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طنش   أحمد1109044314

تريعه   منار22039062851

دردوري   مالك32039063511

شيخة مبروك   نصيرة42039063521

خادم هللا   اكرام52039065139

عباسي   أميره62039067111

دحمان   شيماء72039069714

سمينه   اسالم82039071867

عون   بالل92039071871

حاج نعاس   أنفال102132001555

بالعيد   شراز112134023109

كينة   وصال122139055924

غربي   رونق132139057061

بن سعديه   أحالم142139058597

عماره   آية152139068588

دبار   آية162139068590

منصور   آيه172139068594

بيه   أروى182139068608

فريجات   أسماء192139068617

عدايكه   أماني202139068626

مجول   أميرة212139068632

قريد   إحسان222139068657

براهمي   إسراء232139068668

منصوري   إكرام242139068678

بله باسي   إكرام252139068683

دريدي   الزهرة262139068710

قسوم   اماني272139068722

طواهري   انتصار282139068727
 

مسعودي   بتول292139068734

أحميم   بثينه302139068736

عموري   نسيبة312139084983

مباركي   شهيناز322139086757

بلجاني   أسماء331939069998

زغيب   سندس342139068864

بروبه   نرجس352139069053

غيالني   لينة362139068963

عسيله   حنين372139069711

حداد   فريال382139068949

عباسي   زمزم392139084252

شمسه   شروق402139070495

نجاح   وردة نريمان412139069110

كبسة عدنان التميمي42

إكرام   برقيقة432139066947

44

اللقب و اإلسم رقم التسجيل  الرقم

كلية علوم الطبيعة والحياة

 ( 1الفوج  )القائمة االسمية لطلبة السنة الثانية علوم بيولوجية 

مالحظات

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

نيابة عمادة الكلية للدراسات

التطبيقية/ االعمال الموجهة 

2023/2022السنة الجامعية 



12345678910

بريك   بسملة12139068739

موان   بشرى22139068741

شابي   جمانه32139068762

سعد العايب   جهينة42139068768

بن عمر   خلود52139068790

صحراوي   خولة62139068793

مشري   خيرة يسرى72139068799

عموري   دعاء82139068803

غومة   دنيا92139068810

مسعودي   رحمه102139068826

بن عمر   رميصاء112139068833

خلوط   سلسبيل122139068857

طليبة   سلمى132139068858

مدلل   سندس142139068863

ربيعي   عبد هللا152139068911

عفاس   عبير162139068917

دويم   عرفان سندس172139068922

عماري   فاطمه الزهرة182139068944

بله باسي   كريمه192139068955

شراد   كنزه202139068956

نصيرة   لينة212139068962

بروبه   مروه222139069006

بن سالم   مروه232139069007

مجول   مريم242139069013

دوه   مريم252139069014

مدلل   مصباح262139069022

شيباني   مفيده272139069024

بوقطاية   مالك282139069026

محبوب   منال292139069035

واغد   منيرة302139069040

بالعيد   نهاد ياسمين312139069059

مسلي   كريمة3217.34024835

ليحيو   مسعود332039076696

بحري   قاسم342039065303

بيات   منار352139072663

حامدي   زيد362139071353

بوزياني   أصاله372139068621

فتح هللا   أم الخير382139068624

صالحي   اريج392139068700

صالحي   سرين402139069213

بن سعود   ابتسام412139069136

مدلل   آية422139068587

جبالي   ندى اليسار432139069935

كلية علوم الطبيعة والحياة

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

نيابة عمادة الكلية للدراسات
2023/2022السنة الجامعية 

مالحظاتالتطبيقية/ االعمال الموجهة 

 ( 2الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية

اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم
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محبوب   نهال12139069060

معوش   نور االيمان22139069068

سعيد   نور اإليمان32139069069

عموري   هدى42139069089

والبي   وردة52139069109

بالعيد   وصال62139069115

قناني   يسرى72139069125

مريقة   يسمين82139069127

مجوري   كريمة92139069161

قديري   إيناس102139069186

مهري   فاطمة الزهراء112139069233

عموري   هناء122139069266

حسان   آية132139069612

نجعي   أية142139069639

رواق   اماني152139069676

جديدي   اماني162139069677

دردوري   اميمه172139069678

سلطاني   انتصار182139069681

زقب   تقوى192139069695

حثروبي   خديجة202139069718

ساكر   ساره212139069762

مصباحي   سندس222139069774

خميده   شروق232139069777

العوني   عهد242139069847

حليالت   فاطمة الزهراء252139069856

نينة   كوثر262139069866

قرازه   لينه272139069875

قدة   محمد العيد282139069896

مناعي   مروه292139069909

محده   مروه302139069910

بوترعة   رحاب312039070132

بوغزاله محمد   شيماء322039071631

شويخ   كوثر332039065524

عقاب   نهال342139069945

االعوج   هيفاء352139069976

دباب   عائشه362139068893

دريدي   بثينة372139068735

بوصبيع صالح   آية382139070837

عدايكه   جهاد392139068765

إكرام   زيدي402139068677

نوره   قدور412139071786

حريز بكار   حياة422139069714

بن عون   نور الهدى432139069953

مالحظاتالتطبيقية/ االعمال الموجهة 

 ( 3الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية

كلية علوم الطبيعة والحياة
نيابة عمادة الكلية للدراسات

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

اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

2023/2022السنة الجامعية 
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ديدي   منتهى12139069928

وقادي   نسرين22139069936

بسر   نور الهدى32139069955

خلوط   نور اليقين42139069956

بسر   هادية52139069962

بليلة   مريم62139070068

باي   آميرة72139070370

بن عتوس   آية82139070372

قداري   أميرة92139070386

عيادي   إخالص102139070395

باي   إسراء112139070396

حميده   إناس122139070403

ضمايدة   إيمان132139070406

قدور   الرميصاء142139070422

قديري   الشيماء152139070424

مراغنية   اماني162139070429

خير هللا   بوثينة172139070442

عدواني   حبيبة182139070449

داهم   ذكرى192139070460

عيده   رناد202139070466

بن موسى   ريان212139070470

دركي   زكرياء222139070475

بن بردي   زهرة القدس232139070478

عيادي   ساجده242139070481

بن عبد هللا   سندس252139070491

االشهب   عبير262139070529

بليمه   فاطمه272139070538

مصباحي   لوجين282139070548

قماري   مريم292139070568

تجاني   منار302139070572

بن بردي   منار312139070574

بن خليفة   جمانة322039061761

عقبة   حنان332039065186

بن خليفة   ماريه342139069879

سعدين   اكرام352139069154

حمدون   نهاد362139070584

موساوي   هبة الرحمان372139070595

دنيا   تريكي382139070913

صالح الدين   غربي392139073658

هيام   عباسي402139074560

دحه   مروه412139084875

باي   منال422139070575

ضو   كريمه432139069864

مالحظاتالتطبيقية/ االعمال الموجهة 

 (  4الفوج )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية

كلية علوم الطبيعة والحياة
نيابة عمادة الكلية للدراسات

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

اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

2023/2022السنة الجامعية 



12345678910

عتوسي   ندى12139070578

غيالني   نرجس22139070580

محبوب   نهى32139070587

شبرو   نور الهدى42139070592

حميده   وجدان52139070609

باي   وجدان62139070612

مهرية   ياسمين72139070617

عمارة   اسراء82139070647

عموري   آية92139070836

قيطه   آية102139070839

حميده   أروى112139070843

قسوم   إكرام122139070869

طالبي   إيناس132139070873

بشيري   الحاجه مروى142139070881

تواتي طليبه   الشيماء152139070885

طراد   حليمه162139070899

كرمادي   روى172139070928

حفوضه   شروق182139070940

ضو   فاطمه192139070972

بالخير   فاطمه الزهراء202139070973

حميده   فاطمه الزهره212139070974

خياري   منال222139070998

كرمادي   منال232139070999

شريط   نور الهدى242139071007

صوري   آيه252139071301

فار   إيناس262139071319

معمير   الحاجة272139071323

بوخزنه   الرميصاء282139071324

بوزيدي   السعدية292139071325

دحمري   حاتم302139071337

نوي   رانيا312139071347

سعدين   ردينه322139071351

دادي   هيفاء332139086929

عبد الملك   انفال34

معمري   هدى352139071398

حنكه   ريان362139071742

زقب   نهاد372139069944

شليق   نورهان382139069078

آيه   عدايكه392139068595

خضراء   شوشاني محمد402139079128

محمد ريان   سلطاني412139078215

عائشة   مصباحي422139072532

سعدين   اروى432139070412

مالحظاتالتطبيقية/ االعمال الموجهة 

 ( 5الفوج )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية

كلية علوم الطبيعة والحياة
نيابة عمادة الكلية للدراسات

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

اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

2023/2022السنة الجامعية 
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رمضاني   زينب12139071354

بن موسى   ساره22139071355

سعدون   محمد32139071377

عبابة   مريم42139071385

بليلة   نور الهدى52139071394

خرياطه   هبة الرحمان62139071397

قدور   هديل72139071399

ميموني   ورود82139071403

قرفي   اسراء92139071721

لموشي   دنيا102139071738

نصرات   ريم112139071744

قزي   سيف الدين122139071747

حريزي   مبروكة132139071770

هارون   نور االسالم142139071783

مقدود   وفاء152139071788

بوهني   صبرين162139071829

عياشي عمر   مبروكه172139071850

شدالة   آية182139072351

حمتين   أسماء192139072357

العوز   أمال202139072363

بيات   إيمان212139072383

حمو   اسراء222139072394

شنة   اسراء232139072396

عوادي   الزهرة242139072411

حنانة   اماني252139072424

بكوش   امباركة نهاد262139072425

سناقرية   اميرة272139072426

ستو   ايمان282139072428

عوادي   ايمان292139072429

تابعي   حنان302139072456

العقبي   رحمة312139072473

ممادي   زكية322139072479

شوشاني عبيدي   منال3318.39053104

غبش   منال342039072232

بن سعدية   رحمه352039069696

نصرات   آيه362139071302

صحراوي   مروة372139072639

عالل   آية382139071297

بيات   كنزة392139072595

قية   مريم402139072653

مسغوني   يسرى412139070072

صحراوي   إسراء422139072380

زيتونة عطاهللا   سلطانة432139069768

كلية علوم الطبيعة والحياة

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

مالحظات اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

نيابة عمادة الكلية للدراسات
2023/2022السنة الجامعية 

 ( 6الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية

التطبيقية/ االعمال الموجهة 



12345678910

غضبان   زينب12139072483

ممي   شافية22139072504

عوادي   شيماء32139072512

هويدي   صفاء42139072518

نوار   عابدة الرحمان52139072535

مهاجر   عبد هللا62139072556

كبسة   عدنان التميمي72139072567

سنيقرة   عقيلة82139072569

بني   غادة92139072583

صك   فايزة102139072591

عوادي   كوثر112139072597

لعيس   مروى122139072644

شنقارة   مريم132139072648

يمبعي   مريم142139072650

شعر   مسعودة152139072658

يمبعي   منال162139072666

حريزي   منيه172139072671

برحومة   هاجرة182139072693

كرثيو   هاجر192139072694

شرفي   هناء202139072702

دشري   يامنة212139072718

تلحيق   لينا وفاء222139072748

سعداني   آمنة232139072836

مصباحي   محمد الصغير242139072901

دبيلي   إسراء252139073195

داهم   إشراق262139073197

شوية   الرميصاء272139073215

قريشي   بشرى282139073221

بوطيب   دعاء292139073233

والبي   سندس302139073243

شراديد   ربيعة312039070574

غدير إبراهيم   جميله322039076036

مخلوف   عاليه332039070933

جورني   هيفاء342139073307

حمادي   مرزاقة352139073388

عوادي   الصادق362139072416

طنش   خيرة372139072462

فورو   الزهرة382139072413

نسيب   مالك392139074534

أحمد الصالح   منال402139074540

شكيمه   عائشه412039061892

بن عبدهللا   مريم422139073287

بالعشي   وردة432139073309

مالحظاتالتطبيقية/ االعمال الموجهة 

 ( 7الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية

كلية علوم الطبيعة والحياة
نيابة عمادة الكلية للدراسات

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

اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

2023/2022السنة الجامعية 



12345678910

عتير   فتيحة12139073270

زرقي   مالك22139073289

ذهبي   منى32139073292

زرود   نور الهدى42139073298

خالدي   آية52139073592

حنكه   إسراء62139073605

غدير عمر   إسالم72139073607

زواري فرحات   إكرام82139073608

مرغني   إيمان92139073611

حشيفه   ايناس102139073622

حتيري   بسمه112139073628

محضية   ثريا122139073631

شاللقة   دعاء132139073640

حشيفه   سليمه142139073650

مرزوق   صبرين152139073655

عسيله   فريال162139073690

سالطنة   لينه172139073693

شويرف   منيره182139073709

زواري فرحات   ميري192139073710

نغاق   نرجس202139073711

حسني   نهى212139073713

زواري أحمد   نور الهدى222139073715

مرغني   هناء232139073720

غدير أحمد   هناء242139073721

بوجمعة   آيات252139073953

بن علي   إحسان262139073963

فطحيزه علي   إخالص272139073964

بن عماره   اسراء282139073971

زين   بسمه292139073980

بالقاسمي   بسمه302139073981

جويده مبروك   جميله312139073984

حنكه   خلود322139073988

بالعيد   كنزه332039061959

رمضاني   محمود342034027452

بورقعة   يسرى352039076869

معوش   إسالم362139073196

فردية   إيناس372139073203

مدخل   هديل382139074063

شلبي   زينب392139074004

قايد   صفاء402139074016

مزيو   شيماء412139070941

دبار هناء4239066829

حشاني   عبير432139073263

بوطيب   آدم442139073183

مالحظاتالتطبيقية/ االعمال الموجهة 

 ( 8الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية

كلية علوم الطبيعة والحياة
نيابة عمادة الكلية للدراسات

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

اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

2023/2022السنة الجامعية 
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لموشية   زينب12139074005

رمضاني   صابرين22139074015

مكي   علياء32139074026

عقيب   منال42139074050

بن علي   منى52139074051

حامدي   هنيه62139074065

بوته   يسرى72139074072

طريلي   إكرام82139074082

طريلي   رحاب92139074092

حمادي   منال102139074109

جبالي   آية112139074359

بوصبيع إبراهيم   آية122139074360

أحمد الصالح   ابتهال132139074375

شريط   اسراء142139074378

حريز بالقاسم   ايمان152139074398

حاج عمار   بشيرة162139074407

فرحات   جمانه172139074412

احمد الصالح   جهينة182139074413

غريب   حليمة192139074416

ناقص   دنيا202139074423

عباس   روان212139074432

قدوري   زهرة البتول222139074437

تومي   سالف232139074443

عبد الجواد   سلسبيل242139074444

بالي   شيماء252139074448

عيشوش   شيماء262139074449

خوازم   عبير اآليات272139074480

نصير   عفاف282139074483

زقب   غفران292139074491

رحومه   كريمه302139074502

سباع   منيرة312139074542

بوصبيع صالح   ساجدة322139074584

بن علي   فاطمة الزهراء332139074588

عمارين   أفكار342139075099

بالموم   حواء352039062667

رمال   إكرام362039063333

قديري   عبد الجبار371939063581

ليدي   أميرة382139073957

زين   بسمه392139073980

داده   آيه402139073954

شراد   وفاء412139074567

قديري   فاطمه الزهرة422139077481

نصرات   نرجس432139074547

زعبي   سمير442039064192

عيشوش   هالة452139074555

حنكه   مسعوده462139074529

مالحظاتالتطبيقية/ االعمال الموجهة 

 ( 9الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية

كلية علوم الطبيعة والحياة
نيابة عمادة الكلية للدراسات

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

اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

2023/2022السنة الجامعية 



12345678910

بن خدوجة   أماني12139075106

حمالوي   أمل22139075108

شاشه   أمل32139075109

لعموري   أميرة42139075113

رميلي   اروى52139075143

شباب   امال62139075147

بودرهم   جهينة72139075163

قدار   حميدة82139075169

بن عبد القادر   حنين92139075171

دبيلو   خولة102139075174

حميدي   خوله112139075176

مالكي   خيرية122139075179

قادري   دعاء132139075184

خريف   رحمة142139075197

بوعنان   روميصاء152139075201

بن الزاوي   ريهان162139075210

العابد   شهد172139075245

طرية   شهيناز182139075248

تواتي   شيماء192139075250

إبراهيمي   صابرينة202139075255

سخري   صفاء212139075258

بن شاوي   عتيقة222139075299

زهري   فاطمة الزهرة232139075306

عمور   قطر الندى242139075313

حميدي   ماريا252139075322

بن ياية   مريم262139075350

بن عمر   مالك272139075356

الساكر   منال282139075365

بابا سعيد   ندى292139075374

سراي   نوارة302139075380

قلبو   نور الشمس312139075383

القمي   هاجر322139075395

ناصر   هبة الرحمان332139075400

سليماني   وفاء342139075418

غطاس   عفاف352139075466

جراية   مالك362039062021

سويسي   وداد372039067292

قنوني   نور اإليمان382039067771

ترشة   مريا ديانا392139078219

مصباحي   هنيه402139078243

بوعنان   أسماء412139075096

عريبي   نور الهدى422139075388

بن يحي وصال43

برقيقة كلثوم4439055716

مالحظاتالتطبيقية/ االعمال الموجهة 

 ( 10الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية

كلية علوم الطبيعة والحياة
نيابة عمادة الكلية للدراسات

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

اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

2023/2022السنة الجامعية 



12345678910

بن عاشور   أحمد ياسين12139075679

بلحاج   أسماء22139075680

الوافي   بلقيس32139075684

حروز   روفيدة42139075688

بن العيد   زينب52139075691

طبال   نور اإليمان62139075717

بيطه   هالة72139075719

شوقي   هيفاء82139075722

لعجال   جهيدة92139075729

حروز   سحر102139075730

بوصبعي   صابرينال112139075732

هداج   وصال122139075742

مختاري   إكرام132139075816

سعداوي   قدس142139075839

طلحة   اخالص152139076064

بوعقة   اسماء162139076065

بالعربي   اصالة172139076066

العابد   خلود182139076088

بري   رقية192139076090

بن عمر   سميحة202139076098

بن قلية   فاطمة الزهرة212139076128

قرقازي   مريم222139076141

العلمي   أمينة232139076508

بوحنيك   إكرام242139076510

لهرم   خوله252139076545

طلحة   رزينة262139076558

ذيب   رقية نور الياقين272139076560

عمارني   رندة282139076561

العلمي   روميساء292139076564

زيدي   سارة302139076569

بن حمزة   شهرزاد312139076591

شيخه بلقاسم   صفاء322139076602

بدرة   قطر الندى332139076636

حجاج   ليديا مالك342139076642

سعدهللا   مباركه352139076646

ممي   مباركة362139076647

بوزيد   حسين372039068828

بن قلية   شهيناز382039069457

بوخالفة   عفراء392039070615

قعيد   صفاء402139073253

سعدودي   آيه412139068593

عبد الملك   رتاج422139068821

هزيل   شروق432139068870

نواجع أماني4421.39066895

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية
وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

نيابة عمادة الكلية للدراسات
2023/2022السنة الجامعية 

مالحظاتالتطبيقية/ االعمال الموجهة 

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
كلية علوم الطبيعة والحياة

 ( 11الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية
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دواشي   أكرم12139076940

غزولة   إبتسام22139076942

رابحي   إسالم32139076946

طراد   الزهره42139076954

االبيض   انتصار52139076957

عثماني   ايمان62139076960

مأمون   تسنيم72139076962

مجيدي   سليمه82139076983

دريس   شيماء92139076986

رحماني   عمار102139076994

حوبه   عمر112139076995

ضب   فاتن122139076998

حفصي   لينة132139077004

ساعي   ماريا142139077006

بالعبيدي   مجيب الرحمان152139077007

عرفة   مريم162139077021

عريق   مريم172139077022

مخزومي   نور الهدى182139077034

طواهرية   هبة الرحمان192139077035

بغدادي   هناء202139077036

مراح   هند212139077037

دريس   يمينة222139077041

هميسي   آية232139077341

بوزيدي   آيه242139077345

عقاب   آيه252139077346

حساني   دنيا262139078154

عوينات   إستبرق272139077363

بريبش   إسراء282139077364

حدد   إكرام292139077367

فار   جمعه302139077394

كروش   خديجة312139077405

بكاكرة   خلود322139077408

حميدي   دعاء332139077410

قطوطه   زينب342139077420

بن عمر   شهرزاد352139077440

غمام عمارة   شهيرة362139077441

بكاكرة   شيماء372139077444

سبوعي   صفاء382139077450

تي   يسرى392139077539

مساك   آسيل402139076931

عياطي   زينب412139078162

غمام علي   صفاء422139077451

رابحي   مروة432039049806

حدد شهيرة44

أوبيره   أروى452139076937

بالنور   منى462139077516

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية
وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

نيابة عمادة الكلية للدراسات
2023/2022السنة الجامعية 

مالحظاتالتطبيقية/ االعمال الموجهة 

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
كلية علوم الطبيعة والحياة

 ( 12الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية
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هميسي   صونيا12139077455

عباد   ضياء الحق22139077456

كرباع   فاطمه32139077476

موساوي   كنزة42139077487

كرباع   نرجس52139077521

عوينات   هدى62139077531

قادري   أمنية72139077787

بن درويش   امنيه82139077802

بولوسة   انتصار92139077803

عماري   سليمة102139077839

بوحفص   شمس الهدى112139077847

حجايجي   نهال122139077904

جغبالة   وصال132139077916

منقر   أميرة142139078119

معلول   أنفال152139078121

حميده   اسماء162139078131

بوزيان   جهينه172139078141

خلفاوي   خالد182139078147

معامير   خوله192139078151

صوالح محمد   إبتسام202139077361

خلفاوي   صفاء212139078179

خضراوي   عبير222139078191

عوابد   فريال232139078200

ليفه   محمد242139078206

بدر الدين   محمد االمين252139078208

منقر   مريم262139078220

عباسي   هبة الرحمان272139078239

عثماني   هدى282139078240

عزوز   يسمين292139078253

بن عدي   جهينة302139078412

رحيم   عبير312139078442

بعيط   نورهان322139078470

سعداوي   ريان332139078599

قيدوم   ايناس342039071148

األطرش   تهاني352139077390

عربيه   شروق362139077437

بوحنية   نور الهدى372139075390

عريبي   دعاء الرحمان382139075187

بكاكره   صبرينة392139077449

خطراوي   أميرة402039070867

العابد   آيات412039070052

مجول األمين4210.9041891

كلية علوم الطبيعة والحياة

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

نيابة عمادة الكلية للدراسات
2023/2022السنة الجامعية 

التطبيقية/ االعمال الموجهة 
مالحظات اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

 ( 13الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية
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رميثة   شيماء12139078609

قيزوط   فاطمة الزهراء22139078623

هيشر   مكة32139078631

عازب احمد   أميره42139078822

عطاهللا   إكرام52139078827

فريجات   بثينة62139078849

بن عمر   زهير72139078870

بته   سندس82139078879

حمده   سهام92139078882

بن عمر   سهيله102139078884

عالوه   سيف الدين112139078885

مومن مسعود   عائشه122139078902

عطا هللا   عبير132139078913

زواري احمد   عهد142139078919

عثماني   فطيمه152139078926

محده   كريمه162139078929

عازب عثمان   محمد172139078934

مراد   يسرى182139078977

تامه   يسرى192139078979

قدور   صبرين202139078993

سعيد   جميله212139079122

لمقدم   حنان222139079124

ساسي   ساميه232139079136

عبسي   مروى242139079157

جويدة أحمد   أحمد252139079232

لكحل   بسمة262139079244

برغوث   شروق272139079258

بن عمار   صبرينه282139079259

وصيف سنوسي   نجوى292139079286

زبيدي   أم الهناء302139079426

لجدل ثلب   حياة312139079457

معوش   نور االسالم322139079511

لعجالي   أميسة332139083753

بوزناده   إبتسام342139083789

لعبادي   بدره352139084004

مومن مسعود   بوبكر362139084039

حاقة   رحيل372139084194

قده   عفاف382139084572

لكحل   سلسبيل392039068458

زكور فرحات   شيماء401839072974

حمي فتيحة412139422913

زهو ياسر42

كريكب   حنين432139078590

كلية علوم الطبيعة والحياة

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

نيابة عمادة الكلية للدراسات
2023/2022السنة الجامعية 

التطبيقية/ االعمال الموجهة 
مالحظات اللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

 ( 14الفوج  )القائمة االسمية لطلبة  السنة الثانية علوم بيولوجية


