اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية
وزرارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة الشهيد محه خلضر الوادي

كلية علوم الطبيعة واحلياة
قسم البيولوجيا اخللوية واجلزيئية
السداسي Année universitaire : 2022/2023 - 1

املقياس:
األستاذ(ة):
الدورة  :الدورة العادية

قائمة طلبة السنة االوىل بيوكيمياء تطبيقية الفوج *)1( *gl
الرقم

رقم التسجيل
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939155
79075272
90200024
109049009
183906744
183906751
183906784
183906823
1439066179
1639075249
1639076278
1739066158
1739067253
1739070503
1739074658
1739080656
1739081829
1834023115
1839050552
1839051199
1839062859
1839062936
1939068622
1939068803
1839064795
1839064801
1839066192
1839067442
1839067477
1839067823
1839067848
1839068249
1839068307
1839068827
1839068862
1939073469
1839069758
1939073673

العابد حممد العيد
طراد عثمان
ركييب مسري
ميلودي شادية
عيساوي إشراق
كهمان عبري
قشوط إميان
لداي بلقيس
فرطاس الياقوت
عمريي كرمية
رزوق ساره
توايت طليبه صفاء
قامسي نور اهلدى
جاب هللا إكرام
فضل إميان
طواهرية إسالم
معوش انجية
بوقرة ملياء
فرحات مروة
ميلودة جهاد
جتاين خلود
فاحل شيماء
موساوي أحالم
دريهم يقني
عزي الشيماء
حفوضه بشرى
رزاق لبزه الزهره
محيداتو إكرام
مرغين ساسية
شقور آمنه
عروه الشيماء
جراية رمحة
حاج عمار كنزه
رويسي رتيبة
مرخويف شيماء
محزة سعاد
قامسي مسية
كعب لبنة

إمضاء األستاذ(ة):

TD 1

TD 2

رئيس القسم

TD 3

TD 4

TD 5

TD 6
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1839069393
1839069684
1839069693
1839069708
1839069735
1939065808
1839070563
1839070742
1839071411
1939063513
1939063561
1939063621
1939063697
1939063708
1939063746
1939063757
1939063758
1939064285
1939064481
1939064542
1939064981
1939065012
1939065013
1939065022
1939065028
1939065048
1939065052
1939065123
1939065147
1939065150
1939065151
1939065158
1939065161
1939065167
17.39064576

بوعنان مروة
ابلساسي آمنة
موساوي أمساء
بوسنينة إانس
سارق رميصاء
حساين ايناس
ابلرمضان آية
العايز مسعودة
بلول الشيماء
قعيد سارة
جديدي صفاء
بداده فاطمة الزهراء
دركي منار االنس
درويش جنوى
عماري هناء
بن علي وجدان
شيحاين وجدان مالك
أمحدي إيناس
بن حامد عبري
غزيل حممد الصغري
عمان آيه
خضراوي ابتهاج
ضيف ابراهيم
قماري الرميصاء
مصباحي امرية
ابي خوله
االشهب رانيه
غزال مارية
محيده منار
بن انصر منال
كريد منال
مسعودي هاجر
حاقه هديل
حضري وفاء
عزه جنوه
السايح مىن
غول بثينة
زبيلة سارة
بن املنور إنصاف
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1939065389
1939065403
1939065405
1939065455
1939065458
1939065462
1939065787
1939064619
1939065884
1939066233
1939066249
1939066773
1939066824
1939066843
1939066872
1939066928
1939066932
1939066988
1939066993
1939067916
1939068280
1939068640
1939068681
1939068769
1939068778
1939068786
1939069242
1939069253
1939069334
1939069688
1939069741
1939069752
1939069762
1939071275

بوغزاله آالء
االرقط إكرام
كرمادي إكرام
زكري سهيلة
بن مصباح شفيقه
دردقه عائشه
انوي آية
كروش يسرى
محي منيه
غانيه حممد الصديق
غرايسه نورة
أاب إميان
كشيده خدجيه
صحراوي زكية
خشانة طه
منوسة كرمية
بكوش ليلى
مقراين نور اهلدى
ربيعي هناء
غدير أمحد إميان
كنيوه توته
خليفي إخالص
عيشوش خلود
حبري مروة
عطا هللا منال
عزي نور اهلدى
قلبو هتاين
إمساعيلية رتيبة
شوقي ندى ايمسني
أهناين إكرام
حجاجيي كوثر
مصري نسيبة
طعبلي وسام
بوحامد عبد الرؤوف
ذويب جهينة
قحف مسرية
خزازنه صليحه
دابب مروة
طراد وفاء
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1939070110
1939070396
1939070437
1939070461
1939070879
1939070890
1939070891
1939071217
1939071233
1939071235
1939071236
1939071244
1939071272
1939071649
1939071657
1939071692
1939071700
1939072076
1939072141
1939072394
1939072411
1939072486
1939072824
1939072842
1939073092
1939073203
1939073642
1939073650
1939078937
1839063025
1839063887

درويش هناء
عشاب ام هاين
بومشال شيماء
جعفر فردوس
بومشال شيماء
ابلصحراوي عائشة
الصامي عائشة
حين آية الرمحان
منصوري أمرية
بوحامد ايلة ريهام
مراح اميان
زبيدي جهاد
دريس شهيناز
كروش دعاء اإلسالم
محيدي زينب
نيد فاطمه
مهيسي ليلى
ابعيسى شيماء
فضل وسام
زغوان أمرية يسمني
احثريب اميان
نيين نسرين
بن قلية مساح
امحيميد فاطمة
ليمان احالم
كعله نعيمه
بوسكاية جيهان
حنايف رفيدة
ساملي رونق
زغدي ليلى
هقي غفران
خلف هللا خلود
سليماين رؤى
خرشي دنيا
محادي سالف
زيدان كلتوم

إمضاء األستاذ(ة):

TD 1

TD 2

رئيس القسم

TD 3

TD 4

TD 5

TD 6

استلمت يوم24/09/2022:
أتشرية مصلحة التعلييم ابلكلية

