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امعيةالسنة سسنة: املستوى                                  7201/8201: ا سا ل ركة :تخصص                   ثالثة ا وعلم بية   ال

اصى ا الثالثة السنة و افواج باملحاضرات ةة املوج   ) TD(عمال

ٔول الفوج   :ا
واللقب  الرقم يل  سم ال   رقم

محمد  01 وص  4432140005  ب

خالد  02  4432140021 مرزو

اء  03 زكر ات حر  4432140034 بن

فيصل  04  4432140078 قوادري

ن  05 أم محمد ن ماح  4432140100 ع

أعمر  06  4432140101 لبوزي

أسامة  07  4432140121 حم

الغ  08 عبد  4432140136 ختوش

دحمان  09 سعادة  4432140163 بن

أيمن  10  4432150004 شكيكن

محمد  11  4432150009 ميلودي

خالد  12  4432150013 شال

املجيد  13 عبد ي  4432150015 أولعر

هللا  14 عبد ال  4432150019 ش

غنية  15 محمود  4432150025 محمد

مصعب  16 عتو  4432150027 حاج

اض  17 ر  4432150028 كوماس

ن  18 ام محمد ن  4432150030 بوقر

معمر  19 ي  4432150031 جرمو

ن  20 ياس  4432150035 با

عباس  21 ش  4432150036 قعر

حمزة  22  4432150042 فاضل

الرحيم 23 عبد  4432150044 بولنوار

صا 24  4432150048 خواص
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امعية  ا سسنة: املستوى                                  2017/2018:السنة سا ل ركة: تخصص               ثالثة ا وعلم بية   ال

اصىة ا الثالثة السنة و افواج ةباملحاضرات املوج   ) TD(عمال

  :الثاين الفوج
واللقب  الرقم يل  سم ال   رقم

حمزة  01  4432150045 مقدم

اج  02 ا  4432150051 ختاش

الدين  03 صالح  4432150067 أفغول

محمود  04  4432150070 نجوم

سم  05  4432150072 عياد

د  06 يز عتبة بن  4432150074 عتبة

الدين  07 عالء  4432150076 قا

محمد  08 ول  4432150078 بل

خليل  09 الدين عماد  4432150086 بحري

اسامة  10  4432150087 يخلف

النور   11 عبد م سيد  4432150088 رابح

الدين  12 نور  4432150089 امل

ن  13 حس يمي  4432150092 برا

فايزة  14  4432150097 مطمورة

د  15 فر  4432150103 خليفي

عمر 16  4432150105 فرج

رؤوف 17  4432150108 د

يوسف  18  4432150110 روابح

الدين  19 خ  4432150111 والش

حنان  20 عالل  4432150124 بن

ب  21 ز بلكب  4432150131 محمد

ع  22 سيد  4432150133 م

عبدالقادر  23  4432150134 عباس

امليلود  24  4432150136 فرا

دي  25 م يمي  4432150138 برا

شام  26 محمد  4432150149 درا

سمية  27  4432150325 سما
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ــــمـيس مليـانــة ــ ـــ ــ ــــامعة الجياللي بونعامة بخـــ ــ ــ ـــ ــ  جـ
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سسنة: املستوى  سا ل وعلم: تخصص                                 ثالثة بية ركةال امعية                                      ا ا                            2017/2018: السنة

ة              املوج عمال و باملحاضرات اصىة ا الثالثة السنة   ) TD(افواج

  :الثالثالفوج 
واللقب  الرقم يل  سم ال   رقم

خديجة  01  4432150123 بونجمة

النور فرحون  02  4432150151 عبد

ق  03 ا عبد محمود در  4432150161 قو

ة  04  4432150165 بونباب

الفاتح  05 محمد ار  4432150166 مل

أسامة  06  4432150178 بلقاسم

يوسف  07  4432150182 لعر

دى  08 ال نور  4432150183 عر

جمال  09  4432150184 حنا

حياة  10  4432150189 أوقايدة

محمد  11  4432150194 ع

بالل  12  4432150207 حمادو

سفيان  13  4432150211 جعيلب

حميد  14  4432150223 جباري

خالد  15 حسان  4432150224 محمد

ن  16 ام محمد صدوق  4432150227 حاج

ميد  17 ا عبد  4432150228 كيفوش

محمد  18  4432150230 خلوف

صديقمحمد  19  4432150232 أعمر

فاتن  20  4432150236 قر

أكرم  21 جلول د  4432150237 قو

مصطفى  22 ي  4432150239 ليفر

اج 23 ب ساوي  4432150240 ع

بالل 24  4432150241 دواجية

القادر  25 عبد  4432150243 بوس
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سسنة: املستوى  سا ل رك: تخصص         ثالثة ا وعلم بية امعية                           ةال ا   2017/8201: السنة

ة املوج عمال و باملحاضرات اصىة ا الثالثة السنة   ) TD(افواج

  :الرابعالفوج 
واللقب  الرقم يل  سم ال   رقم

ات  01 حر  4432150018 محمدبن

إكرام  02 دور  4432150058 ز

محمد  03 صدوق  4432150254 حاج

ع  04 سيد بلكب  4432150258 محمد

شكيب  05 أمحمد حاج  4432150259 بن

هللا  06 عبد بو  4432150260 بوراس

ن  07 أم محمد  4432150261 ديلمي

جالل  08  4432150262 دروق

ر  09 طا زارة الدينبن  4432150264 خ

جمال  10  4432150270 بلعطش

وائل  11 ليل و  4432150271 بن

حمزة  12  4432150272 شنوي

ن  13 حس سعدي  4432150274 سعدي

شام  14 احمد  4432150282 بن

رضا  15  4432150283 را

فلة  16 دمي  4432150289 كرو

جمال  17 ت ب  4432150290 ت

 4432150293 أسماءحميمش  18

سليم  19  4432150295 شعبان

الدين  20 حسام  4432150297 مجدوب

سرى   21  4432150300 بوقفطان

الرحمن  22 عبد  4432150305 صبايحية

فت 23 ي تو  4432150307 ز

احمد 24  4432150308 ندة

د  25 فر  4432150312 ندة

الرحيم  26 عبد  4432150313 سعدون

سليمة  27  4432150319 قوراري

ن  28 أم يوي  4432150321 سب

مراد  29 سعدية  4432162002 بن
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اضية والر البدنية شاطات ال وتقنيات علوم د  مع
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