
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

 gl* (1)*قائمة طلبة السنة الثانية ماستر  فزيولوجيا النبات الفوج  

بوشنيتفة   رقية108.4062442
مسعودي   نورة210.9043631
بن عمر   حنان310.9046370
حميداتو   وريدة412.9046034
خميس   عبير512.9050945
بن سعد   هنية617.39076049
فريجات   صفاء716.39065454
عماري   ناجي817.39075702
معمري   أميرة917.39064234
شريط   سميه1016.39067915
بوهالل   يحي1117.39068540
جرايو   سماح1216.39069009
كير   سممى1316.39069853
عبيد   ماريو1416.39072555
خميفي   شيمو1516.39073752
مختاري   زمرد1617.39072239
بن ناصر   حورية1717.39076419
طمحة   فمة1817.39083759
لبسيس   أماني1918.39051688
مميك   مسعودة2018.39065288
سناقرية   اكرام2118.39066185
لعج   بشير2218.39066209
دمدوم   عمي2318.39066347
رغيوة   فاطمة الزىرة2418.39066359
حوامد   عزيزه2518.39068293
قرميط   صونية2618.39069350
دبابي   سميرة2718.39069759
قادرين   هيام2817.39071848
قماز   إيمان2917.39068198
لسود   فداء317.39081563
بكاري   أمين محمد عمي3118.39066157
بالطاىر   فردوس3218.39070215
جرو اسماعيل33
34
35
36
37
38
39
40

                                      الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية

اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

كلية علوم الطبيعة والحياة
قسم البيولوجيا

                                         وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

Année universitaire :  2023/2022 -  1السداسي

25/09/2022:استلمت يوم
تأشرية مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



 gl* (2)*قائمة طلبة السنة الثانية ماستر  فزيولوجيا النبات الفوج  

األسود   بسمة116.39068972
قاسمي   لينا217.39065269
تامة   سميرة316.39078015
دربال   هبة الرحمان417.39064608
كساب   سارة518.39062902
سروطي   صبرين618.39064835
حوامدي   فمه717.39066652
غولي   لبنى817.39070639
بوخزنة   يسرى918.39065302
عدانة   رانيا1017.39068288
عبد الستار   دنيا1118.39065221
زغب   أيمن1218.39066945
جديدي   فلاير1316.39065583
بالهادي   فاطمه1416.39071882
بن اسماعيل   سمية1517.39071211
بوخزنه   هاجر1618.39065296
بوزنة   فاطمة الغنبازية1712.9058618
عطر   شويخه1817.39070109
بوزيد   رشيدة1917.39072226
جعفر   الله فاطمة أنسومر2017.39072762
عماري   إنشراح2118.39062769
زقب   هاجر2218.39063125
منصوري   رانيا2318.39064437
قاسمي   نور االيمان2418.39065293
عناد   أمال2518.39067429
ذوابة   ناجية2617.39083814
علوش   لينة2717.39072765
زالسي   حطين2817.39065297
قسط   محمد2902.945543
سويلم   الحسن3010.9030858
نفنوف   الحاج عمي3118.39078557
باحدي   ناجيه3218.39067934
جخراب البتول33
مدلل عبد القادر34
35
36
37
38
39
40

                                              وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

قسم  البيولوجيا
Année universitaire :  2023/2022 -  1السداسي

                                              جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
كلية علوم الطبيعة والحياة

25/09/2022:استلمت يوم
تأشرية مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



**gl* (2) (3)g1*قائمة طلبة السنة الثانية ماستر  فزيولوجيا النبات الفوج  

مازوزي   فطيمة الزهراء118.39069805
عجيمي   ندى218.39069842
عموان   الزهرة318.39073571
لسود   فداء417.39081563
بكاري   أمين محمد عمي518.39066157
بالطاهر   فردوس618.39070215
نفنوف   الحاج عمي718.39078557
باحدي   ناجيه818.39067934
سالمي   منال917.39076723
قرماني   مميكو1017.39075283
حاصي   أحالم1117.39080547
سعيد   أميرة1217.39064146
سنيقرة   عمي1309.9050884
مختاري   شيماء1417.39072267
خاليفو   مروه1517.39074330
بحري   وفاء1617.39076267
عويني   صميحة1717.39081279
بزة   ىناء1817.39081930
فطحيزة تجاني   اليام1917.39064230
قصير   سندس2017.39064352
عون   احمد2117.39065240
عويوش   عبد الرحمان2217.39068390
زروق   رجاء2317.39070556
طالب   ازدىار2417.39074664
بدر الدين   أميرة ايمان2517.39075119
دردوري   هدى2613.39047805
ديدي   زينب2715.39065483
بن عزة   التجاني2815.39066959
بابه   دنيا2915.39074346
صالحي   نجاة3015.39078439
موالتي   صباح3115.39065683
نوة   نورة3216.39070125
جبالي   صفاء3316.39072482
جبالي   الشيماء3416.39072360
عدانة   رانيا3517.39068288
36
37
38
39
40

                                              وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

البيولوجيا.قسم 
Année universitaire :  2023/2022 -  1السداسي

                                         جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
كلية علوم الطبيعة والحياة

25/09/2022:استلمت يوم
تأشرية مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



 gl* (4)*قائمة طلبة السنة الثانية ماستر  التنوع البيئي و المحيط الفوج  

تليلي   نور الهدى117.39068509
وصيف بالناصر   انصار217.39075590
خرفي   إخالص316.39068397
بن حضرية   نفيسة418.39072698
فريجات   داود517.39081033
بحري   رانية617.39072216
عطر   ىاجره717.39070175
بيو   غزالن817.39055159
جخراب   غفران917.39064466
حامدي   آيو1017.39065183
تواتي احمد   شيماء1117.39065394
لعويد   سعاد1217.39068318
نوري   أميرة1317.39070492
دبار   رجاء1417.39070557
باقي   وئام1517.39070690
شعبان   منى1617.39075700
بنين   أشراق1718.39062721
قعبي   سارة1818.39063790
شنوف   نور اليدى1918.39069849
غومو   ىناء2018.39071562
شاوش   محمد2118.39072275
سخري   محمد الميلود2217.39073764
أحمد الصالح   راضية2318.39065180
حطابي   أميرة2417.39075118
عمان   هاله2517.39055280
عي   حياة2617.39068270
زربيط   سارة2717.39074235
شوية   نريمان2813.39046881
هيفاء  زبدي29
حليالت عائشة30
خشيم مادي محمد العيد31

                                         وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

اللقب واالسم رقم التسجيل  الرقم

قسم بيئة و محيط
Année universitaire :  2022/2021 -  1السداسي

                                        جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
كلية علوم الطبيعة والحياة

25/09/2022:استلمت يوم
تأشرية مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ


