
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

 gl* (1)*قائمة طلبة السنة الثانية ماستر  التنوع البيئي و المحيط الفوج  

بن خميفة   اليام110.9041977
قرفي   عقيمة210.9046439
دويس   سارة312.9047889
بوترعة   امنة413.39055463
حماني   نيمة515.39066486
باىي   نصر الدين616.39070795
مسعي احمد   انوار717.39065271
بن عمر   رحمو817.39065330
بوحفص   العطرة917.39071163
كحيحة   عبد المنعم1017.39072736
بوشمال   سعاد1117.39073272
لخويمس   مسعوده1217.39076260
بن بداري   اكرام1317.39080737
ىزلة   فاطمو1418.39063005
نصيرة   وئام1518.39063148
باي   العزوزية1618.39064408
عصامي   سيرين1718.39064458
خزان   حفصة1818.39065215
عبابسة   فتيحة1918.39065261
برايكو   منوبية2018.39065290
العايب   لمياء2118.39065650
شعر   عائشة2218.39066309
غراب   مسعودة2318.39066414
بن عيشة   جمعو2418.39066958
قعيد   حميدة2518.39066963
بوقطاية   سميم2617.39065372
بالخير   ريان2717.39074708
غالية   شيماء2817.39081239
بوحفص   انتصار2917.39074671
حميمو   أسماء3015.39064743
عماره   وداد3116.39066861
بوترعة   آسية3216.39076177
غريسي عموي   الشيماء3316.39077196
نقودي   شروق3417.39064360
جوادي   إبتسام3517.39069592
بن طالب   زكرياء3617.39071202
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 gl* (2)*قائمة طلبة السنة الثانية ماستر  التنوع البيئي و المحيط الفوج  

سعيد   إيمان118.39069710
مسعودي   مريم218.39069831
خالد   نور اليدى318.39070247
قرميط   أيمن شياب الدين418.39070574
بدرة   رندة518.39070638
صالحي   قدس618.39070702
حثروبي   محمد اسامة718.39072278
غربي   حسناء818.39072951
لوبيري   أنغام918.39073293
شاسو   جيالني101990.13.1208
عوين   عبد الفتاح1197.821486
جاب اهلل   كوثر1218.39067525
بوعافيو   فاطمة الزىراء1317.39067195
يحي   زينب1418.39064447
بحري   أنفال1517.39067573
مناصر   حمزة1616.39074146
جعفور   رانية1717.39074685
دادي   منال1817.39075284
شين   نجاة1917.39076464
باهي   أميرة2017.39080601
طالب   أميرة2117.39080602
بوغمارة   كمال2295.4415
بريكه  ُ إسالم2316.39066390
باسي   الزهرة2417.39074176
عبد الكريم   مباركة2517.39076452
بن عمر   إشراق2618.39062754
شراحي   أمنة2718.39064385
بن عمر   رميسو2818.39078857
جديعي   ليمى2915.39066134
عمارة   سالف3002.441865
قدوري   وفاء3117.39070187
محمودي   صفاء3217.39075218
عوينات   محمد الصالح3311.9041488
بكاري   مريم3408.9038499
براهمي   الشيماء3517.39068224
عميره   إيمان3617.39080694
محده   سمية3717.39075630
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**gl* (2) (3)g1*قائمة طلبة السنة الثانية ماستر  التنوع البيئي و المحيط الفوج  

زايد   زينب118.39066978
حشيفو   الشيماء218.39067449
مباركي   جوىرة318.39067460
بره   نوراليدى418.39067549
شويرفات   يسرى518.39067953
بن مبارك   شريفة618.39068857
خميفي   كنزة718.39068898
حمادن   نور اليدى818.39068936
بوحفص   ىاجر918.39068939
خميفي   ىيام1018.39068947
عمران   أمنة1118.39069698
مليك   جويرة1217.39073700
بالعيد   رميصاء1317.39073712
رحال   شفاء1417.39073729
ضب   فاطمة الزهراء1517.39073749
دويم   نعيمه1617.39074351
قناني   خولة1717.39064293
بالعروسي   سميو1817.39066148
ثامر   مروة1917.39067229
شراديد   نريمان2017.39072346
عروك   شييناز2118.39069766
حضري   فاطمة2217.39066192
بن عمي   منال2317.39068479
بالي   عفاف2417.39070130
شراديد دالل25
قرميط نبراس شمس اليقين26
دالل بسرة27
بحرية عدي28
عمار خناب29
بوعافية محمد30
أمينة عالق31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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