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مليك مرمي1181839071539

رضواين عبد املطلب2161639083668

شتحونة  إكرام3191939063387

حضري  أماين4191939064992

موساوي  حممد رضا5202031093265

61.92139E+11حفري  شذى

دودي  راين7202039062190

شراحي  سناء8202039070145

عروة  إسراء9202139066379

بكاري  هيثم10202139074561

نزيل  خولة11202139077068

حسان  حيي12211739082002

التجاين  حممد الغريسي13212139057229

كنيوه  آمنة14212139068582

نسيب  آيه15212139068596

بركايت  أمين حممد الشريف16212139068649

هبيته  تقى17212139068754
ميسه  شفاء18212139068873
بدادة  حممد حمفوظ19212139069001
حراش  مالك احلسن20212139069029
نصريه  نور اهلدى21212139069075
قنوعه  هديل22212139069093
املصري  بيان23212139069138
شيبه  رمي24212139069140
شنوف  عبري25212139069145
ابلعيد  أمحد ايسني26212139069174
شيخه  أجمد27212139069179
نسيب  عماره28212139069228
قعيد  عمر الفاروق29212139069229
شيحاين  حممد األمني30212139069242
بلوم  حممد ايسني31212139069256
سويد  جيهان32212139069705
بن عون  عبد املهيمن33212139069823
عايبه  حممد العيد34212139069894
بن علي  معاذ35212139069916
األشهب  أمحد ايسني36212139070627
كحله  شرياز37212139078887
بوغزالة حممد حسام38202039071595

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 الثالث - 2023/2022:  السنة اجلامعية 

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

 (01)قائمة طلبة السنة الثانية إعالم آيل  الفوج األول 

اللقب واالسمرقم التسجيل الرقم

06/11/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ
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دابر حممد علي 120049050367 
زغدانة بشري يعقوب2171739073815

شيباين مارية3202039061970  
بيه حنني4212139068780
عبيد عماد الدين5212139073681
منشار نبيل6212139075370
بوروبة  عبد املالك7212139072557
كنيوة  عبد النور8202039061915
قده  نور9212139069948
أمحيد  ايسني10212139069988
ميسه  أروى11212139070379
عليه  إسراء12212139070397

حنكه  إيناس13212139070407 
بقاص  اكرام14212139070419
منصور  الصادق االمني15212139070425
بن عمر  سلمان16212139070489
غزال  نرجس17212139070581
حوري  وائم فرح18212139070606
لوحيدي  امحد19212139071321
خنوفه  عبد احلميد20212139071415
لعبيدي  حممد ايسني21212139071418
نوري  ميمونة22212139071419
عالل  وليد23212139071422
بورقعه  هيثم24212139071519
دبش  إبتسام25212139071719
جعبوب  أمني26212139072368
يومبعي  ايوب27212139072433
نصرات  بشري28212139072439
دريس  عماد الدين29212139072580
مكيد  حممد30212139072610
شنقل  حممد العيد31212139072620
خليقة  يعقوب32212139072721
ميبعي  إكرام33212139072731
سلطاين  فارس34212139072744
سعيدي  نور اهلدى35212139076727
قريشه  مالك36212139078953
دريهم عبد املؤمن372139074473
بعطوط عمر الفاروق382139070532
االرقط العلمي39202039070101

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 الثالث - 2023/2022:  السنة اجلامعية 

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

 (02)قائمة طلبة السنة الثانية إعالم آيل  الفوج الثاين 

اللقب واالسمرقم التسجيل الرقم

06/11/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ
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كرمادي  سيف الدين1202039063440

قرزي  عبد النور2202039065276

زهو  عبد احلكيم3202039065446
العايش  حممد4202039065525
فردية  شيماء5212139069783
مساعيد  حممد االخضر6212139072750
غيوط  امحد بن سامل7212139072786
مسلم  شعيب8212139072803
أاب  علي9212139072810

مهيش  فيصل10212139072815 
عوادي  حممد علي11212139072824
قدة  حممد انجي12212139073281
قدور  أمحد ايسني13212139073357
شليب  جهينه14212139073633
حمسن  وجدان15212139073743
لعبادي  احلاج حممد16212139073774
عباس  آسية17212139074353
االخوص  علي18212139074487
بوصبيع صاحل  منال19212139074590
حشيفة  شفاء20212139074601
عرييب  رانيا21212139075193
ابلطاهر  سعيدة22212139075218
محادي  سفيان23212139075219
انصر  صفوان24212139075260
محالوي  عالء الدين25212139075467
العبادي  مارية26212139075468
حساين  مسعودة27212139075712
خليفة  مسعود28212139076660
قصة  ايسر حممد لؤي29212139076768
زعيم  دعاء30212139076968
حديد  كوثر31212139077003
ذيب  حممد رضا32212139077017
زبيدي  حسان33212139077399
بن عمر نور اهلدى342139069954
بورقعة رمضان35211339050049
تومي يسرى36212139078978

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 الثالث - 2023/2022:  السنة اجلامعية 

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

 (03)قائمة طلبة السنة الثانية إعالم آيل  الفوج الثالث 

اللقب واالسمرقم التسجيل الرقم

06/11/2022:استلمت يوم
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ
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عسيلة منال1191939064569

زغاد آية2202039069488

جلدل الصيد أسامة3202039072276

سراوي منري4202139058992
عمارة أمين5202139070391
األرقط وليد6212139071471
شليب بدر الدين7212139073625
بن عزوز حنني8212139075172
ابلطيب منار9212139075363
زغيدي هاجر10212139076767
ذيب صالح الدين11212139077453
ترشه أكرم عبد هللا12212139078118
واغد  هشام13202039065577
صاحلي  مجانة14202039065968
حبري  لعبيدي15202039070260
بن علي  مرمي16212139071855
مفتاح  حممد البشري17212139072858
كروش  أمين18212139077550
بن كادي  سعديه19212139077838
بن دبكة  منار السماء20212139077891
حشاشن  أ مين21212139078108
حفصي  أمحد22212139078109
خلفاوي  احلارث23212139078133
قسومي  الصديق24212139078134
سعداين  سيد أمحد حممد الطاهر25212139078169

حممودي  عاصم26212139078181
ليفه  حممد الصديق27212139078211
فالح  مروه28212139078268
العموري  بدر البدور29212139078486
دريدي  مرمي30212139078630
اتمه  أسامه31212139078819
دابب  هبة الرمحان32212139078967
غنابزية  يسني33212139079012
العمامره  آية34212139083680
مديين  علي مهدي35212139084593
زبيدي أميمة36212139069637
هزلة هارون37212139085541
حملو نسرين38202039065372
بوعزيز اميان39212139078833

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 الثالث - 2023/2022:  السنة اجلامعية 

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

 (04)قائمة طلبة السنة الثانية إعالم آيل  الفوج الرابع 

اللقب واالسمرقم التسجيل الرقم

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


