
القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311542313خدمي  حممد مهدي1

44311544312كواش  صهيب عبد الفتاح2

44311640532نورين  حممد عبد احلكيم3

44311640593عنصر  زكريا4

44311640682حرب  إميان5

44311640722حادق  أمني6

44311640943كراري  شيماء7

44311640951بن زرهودة  رابح8

44311641113نزاي  بشرى9

44311641161طوايبية  حممد10

44311641253مجيعي  أمحد11

44311641261بوصويف  نور الدين12

44311641552غامل  رضا13

44311641563قويدر عيسى  نصرية14

44311641581مغيلي  أمينة15

44311641602بومعزة  حسام الدين16

44311641881الربادعي  حممد17

44311641932بوعشة  نسرين18

44311642013قرون  بلقاسم19

44311642201كمرشو  مصطفى20

44311642252موح  فاروق21

44311642273علي امساعيل  تاج الدين22

44311642293خالص  فريوز23

44311642732مداين  بوعالم24

25
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القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311642901بوجلدة  كمال1

44311642922تتبريت  أمحد2

44311642933بوعجلة  سارة3

44311643031سواعدي  حممد4

44311643041حالل  حممد5

44311643091بوتوشنت  حممد أمني6

44311643121خثري  حممد7

44311643141حاريت  أمحد8

44311643322بن جودي  مسية9

44311643353حساين  محزة10

44311643391طوهاري  خري الدين11

44311643471خمتار رمحاين  نادية12

44311643513تاهين  رشيد13

44311643591كبريي  أمرية14

44311643602دوشة  نصرية15

44311643643شوشاوي  جياليل16

44311644153بواشري  اهلادي17

44311644203دهيلي  حنان18

44311644233قويدر عقيل  حسان19

44311644363بن عبيلة  عمر20

44311644373برمحة  حسني21

44311644451ليفيف  أمحد22

44311644472بن حاج معمر  مجال23

44311644511عيساوي  صالح24

قسم علوم التسيري
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القاعةاالمضاءفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311644523جدري  فضيلة فاطمة عبري1

44311644611يكرلف  أبو بكر2

44311644651وعيل  طيب3

44311644812عطا  نور اإلسالم4

44311644873كروش  أمحد5

44311644912كروش  أمحد6

44311644951فرحول  مصطفى7

44311644971خثري  أمحد8

44311644992بن زرودة  فتيحة9

44311645393ضياف  عائشة10

44311645433عيدي  عائشة11

44311645541حواسين  ابتسام12

44311645563الشارف  هبلول13

44311645591بلعسل  حممد14

44311645761قصاد  هجرية15

44311645883دمحاين  حممد16

44311645901بنية  محزة17

44311645942بوغرقة  حمجوبة18

44311645951بن نواعي  عمر19

44311645983بوسدي  بلقاسم20

44311646163تواب  منال21

44311646202سفال  صارة22

44311646373عوامر  عمر23

44311646451قدار  نادية24
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القاعةاالمضاءفوجرقم التسجيل اللقب و اإلسمالرقم

44311646681حمرز  عيسى1

44311646692ملوك  خرية2

44311646833بونيف  عبد القادر3

44311646891بن بسكري  حممد4

44311646992عليلي  ميلود5

44311647013بوحيي  عمر6

44311647171قرماح  هجرية7

44311647212بودايل  سيد علي8

44311647343غازي  ربيعة9

44311647973عزاز  محزة10

44311648182مطامر  حممد11

44311648411بناي  عبد القادر12

44311648621بوزيان  رزيقة13

44311648641ريام  حسام شعيب14

44311648751كرموش  رضا15

44311648811هامشي  توفيق16

44311648932بوجنار  أمحد17

44311648952سعدي  عبد السالم18

44311648972طوهاري  بالل19

44311649012مجعي  رزيقة20

44311649022بلمشري  كلثوم21

44311649093خيلف  أمحد22

44311649262أوفة  فتحي23

24

25
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القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311646132بدو  مصطفى عبد الكرمي1

44311646194سفال  زوليخة2

44311646263مقابلي  امساء3

44311646464رمحون  سعاد4

44311646513بنعاس  زينب5

44311646582بوعنان  نعمان6

44311646663كونيز  أمحد7

44311646743زاغزي  حممد8

44311646844فتحة  مولود9

44311646855مشاليخ  حورية10

44311646981مطاي  احلاج11

44311647094بن حاج أحممد  عقيلة12

44311647205بايا  فتيحة13

44311647272شاوش  ميينة14

44311647424منصور  ايوب15

44311647531خوامتي بوخامت  سليم16

44311647571مزاري  عبد احلق17

44311647662قرينو  حممد18

44311647673بن نوبة  حممد أمني19

44311647734عيد  مسري20

44311647745ميلودي  خرية21

44311647753جماهدي  محزة22

44311647773مالل    حممد أمني23

44311647861قوجيل  عبد القادر24

44311647903ميلودي  فتيحة25

قسم علوم التسيري
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القاعةاالمضاءفوجرقم التسجيل اللقب و اإلسمالرقم

44311644461دراوي  مصطفى1

44311644482بن زينة  عبد الرزاق2

44311644533بن زينة  أمحد3

44311644604بوسفيان  عبد اجمليد4

44311644665عطايف  علي نبيل5

44311644725دوار  عبد القادر6

44311644793خبشر  أمحد7

44311644834سليماين  معمر8

44311644945روابح  أمني9

44311645033رياحي  معمر10

44311645043بوشرور  عبد القادر11

44311645053اخلريي  عبد القادر12

44311645072حممد بوزيان  هشام13

44311645115بن زهرة  صباح14

44311645163معزوزي  أمني15

44311645173فريدي  حممد16

44311645355عربوس  رقية17

44311645492محداين  عمر18

44311645633بن حاج الطاهر  ربيعة19

44311645672بن شيبان  حبيبة20

44311645774بوزيد  سيد علي21

44311645785قلمام  جياليل22

44311645871متام  بلقاسم23

44311645934جغالل  سلمى24

44311646042قطاش  حممد25
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القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311643534مسعات  وسيلة1

44311643612نزار  أمني2

44311643663بوهراوة  زورة3

44311643724جعبوب  آمنة4

44311643743آيت زيان  مسري5

44311643871بوزيان رمحاين  بالل6

44311644032سلطاين  فاطمة7

44311644043كرارويب لقواس  وفاء8

44311644181بن عياد  عبد الرزاق9

44311644192فوزاري  حسني10

44311644222عيسى خبتاش  كرمي11

44311644244سردو  ثلجة12

44311644255عبدي  مجيلة13

44311644275دوايدية  حممد14

44311644282عمران  حممد رفيق15

44311644315العابدي  أمحد16

44311644382بن نواعي  بالل17

44311644393العريب  وئام18

44311644403شارفية  إميان19

44311644445خليلي  حممد أمني20
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املدرجفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311541805بزيو  عبد العزيز1

44311543915معزوزي  زهية2

44311544372بوعقرية  حممد أمني3

44311544671بربارة  أمساء4

44311544845حمايل  أسية5

44311640015سعيد هواري  حممد6

44311640025رافعي  تاج الدين7

44311640035إليفي  عبد القادر8

44311640095رمحون  معمر9

44311640131فرحات  مرمي10

44311640372تامر  سعيد11

44311640435عباسي  مجيلة12

44311640464عمران  محيدة13

44311640475فرح  كزنة14

44311640491دين  إمساعيل15

44311640502كتوش  حممد16

44311640543بن محو  محزة17

44311640553رحيان  املهدي18

44311640675طاهر علي  نيهال19

44311640691وليحي  زهور20

44311640702ملحة  اميان21

44311640712حاج اعمر  إميان22

44311640794بلعيسة  هشام23

44311640875بلهادية  خدجية24

44311640912فالح  عبد الرزاق25

44311640922بوزياين  أمحد26

44311640983بوجالل  حممد عبد الرؤوف27

44311641124عزوز  موسى28

44311641131خليف  منصور29

44311641141لكال  وليد30

44311641152بودومي  عبد الرمحن31

44311641173قويدر حممود  حممد32

44311641204غالب  عبد الرمحان33
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44311641212كنوش  عبد الرمحن34

44311641371بن حليمة  علي35

44311641395مرباح  عبد الكرمي36

44311641504رايب  أوسامة37

44311641525تيمطاوسني  حممد أمني38

44311641545طيبة  عبد الغين39

44311641572الدي  صافية40

44311641683سردون  منري41

44311642025برادعية  محيد42

44311642031زعموم  يانيس43

44311642051عقون  أمحد شكيب44

44311642073مطايرية  محزة45

44311642143زرارقة  العلجة46

44311642231متطاوسني  عبد القادر47

44311642322بن دوحة  طه48

44311642493العاقل  مسية49

44311642563أوشرب  حممد50

44311642625حسني  سليمة51

44311642681شاوشي  فاطمة52

44311642702حجيج  عائشة53

44311642753زنتو  مجال54

44311642794أفغول  عبد املنعم55

44311642841مصبايح  مراد56

44311642882أدوش  صوراية57

44311642983بوكلتوم  حممد58

44311642994مقدم  أسامة59

44311643015سيت  روفيدة60

44311643075بن عامر  رشيد61

44311643282لعاطف  معمر62

44311643343بن جلول  عبد الباقي63

44311643384بن حيي  نور الدين64

65

66
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القاعةاالمضاءفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311647925بوجلدة  براهيم1

44311648281رشيدي  أمحد2

44311648311عقون  عبلة3

44311648361رواف  أمحد4

44311648461موالك  حممد5

44311648503قارين  شفيق6

44311648511ساملي  خلضر7

44311648571بوطريق  بدر الدين8

44311648591بن حركات  بالل9

44311648611قرياط  مجال10

44311648651بلعيد عقيل  فايزة11

44311648685محالوي  يعقوب12

44311648742شاوطي  فاطمة الزهراء13

44311648833بواشري  حممد األمني14

44311648872فتاح  سليمان15

44311648892ميمون  حممد16

44311649051قوادري  موسى17

44311649061اوناصر  عبد القادر18

44311649344حباك  حمفوظ19

44311649352عيادة  خليفة20

44311649364ستاتوة  كمال21

44311649404قرصاين  حمفوظ22

44311649444دين  سفيان23

44311649464برامهني  سليمان24

44311649474زراولة  حممد25
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