
 

 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -الوادي  –جـامـعـة الشهيد حمه لخضر 
   

                                                                                         كلية العلوم الدقيقة         

نيابة العمادة  للدراسات و                                                                          

المسائل المرتبطة  بالطلبة           
   

                                                                          

 

محضر توجيه طلبة السنة 

األولى رياضيات و إعالم 

  الي  
 13/07/2022في يوم االربعاء :

اجتمعت لجنة التوجيه لطلبة السنة 

األولى رياضيات وإعالم الي لدراسة 

رغبات الطلبة وتوزيعهم على الشعب 

إعالم آلي (  –المفتوحة )رياضيات 

وذلك بحضور بعض الطلبة خاصة من 

وتم انحسرت يريد تغيير رغبته 

المداوالت على مايلي كما هو موضح 

 في الجداول التالية :
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 104وعددهم :

Faculté des Sciences Exactes 

Vice- Doyen Chargé Des Etudes et 

des Questions Liées Aux 

Etudiants   

       

الوادي في                                                

:13/07/2022 

      



   االسم واللقب الرقم

 مالحظة 
   

 الرقم 

 

 االسم واللقب
 مالحظة

  الدميعي سمير 1

 

 

 

 حسب 

  رغبته

  بالطيب منار 12

 

 

 

 

 

 حمداوي زينب  13 بوزياني ريان 2

 بن عزوز حنين 14 شيحي وسام  3

 عاللي بشرى  15 بيات مالية 4

 العياضي خديجة 16 بكيني مريم 5

 قرايفة سهام 17 بن عمر مريم  6

 لدغم مارية 18 زيدان زينب 7

 طواهرية زهيرة 19 قسوم هنية 8

حميداني  9

 صبرين 

 دحة مريم 20

حميدي فاطمة  10

 الزهراء

 خلودرقيق  21

 غربي لينا 22 حوبة وصال  11

 شرفي أحمد 33 محدة عواطف 23

 عالق مريم  34 مالكي منار 24

 لعويني براءة 35 رزاق هبلة مريم  25

 ضو فاطمة الزهراء 36 لبيضة شروق 26

 الزاوي الجبارية 37 مسعودي نجاح 27

طويل صالح  28

 الدين 

 شنيبة ساسية   38

 دودي هبة الرحمن  39 قرايفة نسرين 29

مكناسي محمد  30

 االمين

 بن مبارك يسرى  40

ترشة اكرم عبد  31

 هللا

 حريز محمد دالل 41

 مسعي محمد باية  42  32



  سراوي صفاء 43

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 عباس نرمين 

 بربيش فتيحة 46  بلعيد سندس 45

 قعري هناء 48 رقيق امال  47

مرزوق محمد  49

 االمين

 نوبلي ريتاج جبارية  50

 قطرون الصافية 52 مناعي جميلة  51

 بولعراس  هديل 54 عدائكة رميصاء 53

 موساوي عبد السالم 65 عيادي عفاف 55

 محمود ي هاجر 66 جديدي عفاف 56

 زغيدي هاجر  67 شقة عبير 57

 علوان منى  68 جروني سارة 58

 عبيد لة منال 69 معامير هديل 59

 ذيب صالح الدين 70 عي سارة 60

 عمان رزيقة 71 حميداتو هناء 61

خضراوي  62

 عائشة

 زغاد اية 72

لجدل صيد  63

 اسامة

 خليفي بلقيس 73

 بوغزالة محمد حسام 74 احمودة رجاء 64

 تماسيني والء 76 سراوي منير 75

زهيرة فادي 78 تومي يسرى 77  

 زناتي اسراء 80 سودة رانية 79

 بلعجال مباركة 82 ميلودي حياة 81

 كبسة وئام 84 لرقط العلمي 83

 بورقعة رمضان  87 عوين نسرين  86

مرزوق محمد  88

 االمين

 بحري يسرى 89

 دريهم  عبد المؤمن 91 دباب نور الهدى 90

 عبيد عماد الدين 93 بية حنين 92

 زالسي مروة 95 قريرم خلود 94

 منشار نبيل 97 شلبي بدر الدين 96

 بوعزيز ايمان 99 كرمية ابتهال 98

 بعطوط عمر الفاروق 101 عمارة ايمن 100

شيحاني البتول  102

 السعدية
 قادي محمود 103

 معوش يسمين 104
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 121وعددهم :
   واللقباالسم  الرقم

 مالحظة 
   

 الرقم 

 

 االسم واللقب
 مالحظة

  هبيتة تقى 1

 

 

 

 حسب 

  رغبته

  االشهب احمد ياسين 12

لعبادي الحاج  2

 محمد

 حسان يحي 13

 ادريس عماد الدين 14 عتوسي حليمة 3

بدادة محمد  4

 محفوظ

 فار خولة 15

 بن دبكة منار الشيماء 16 االخوص علي 5

محمد  شيحاني 6

 االمين

 بن قادي سعدية 17

 نزلي خولة 18 يومبعي اكرام 7

 أبا علي 19 حفري شذى 8

 حسونة لينة 20 فردية شيماء 9

 قريشة مالك  21 ميسة اروى 10

 موساوي محمد رضا 22 مصري بيان 11

 شبية ريم  33 خلفاوي الحارث 23

 غنابزية يسين 34 نصرات بشير 24

 قسومي الصديق 35 قدة نور 25

 غزال نرجس  36 عباس اسيا 26

بروبة عبد  27

 المالك

 نوري ميمونة 37

 قنوعة هديل 38 بكاري هيثم 28

مساعيد محمد  29

 االخضر
  عوادي محمد علي  39

العموري بدر  30

 البدور

  فالح مروة  40

 نسيب اية 41 شنوف عبير 31



محمد بركاتي أيمن  32

 الشريف
 سويد جيهان 42

  كحلة شيراز 43

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

  غيوط احمد بن سالم

 االرقط وليد 46  مسلم شعيب 45

 نصيرة نور الهدى 48 تامة أسامة 47

مديني علي  49

 مهدي

 شراحي سناء 50

خنوفة عبد  51

 الحميد

 عايبة محمد العيد 52

 عريبي رانيا 54 حديد كوثر 53

 مهيش فيصل 65 كنيوة امنة 55

 عروة اسراء 66 حنكة ايناس 56

 ليفة محمد الصديق  67 ناصر صفوان 57

 التجاني محمد غريسي  68 حفصي أحمد 58

 مهاوة أكرم  69 كروش أيمن 59

 بن عمر نو الهدى 70 جعبوب أمين 60

حراش مالك  61

 الحسن

 حشيفة شفاء  71

 خليفة مسعود 72 العبادي مارية 62

 قصبة ياسر محمد لؤي 73 بلعيد احمد يسين 63

شنقل محمد  64

 العيد

 لوحيدي أحمد 74

حمالوي عالء  75

 الدين

 منصور الصادق االمين  76

 دباب هبة الرحمن  78 زعيم دعاء 77

 بن علي مريم 80 نسيب عمارة 79

 بالطاهر سعيدة 82 رمضاني احمد 81

 عالل وليد 84 ميسة شفاء 83

بن عون عبد  86

 المهين

 بورقعة هيثم 87

 دبش ابتسام 89 احمودة ياسمين 88

 دودي ريان 91 محسن وجدان 90

 سعيدي نور الهدى 93 دحماني وصال 92

 عليية اسراء 95 شيخة أمجد 94

بلوم محمد  96

 ياسين

 حوري وئام فرح 97

 ذيب محمد رضا 99 شلبي جهينة 98

سعداني سيد احمد محمد  100
 الطاهر

 العمامرة اية 101



 قعييد عمر الفاروق 103 محمودي عاصم 102

 بن علي معاذ 104

  بقاص اكرام 106 حميد يسين 105

 لعبيدي محمد يسين 108 بن عمر سلمان 107

 مكند محمد 110 يومبعي ايوب 109

 سلطاني فارس 112 خليفة يعقوب 111

مفتاح محمد  113

 البشير

  قدور احمد يسين 115 قدة محمد ناجي 114

بوصبيع صالح  116

 منال

 عادي سفيان 117

 زبيدي حسان  119 حساني مسعودة 118

 دريدي مريم 121 حشاشن أيمن 120

 
 نائب العميد للدراسات 

 

 

 

 

 

 
 


