
أسماءفوحمھ139409516
أمال مسعودةفتح هللا39409604 2
إبراھیم الخلیلزغدانھ39409713 3
إكرامسوید39409817 4
حنینرزاق محسن39410215 5
حلیمةضو39482312 6
ضیاء الحقحراش39410818 7
عبد الجلیلتجاني39410908 8
عمرحاقة39411020 9
مریممسغوني39411408 10
نرجسشتیوي39411607 11
وفاءخالدي39411901 12
مریمستو39412111 13
سارةمسعي محمد39416514 14
محمدحنكھ39417103 15
عبد السمیعمھاوات39417706 16
ایةبیھ39421019 17
تقوىزواید39421201 18
دعاءحاقة39421216 19
ریانزنداح39421315 20
سارهسلیماني39421403 21
شیماءعون39480113 22
نسریندویم39480217 23
شھرهبن الصغیر39481106 24
ایمانعمراني39482303 25
حديلجدل علي39482309 26
صفاءقده39410808 27
شیماءعمیرات39482408 28
ریحانسلطاني39484017 29
نور الھدىدراجي39484309 30
عاشورةبوزیدي39485206 31
إكرامموساوي39505812 32

السنة الجامعیة :  2023/2022 - السداسي 1

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة

الرقمرقــــــــــــــــــم التسجیـــــــــــــــــــــل اللقـــــــــــــــــــــــــــب 

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
كلیة العلوم الدقیقة

قسم الریاضیات

وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

قائمة طلبة السنة االولى ریاضیات  الفوج  االول (1) 

االســـــــــــــــــــــــــــــم 

استلمت یوم:9/22/2022
تأشیرة مصلحة التعلییم بالكلیة رئیس القسم  إمضاء األستاذ(ة): 



ماریةمدلل39421719 1
محمد ھاشمتریعھ39421816 2
نسرینعالق39422003 3
وئامفارح39422102 4
یسمینھقعار39422113 5
بھاءحاقھ39422903 6
أیمنعاد39424301 7
دعاءقعید39424417 8
ریانعون هللا39424509 9
عبیرریمي39424619 10
إسالمبأحمد39427220 11
دعاءلمقدم39427408 12
سھیلةبن بوزید39427504 13
محمد عليصحراوي39427615 14
نجودلمقدم39427710 15
نصرالدینبادي39427714 16
ایمانحدود39428005 17
محمد انیسعالل39428011 18
ودادعالق39428014 19
قصي سري الدینحنكھ39428812 20
أحمدحمي39430303 21
العطرةعامر39506506 22
حسنعمامره39507216 23
رانیاحمیة39507714 24
زینببن عماره39508119 25
عفافبن عمر39509705 26
كوثرمشري39510315 27
مروةدباب39511109 28
منىدقھ39513604 29
ھشامحواس39514510 30
الطاھرمانھ39522111 31
عبد السالمعروك3239523915

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي

كلیة العلوم الدقیقة
قسم الریاضیات

السنة الجامعیة :  2023/2022 - السداسي 1

قائمة طلبة السنة االولى ریاضیات  . الفوج الثاني (2) 

االســـــــــــــــــــــــــــــم اللقـــــــــــــــــــــــــــب رقــــــــــــــــــم التسجیـــــــــــــــــــــل الرقم

استلمت یوم:9/22/2022
تأشیرة مصلحة التعلییم بالكلیة رئیس القسم  إمضاء األستاذ(ة): 



أسماءبتھ39430304 1
اسراءالعایب39430313 2
امباركھ السعدیھنصرات39430402 3
اخالصحابي39430903 4
خیراتمیاطھ39430906 5
إیماننصیرة39434904 6
تقىدوال39435114 7
رقیةدوال39435318 8
سلمىستو39435505 9
سلوىیومبعي39435507 10
شیماءبوشاش39435604 11
عائشة مالكقیة39435708 12
مبروكةھابھ39436008 13
محمد عبد الرحمانمھاجر39436103 14
مروىحوري39436116 15
وفاءخلف39436508 16
العیدرضوان39436704 17
ایمنمفتاح39436706 18
بوبكرخباز39436707 19
رحابدوال39436709 20
سماحكیر39436710 21
ھادیةعبید39449720 22
راضیھزریق39450302 23
أحمد یاسینحامدي39453109 24
عتیقةزھري39454913 25
مناربالطاھر39454920 26
نسرینباویة39461608 27
العارمتلیلي39462003 28
ریمھناب39464115 29
انتصارخالیفة39467115 30
تھانيشمسھ39467206 31
حاتمزربیط39467209 32

وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
كلیة العلوم الدقیقة

قسم الریاضیات
السنة الجامعیة :  2023/2022 - السداسي 1

قائمة طلبة السنة االولى ریاضیات . الفوج الثالث (3) 

االســـــــــــــــــــــــــــــم اللقـــــــــــــــــــــــــــب رقــــــــــــــــــم التسجیـــــــــــــــــــــل الرقم

استلمت یوم:9/22/2022
تأشیرة مصلحة التعلییم بالكلیة رئیس القسم  إمضاء األستاذ(ة): 



عليبالشیخة39436716 1
محاسن فضیلةعوادي39437316 2
أمیرةصالحي39440110 3
حیاةفائزة39440220 4
سھامصبتي39440404 5
نعیمھحمامھ39440719 6
حوریةشادو39441417 7
صبرینصالحي39441506 8
أمانيرواینیة39443112 9
إسراءفرحات39443118 10
القائمھبوشول39443210 11
رفیدهصحراوي39443318 12
مروةدب39443617 13
خلودزین39446114 14
صابرفرجاني39446215 15
منالدودي39446317 16
رجاءعجیبھ39446706 17
فداءبن عمر39446720 18
حسینبالھادي39448811 19
شفاءخضیر39449014 20
وصالمدخل39449511 21
نصرذیاب39449719 22
ریحانھبوزیدي39467312 23
زینبلوبیري39468004 24
فاطمھغمام حامد39468006 25
منالفطحیزه علي39468009 26
فردوسأھناني39471012 27
سندسغربي39472907 28
نرجسبریكي39473211 29
سارةتراكة39474605 30
لینةقیدوم39474720 31
فطیمھغدیر عمر39478712 32
سارهغربي39480106 33

السنة الجامعیة :  2023/2022 - السداسي 1

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي

كلیة العلوم الدقیقة
قسم الریاضیات

قائمة طلبة السنة االولى ریاضیات . الفوج  الرابع (4) 

االســـــــــــــــــــــــــــــم اللقـــــــــــــــــــــــــــب رقــــــــــــــــــم التسجیـــــــــــــــــــــل الرقم

استلمت یوم:9/22/2022
تأشیرة مصلحة التعلییم بالكلیة رئیس القسم  إمضاء األستاذ(ة): 


	G (1)
	G (2)
	G (3)
	G (4)

