
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

 gl* (1)*قائمة طلبة السنة الثالثة فزيولوجيا النبات الفوج  

زاّي ًرجص139066058

بْضبيت أضواء239065928

قريرح ايواى339065957

غاًن بطوت439068825

بْحوذة أيت539065935

عاهر غيواء639065994

72,02039E+11ًصبت غيواء

هػري صفاء839066004

كٌيٍْ جوا939062653ًَ

بريبع ضرّر1039070139

بقاط ابتطام1139065937

ُسلت صبريي1239064573

صالحي ُّيبت1339066482

حويت غادة1439067735

غرايطت كْثر ايواى1539063480

غْهَ أم الٌِاء1639070102

قرح ًرجص1739066470

كرّظ إكرام1839070080

غوام علي ربيعت1939070131

202,02039E+11غرقي إيٌاش

بالعيذ ًصيرة2139062053

222,02039E+11كرّظ أًفال

عطاهلل ُذيل2339063828

قعري خلْد2439063391

خضير ًجاة2539076752

لخياري اكرام2639067121

تْاتي عسيس2739062781ٍ

282,02039E+11ضخري ضِام

قريرة أًفال2939067140

302,02039E+11قطْم خلْد

عرباّي ٌُاء3139062085

العاًس هرّة3239065339

حْري هٌال3339070215

342,02039E+11خريطت غايت

زيي كريوت3539067393

362,02039E+11ضلطاًي راًيا

ضلْٓ رحْه3739070913َ

حريزي   خديجة  382039065192
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**gl* (1) (2)g1قائمة طلبة السنة الثالثة فزيولوجيا النبات الفوج 

12,02039E+11هشذاط فريال

سليواني نسرين239062048

32,02039E+11هيلىدي هناء

برتيوت هديل439068524

سباق عبد القادر أنفال539067139

62,02039E+11برادعي اهينت

72,02006E+11جديعي الياش

هاني آسيا839061652

بالطيب هرين939069307

دوساوي نىر الهدي1039069424

زياد سويت112039076260

شريط فاطوت السهراء1239063476

132,02039E+11كذيذت آيت

االشهب نسيبت1439062049

شنت بدر البدور1539065162

صىالخ هذود خديجت1639064561

جروني إكرام1739063334

لوذنط هرين1839065348

هشارة   نجاح192039065371

ساكر   رانيت202039063398

خميده   فلاير211939065474
عطااهلل   إيناس2218.39072923
بن عمر   أسامة231939063349
غولي   ايمان241939072409
بروبة   ىيفاء2516.39065754
زديك   ياسمين261939072689
شويرفات   فردوس2718.39067916
زغبيب   خولة281939072813
بوتعقاقين   ريان2917.39047473
دغيش   أسماء301939069211
موساوي   عبد المنعم3111.9044010
بن عدي   عبير321939072670
بوزوايد   نرجس3317.39072793
ربيحو   حمادة341939071249
بالشيخة   عايدة3517.39068366
مردف   نور اإليمان3618.39072699
نينو   العروسي3717.39066563
كيم   شيماء3817.39068350
بكوش   منى3918.39068334
سعودي عبد العزيز40
هناصر دنيا4139070031
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**gl* (1) (3)g1قائمة طلبة السنة الثالثة فزيولوجيا النبات الفوج 

12,02039E+11ِالعُيىي وُرالٍد

ضايح ضميت239061844

32,02039E+11به عمر ضارة

42,02039E+11العقُن عبد هللا

مطعُدي أوص52039069236

بلٍادي مطعُد639065356

72,02039E+11َويص الشيماء

بُزَايد بثيىت82039069263

تركي أحمد92008905151

صابر مرَي1039070974

زغدي ايىاش1139065943

وملي رَفيدة1239065824

ضلطاوي تٍاوي1339064167

142,02039E+11عدايكت شيماء

بالي خُلت1539066750

متيش يُضف162039076881

حم عيد اميرة1739061667

رحال مىار1839062024

فايسي فاطمت السٌراء192039064211

بيكي ريان2039062696

عميار شفاء212039067201

فقيري حىان2239062664

232,02039E+11عماري تٍاوي

عماري شبيلت241739072253

معمري آيت2539064132

شكيمت عبير2639070947

به حمدي خضري2739066749

زبيير كُثر2839069382

محلي ياضميه2939061028

حمادي مىار3039067816

312,02039E+11حامدي زيىب

لعُيد مريم3239065353

به وصيب مريم3339069704

رحمُوي شيماء3439069338

تامً احمد352039071543

خليلي حجيري   أحمد أمين3618.39072912
حجاج كريمت3739069380
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**gl* (1) (4)g1قائمة طلبة السنة الثالثة فزيولوجيا النبات الفوج 

بانقظ عائشت139064451

22,02039E+11َّيشري جًا

يعٍِٕ يُار339071541

باسي وئام4203967291
بًُْٕ   إصالو52039064630

َصراث   َٕر62039064599

72,02039E+11يقى إكراو

82,02039E+11بٍ عذي يُار

92,02039E+11صهًٍاًَ شرٔق

قٕري   ٔصال102039063533

حاصً   كٕثر112039065309

يعٍٕة   إٌُاس122039053657

جاب هللا َضال1339067280

غٕنً صارة1439067188

عٍضأي   شًٍاء152039068468

نٍحٍٕ   َاد161739081832ٌّ

حًذي   يضعٕدة172039072227

حرٌز بكار   صٍٓهت182039062722

يحهٕ   يرٌى192039065349

طرٌهً أشٕاق2039066722

212,02039E+11صخري يُار

صبتً َرًٌا2239069759ٌ

عهٕاٌ َٕرة2339074244

عهٕاٌ َٕر2439064244ِ

يذنم انشًٍاء2539063575

تجًٍُ يُار2639069751

بٕتّ رٌا2739067181ٌ

حًالٔي صرٔر2839070587

قذٔري شًٍاء2939070158

فطحٍزة عًار ٌٕصف302039070244

بانصحرأي دعاء3139069291

باًْ شفاء322039061864

حًايّ بهقٍش3339063373

نعٕر ْاجر3439063524

بكاري ُْاء3539067778

قٌٕذري صعٍذة3639067310

دباخ   ماريا3717.39083571
بوترعة رحاب38
بوته دنيا391839067872
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