
الحصة 04الحصة 03الحصة 02الحصة 01
2022/…/…2022/…/…2022/…/…2022/…/…

لیلىاحمادي سالم39427609 1
شیماءاالطرش39478217 2
الحادةاألحرش39444413 3
تھانيالبار39474513 4
ھاجرةالزایز39436410 5
ھدیلالشارف39474819 6
آمنةالعابد39428701 7
فائزه الزھرةقادي39449215 8
اسماءالعبید39450208 9
صفاءأبیش39410807 10
أنفالأوذیني39412610 11
اسماءباسي39473802 12
ھاجرباعیسى39470716 13
جھانباللموشي39464704 14
سیرینباھي39418309 15
منارباھي39421911 16
بلقیسباي39421117 17
مباركھبده39430614 18
أیھبدي39412611 19
دعاءبدیده39448901 20
بشرىبره39472801 21
آمنةبریك39444401 22
صبرینھبكري39468608 23
كوثربلھ باسي39478311 24
فافةبن حداش39470504 25
ھزاربن سعید39449507 26
ھناءبن عائشة39454509 27
ھاجربن علي39417318 28
رندهبن عون39424507 29
أروةبن علي39448512 30
نجالءمیھي39418404 31
   شیریندردوري 322039064647
   رانیھبن عمارة33212139070915
   فریدهالتجاني 34212139077484
   محمد الصالحبنین 35212139069245
  أمیرة سعدیھمراد 36212139069180
   امیرةالعرشي 37202039061733
   آیةعوادي 38191939067019
   ھبة هللابالعید 39212139069088
  نور الھدىخالیفة 40212139077577
رانیاحریز عبد القادر39448902 41
رقیةبن عمر39448905 42
432.22222E+14 أحالم خظور

قوائم طلبة سنة أولى علوم المادة الفوج االول (1)

االسماللقبرقم التسجیل الرقم

قسم الفیـــــزیاء
السنة الجامعیة :  2023/2022

األستاذ(ة):
شھـــر:

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
المقیاس :كلیة العلوم الدقیقة





الحصة 04الحصة 03الحصة 02الحصة 01
2022/…/…2022/…/…2022/…/…2022/…/…

إكرامبن عماره39446612 1
22.12139E+11 إكرام بورزمة
ریم القدسبن عمر39478201 3
رندهمعمري39473510 4
سارةبن عیسى39412718 5
ساجدةدردقھ39425205 6
نریمانبن ناجي39455003 7
شعیببن یامھ39444420 8
صفاءبھى39435613 9
شمس الھدىبوخالفة39455905 10
حذیفھبوزغایھ39424409 11
لیلىبوسالم39473813 12
سھىبوصبیع صالح39449714 13
یارابوطیب39411904 14
سمیھبوفروه39478908 15
إنتصاربوقصبة39460604 16
عیدةبوقفة39485514 17
شیرازبولیفھ39473515 18
زمزمتامھ39478204 19
ریانتركي39425204 20
آیةتریعة39415810 21
مروةتواوة39450408 22
أنفالجرادي39420904 23
سھیلةجورني39435515 24
أحمد الطاھرحاوي39505304 25
دنیاحبى39467302 27
نورھانحبى39467810 28
بثینةحرزولي39421107 29
  خلودعثماني 30212139077067
صفاءحكوم39435614 31
عفاف عبد الصادق  321539076125
مررةةفایزي 3339427619
ایمانشنوف39416120 34
352.12139E+11 امنھقدوري   
   سعیدةزوزي 36181839072237
372.22222E+13 محمد العید زیتونة مسعود
   اشراقشكیمة 382039064149
  اكرامحوامد 39212139074628
  رمیصاءھالة 40212139079555
  شروقزكري 41181839068380
نورالھدىعثماني39473603 42
أیةعثماني39473503 43

 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
المقیاس :

قسم الفیـــــزیاء
السنة الجامعیة :  2023/2022

األستاذ(ة):
شھـــر:

كلیة العلوم الدقیقة

اللقبرقم التسجیل الرقم

قوائم طلبة سنة أولى علوم المادة الفوج الثاني (2)

االسم



الحصة 04الحصة 03الحصة 02الحصة 01
2022/…/…2022/…/…2022/…/…2022/…/…

خدیجة الحسناءحماشة39422702 1
ھند نور اإلیمانحمداني39455005 2
زھرة الشفاءحمروني39421318 3
إیناسحمي39430312 4
إكرامحمید39420912 5
إیمانحمیدي39453311 6
ودادحنانشھ39468011 7
ابتسامحوامد39450205 8
ھبة الرحمانحویتي39413003 9
إكرامخالد39440115 10
إكرامخالیفھ39467015 11
عبیرخالیفھ39467513 12
ریانخلیل39416419 13
رحمةخماد39416410 14
بثینھداھش39478705 15
أمالدب39443110 16
حفصةدربالي39476312 17
ھبة الرحمانسحائبي39464504 18
مروةدریھم39450407 19
شیماءدیھ39464209 20
رھامذكیر39464905 21
ھادیةرابحي39464913 22
ماریھرحال39464304 23
إیمانرحومة39450204 24
عبیررحومھ39482418 25
أحالمرزوق39468402 26
شھرزادرزیق39412720 27
منیرةرمضاني39446807 28
إشراقریاب39485502 29
302.12139E+11 صباحرحومة   
حمیدةزغود39441415 31
اكرام حوامد 32212139074628
حسناءبن علي3339450218
   عالءشویرف 34212139068926
روانشادو39412307 35
  أمیرهعباسي 36202039067111
  ریاندیدي 37212139068839
  إبراھیممتیش 38212139070860
   ریانمسعي 39212139073778
402.12139E+11 اسراءطالبي  
 اسماعیلزوزو 41212139085361
زیادبن علي39446710 42
سارةھزبري39416516 43
44

قسم الفیـــــزیاء
السنة الجامعیة :  2023/2022

األستاذ(ة):
شھـــر:

اللقبرقم التسجیل الرقم

قوائم طلبة سنة أولى علوم المادة الفوج الثالث (3)

االسم

كلیة العلوم الدقیقة

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
المقیاس :





الحصة 04الحصة 03الحصة 02الحصة 01
2022/…/…2022/…/…2022/…/…2022/…/…

سارهزكایره39478207 1
ماریةزكري39450320 2
فردوسزموري39470506 3
فاطمةزین439417007
رانیاسایح39446705 5
أسماءمفتاح39434715 6
مالكشبرو39411505 7
نسرینشتیوي39464418 8
زینبشتیوي39464708 9

راضیھشراحي39468407 10
نوالشراحي39468415 11
امیرةشنة39435101 12
أسماءبن ناجي39440106 13
إنتصارشویھ39424310 14
عبد النورصالحي39440516 15
سلسبیللعیس39435503 16
منارصحراوي39440710 17
إیمان اوریدةصحراوي39505916 18
راضیةصغیري39482906 19
انتصارطریلي39443211 20
ماریاطلیبھ39424714 21
ساجدةطواھري39485507 22
فردوسطیار39440607 23
نجالءموساوي39411604 24
زینبعامر39441418 25
الزھراءعبادي39448705 26
سلسبیلعبدربھ39474610 27
لوجینعبیدي39421713 28
خدیجةعتوسي39410302 29
رندهبن عون39424507 30
   السعیدسعداوي 31181839072711
  شیماءدحمان 32202039069714
   خالدملیك 33212139077614
   كنزةمسعودي 34212139071846
  عمادبن علي 35181839069056
   آیھزواري  فرحات 36202039066370
   منارغانیة 37202039064666
  فتیحةجدیع 38202039069789
   مبروكبدة زكري 39212139070979
جمانةمسوس39410116 40
أسماءبن ناجي39440106 41
422.12139E+11 نور الھدى غنبازي

قسم الفیـــــزیاء
السنة الجامعیة :  2023/2022

األستاذ(ة):
شھـــر:

اللقبرقم التسجیل الرقم

قوائم طلبة سنة أولى علوم المادة الفوج الرابع (4)

االسم

كلیة العلوم الدقیقة

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
المقیاس :



الحصة 04الحصة 03الحصة 02الحصة 01
2022/…/…2022/…/…2022/…/…2022/…/…

   نصر الدینشویة 1171739075292
ماریاعدایكھ39412108 2
شیماءعربیھ39468408 3
إكرامعالق39444001 4
إنتصارعموري39505905 5
المیاءعمیار39450319 6
أسامھغانیھ39505405 7
منارغدیر إبراھیم39444008 8
اسراءغراب39434914 9

إسالمغزال1039409812
آیھغندیر39424208 11
رحمةفرج39435314 12
صالح الدینمحلو39435617 13
إلھامفرحات39444410 14
ھدیلفرحات39482608 15
سفیلھفریجات39478211 16
شكريقابوسھ39508519 17
ساجدهعازب عبد هللا39450305 18
سندسقاسمي39421413 19
سھامقبي39464203 20
ایةقرح39450211 21
ایمانقزي39468002 22
آیةقسوم39420806 23
عقیلةقنوني39454008 24
أنھاركعوانھ39428002 25
صفاءكنیوه39424605 26
سرینكنیوه39443405 27
صھیبكیر39435619 28
ھناءكیرد39424912 29
د محمد االمین المھديدقة 301939065862
عبیرلعجالي39478306 31
قائمة بوشول 3239443210
فلایرزغدود3339444512
  رانیااالحمر 34202039066535
  ھاجرمكناسي 35202039069793
  اسالمبن علي 36212139071811
  حسامحاصي 37212139072882
   ربحعسیلة 38191939068297
   جمیلةبھى 39212139072792
وصالحسان4039512108
  سامیةسعداني 41212139072487
422.22222E+14 مروة الیمان
منالفرجاني39446806 43

قسم الفیـــــزیاء
السنة الجامعیة :  2023/2022

األستاذ(ة):
شھـــر:

اللقبرقم التسجیل الرقم

قوائم طلبة سنة أولى علوم المادة الفوج الخامس (5)

االسم

كلیة العلوم الدقیقة

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
المقیاس :





الحصة 04الحصة 03الحصة 02الحصة 01
2022/…/…2022/…/…2022/…/…2022/…/…

ریحانھمجدوب39446708 2
خدیجةلشھب39437909 3
فاطمھ الزھراءمحلو39438005 4
نجالءمدخل39446402 5
رانیةمزیو639435310
نور الھدىمسعودي39430708 7
حنانمسعي محمد39449710 8
محمد السعیدمسغوني39421806 9
سندسالعانز39435513 10
ایمانمصباحي39435103 11
إبتساممعمري39412612 12
132.22239E+11 لیلى بوسالم
منالمعمولي39441606 14
   صفاءبوزغایة 15212139084409
منارمقدود39422711 16
أسماءملیك39427209 17
  فاطمةرقیق 18212139079488
سارةمھیش39435414 19
   جھینھشلبي 20212139073633
شیماءصحراوي39435603 21
آمنھنصرات39430301 22
صبریننصرات39468409 23
ساجدةنصیبي39412717 24
إسراءنید39463913 25
فطیمة الزھرةھباز39454916 26
272.22222E+13 أسماء مرخوفي
ھاجرھزبري39436409 28
زینبواسع39444418 29
سھیلةواغد39437915 30
عفراء شمس الدینواغد39438004 31
عائدة سنوقة 3239430515
  صلیحھحریز بكار 33202039070257
   مریمدقة 34202139071776
  عائشةرمضاني 352039066856
   عبدهللاعبید 36212134031727
   محمدعطا 37212139068970
   فاطمةبقیطة 38212139069232
  بثینةطویلي 39212139069690
   اسالمسمینة  40202039071867
   ندىأذیني 41212139069049
  نور الھدىساكري 42202039067405
43

قسم الفیـــــزیاء
السنة الجامعیة :  2023/2022

األستاذ(ة):
شھـــر:

اللقبرقم التسجیل الرقم

قوائم طلبة سنة أولى علوم المادة الفوج السادس (6)

االسم

كلیة العلوم الدقیقة

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
المقیاس :
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