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خطراوي مرمي141000046

مزوار إسحاق21739073815

جاب هللا جعفر3171739053674

عوادي  مصطفى4109044259

صاحلي  سومية5171739083666

سعدين  راين6181839062890

ابملسعود  يوسف الصديق7181839063178

سعيد  محزة8181839063744

حوري  أنيس9181839064387

وطوط  زكراي10181839071450

عويسي  انصر الدين11181839072370
جلدل علي  عبد املؤمن12181839073645
دقموش  يوسف13191739070701
قدادرة  قدور14191939065115
مريار  مليس15191939065120
فايزي  أماين16191939065936
العروم  وليد17191939067004
الوايف  اشواق18191939069212
بوليفة  بسمة الرمحان19191939069239
فتييت  ميينة20191939069765
غيالين  حفصة21191939078826
دوح  عبد العايل22202039053820
صاحلي  معمر23202039053930
ونيسي  معتز24202039063508
زايد مسعود251439056546
عالق سفيان2616390069008

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية
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جامعة الشهيد محه خلضر الوادي
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دقاشي  عز الدين1181839063275
غندير  إهلام منار2182039075855
بن سامل  لينة3191939065188
حنكة  عبد اجلليل4202031042220
عموري  بلقيس5202039061753
مسغوين  عبد الكرمي6202039061909
قنوعة  وريدة7202039062099
سبوعي  إبراهيم اخلليل8202039062145
لدغم  دعاء9202039062674
رزاق حمسن  أمساء10202039063309
شايب  الشيماء11202039063362
سحاره  عبد هللا املسبح12202039063464
دريدي  بشري13202039063558
كحيلي  أنور14202039064143
خنوفة  شروق15202039064197
برحومه  ليلى16202039064216
زتون  هيثم17202039064269
توايت ابراهيم  أمين18202039064628
مداوي  أمحد بن عبد الرزاق19202039065102

خشخوش  أسامة20202039065110
بكاري  امحد سراج الدين21202039065131
شاديل  ادم22202039065132
حبري  اريج23202039065133
مهاجر  سيف الدين24202039065228
مداوي  صاحل الدين25202039065240
سعد هللا  هيثم26202039065395
رغيوة  عبد احلي27202039065447
عزي  هاجر28202039065463
عون هللا هبة هللا29202039065464
دو  مسعود30202039065606
عوادي  أمحد31202039068808
حنه  عبدالرمحان32202039068869

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة الشهيد محه خلضر الوادي

:املقياسكلية العلوم الدقيقة
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عبيد  عبد البديع1192039076350
حملو نسرين220203906637
مداوي  أمحد بن بوبكر3202039065103
بيات  أمحد طه4202039065925
ليلة  فاطمة الزهرة5202039066023
قويدري  أمحد6202039066076
شيحاين  إنتصار7202039066081
داقة  اميان8202039066132
واسع  سعد9202039066422
شويرف  يوسف10202039066485
كينه  ميمونه11202039066558
ابهلادي  أكرم12202039067301
زهري  مرام13202039067755
مرابط  مسعودة14202039067759
بن انجي  أكرم15202039067791
جاليل  مصعب صاحل16202039067814
بوحفص  رقية17202039068187
محيدي  شيماء18202039068190
زبيلة  مجانة كوثر19202039069270
بوزيدي  عبري20202039069515
دونه  مالك21202039069811
صواحل حممد  إسراء22202039070074
مهيسي  حنان23202039070122
ملوشي  عز الدين24202039070258
خطارة  أكرم السعيد25202039070866
دادي  الزهرة26202039071003
عبد الكرمي  حبرية27202039071328
ساحه  علي28202039076471
روماين عبد القادر2918,37005206

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 
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