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حريز عبدالقادر   إبتسام11939068636

بن عمر   ريان21939068695

سايح   شيماء32039063447

قسيبه   رانيا42039064175

زواري فرحات   آيه52039066370

بوحفص   فاطمة الزهراء62039068196

رمضاني   إكرام72039071558

ضو   فاطمة82039072216

الشعوبي   أسماء92139055345

مقداد   مريم102139055816

لخشاخش   حفصة ريان112139056482

بشر   أميره122139068637

عموري   دانية132139068801

لطرش   محمد الصادق142139068987

بوشول   هاجر152139069081

حريز بكار   حياة162139069714

خليل   رزان172139069741

العبسي   فاطمة182139069854

العبسي   فريال192139069859

مسعي احمد   كوثر202139069868

نسيب   خوله212139070457

زنداح   نور جيهان222139070591

عباس   هبة هللا232139070596

بوغزاله   أسيا242139070847

خليل   أميرة252139070852

والبي   إيناس262139070874

فرحات   رانيه272139070916

صوادقيه   سهيله282139070938

حوامدي   نهاد292139071004

رمضاني   العطره302039064552

صالحي   سعاد312039066421

تامه   هاله322039071699

حوامد   إسالم332039067118

إسماعيلية   فاطمة الزهراء342139075302

مالحظاتالتطبيقية/ االعمال الموجهة  اللقب و اإلسم رقم التسجيل  الرقم

كلية علوم الطبيعة والحياة
نيابة عمادة الكلية للدراسات

2023/2022السنة الجامعية 

 ( 1الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم البيئة و المحيط 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية
وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
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كرمادي   يسرى12139071021

بوزيدي   خيرة22139071344

زغيب   علي32139071760

حمي   فتيحة42139071845

الدام   إسراء52139072379

برير   سيرين62139072503

غضبان   عبد القهار72139072551

ساحة   فاطمة الزهراء82139072589

السايح   لطيفة92139072601

غراب   مريم102139072647

غضبان   نور االيمان112139072681

سقني   آمنة122139073186

مراد   بسمة132139073220

بليلة   بثينة142139073623

زين   فاطمه الزهره152139074028

سمينه   وفاء162139074069

قطرون   فاطمه الزهراء172139074100

صوالح احميمه   منال182139074538

بن عروس   أم هاني192139075102

داودي   أمال202139075104

هباز   داليا212139075180

شابي   سيرين222139075237

شتح   فطيمة الزهراء232139075310

حمادي   نسرين242139075376

بالطاهر   نور الهدى252139075385

بوزيدي   إكرام262139075815

يحياوي   رشا272139075824

بن سهاد   مبروكة282139075841

خدوجي   سرور292139076571

حاصي   كوثر302039065309

ميهي   رفيدة312035046997

باهي   شفاء322039061864

معاذ   عمري331939070478

هبيته   وداد342139055913

مالحظات اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

نيابة عمادة الكلية للدراسات
2023/2022السنة الجامعية 

التطبيقية/ االعمال الموجهة 

كلية علوم الطبيعة والحياة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية
وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

 ( 2الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم البيئة و المحيط 
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الساكر   مفيدة12139076665

قطوطه   إيمان22139077369

رزوق   اكرام32139077376

شاشه   جهينه42139077396

مهري   سارة52139077424

عاد   هناء62139077532

بن ياية   داوود72139077826

حمادي   محمد إسالم82139077879

قنوني   نسرين92139077901

قادري   هيثم102139077911

سعودي   آمنه112139078105

زنينه   حنان122139078144

خطراوي   شروق132139078171

بالعيد   عليمة142139078196

دقعة   رانيا152139078593

دريدي   كلثوم162139078626

قريشه   صفاء172139078895

بورزمه   فاطمه182139078923

غربي   هالة192139078966

االخوص   وهيبه202139078975

لعجالي   مروه212139079033

مخبير   نوره222139079163

قيطاتني   يزيد232139079168

بلول   إنتصار242139079238

رحومة   ايناس252139079450

حساني   رانيا262139079460

جار هللا   سلمة272139079467

جبالي   سندس282139079470

برحومة   نسرين292139079506

عزوز   سندس302139084334

بن موسى   إسالم312139068673

زياد   الزهرة322139070423

زهو   ياسر332139072714

عبد الجواد   البشير342139077379

شيباني   هدى352139079514

عمارني   رانية362039069297

بن عدي   دعاء372039071154

زايد   نور الهدى3818.34023142

مالحظات

2023/2022السنة الجامعية 

 ( 3الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم البيئة و المحيط 

التطبيقية/ االعمال الموجهة اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية
وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

كلية علوم الطبيعة والحياة
نيابة عمادة الكلية للدراسات


