739071361
حروشي منار839071362
عمريات أمساء939072171

الغدامسي جيهان1039076044
بن عبد هللا صابر1139076289
محي لينة1239076564
بوزاندة سارة1339760691
قداري راين14390671180
شنة وائم15390965396
هاين صربين1639063449
قده  نرجس1739062045
غدير عمر وصال182039062140
بوزايين بلقيس مالك192039062179
كروش حليمة202039062662
بوغزالة مرمي212039062839
محادي آية222039063303
كمرشو إسراء232039063349
فرجاين إيناس242039063367
زكري امساء252039063728
يب حنانڨالع2639065479
بن صغري   راين272039068842
العقيب وليد282039065408
سويد اية الرمحان2939070862
دودي رانيا302039067174
فاضل شيماء312039069717
منصوري صفاء322039070928
قدة سندس332039180650
ضو منال3420203972231
351,91939E+11بنني منار
362,02039E+11عباس امسهان
372,02039E+11االسود اميمة
382,02039E+11عزه آيه
392,02039E+11بالبل جهيده
402,02039E+11غيالين غزاله
412,02039E+11بورقعة مروة
422,02039E+11خنوفه نور اهلدى
بوصبيع العائش بلقيس4339063372
جوادي فاطمة الزهراء4439064212

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

 gl *(3)*قائمة طلبة السنة الثالثة بيوكيمياء الفوج  

الدورة العادية

:املقياس

TD 2TD 3

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية

TD 4

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

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

TD 1

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



12,02039E+11واغد آمنة
22,02039E+11زلومة أمساء
طعبلي منار339068155
بن عطاء هللا غفران439068131
52,02039E+11عمور آية الرمحان
62,02039E+11طعبلي سندس
72,02039E+11مهين ميساء
82,02039E+11بن عروس انبلس
92,02039E+11انوي الصغرية

102,02039E+11مهين ميساء
112,02039E+11شيخة بلقاسم روفيا
122,02039E+11عبابسة أمرية
132,02039E+11مصدق سارة
142,02039E+11غنابزية العيد
روحية   شيماء1517.39064380
شقه   رانيا1617.39067606
جالل   إميان1717.39068200
بن قدور   دكرى1817.39072213
القمي   مساهر1917.39072252
مراح   الرميصاء2017.39073692
رحال   رتيبة2117.39073710
نغموش علي   سناء2217.39081193
سروطي   دالل2318.39064814
سقين   فاطمة الزهراء2418.39067014
حتريي   شهرية2518.39067489
سلطاين   صفاء2618.39068871
عشاب   مسرية2718.39070189
زاوي   عبري2818.39072510
قريشة   زهرة العال2918.39072963
دومي   سليمة3018.39073345
صاحلي   رايض311939063497
شربو   فاطمه الزهرة321939063628
لبيضه   كوثر331939063634
فومحه   حممد األزهر341939063662
عتوسي   هاجر351939063732
حناي   إكرام361939064274
شنوف   زينب371939064393
االطرش   كرمية381939064512
خالدي   آيه391939064982
العايب   بلخري401939065035
منصوري   راين411939065063
عطيه   شيماء421939065091
شريطي   شيماء431939065094
غمام نواس   نرجس441939065154
مسغوين بدر الدين452039071585

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

 gl *(4)*قائمة طلبة السنة الثالثة بيوكيمياء الفوج  
الدورة العادية

:املقياس

TD 2TD 3

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية

TD 4

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

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

TD 1

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



ستو   هناء11939065162
زردية   سلمى21939065831
صحراوي   نرميان31939065885
سعدون   وسام41939065895
سنيقره   إيناس51939066775
عبيد   عبري61939067969
سعود   كنزه71939067977
عروه   احالم81939068266
العماري   نور اإلسالم91939068364

ماطر   أمساء101939068628
غريب   إبراهيم111939068639
غرايسة   صفاء121939068721
بن عزوز   سريين131939069272
خته   زوبيدة141939069714
إمساعيلية   سارة151939069715
بن زين   هديل161939069824
بري   رانيا171939070412
حجاج   فاطمة الزهراء181939070916
العلمي   فتيحة191939070921
مداس   اندية201939070962
قيب   غنية211939071282
محودي   مامة221939071285
غمام عمارة   إميان231939071612
بكاكرة   جناح241939071722
غمام حامد   نور251939071723
أهناين   رميصاء261939072055
قادري   رونق271939072056
خرويب   سهام281939072069
حواس   صربينه291939072077
محو   وصال301939072142
فضل   وفاء311939072143
عثماين   آمل321939072392
بن الشهب   فاطمة الزهرة331939072844
ليمان   حنان341939073120
مقدود   حياة351939073121
مومن مسعود   فتيحه361939073176
ليمان   نسرين371939073202
العايب   إميان381939073633
بريبش أمين392039065160
ترشة يوسف4039053258
عوادي يوسف4139065422
قعيد نذير4239067603
ربيحه ردينه4339069699

وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي

 gl *(5)*قائمة طلبة السنة الثالثة بيوكيمياء الفوج  

الدورة العادية

:املقياس

TD 2TD 3

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
كلية علوم الطبيعة واحلياة

قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية

TD 4

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية

TD 6 TD 5 اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

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

TD 1

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


