
القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311341261سباع  أبوبكر1

44311440612مداين  خدجية2

44311440911عمورة  وليد3

44311441692بنحاج بوشعايب  سفيان4

44311441801قزول  أمحد عزيز5

44311442172محيدي  حممد6

44311442231خملفي  امال7

44311442482مادن  بوزيان8

44311443282خرويب  عبد القدر9

44311443502ضامن  مسية10

44311443631أوزقزو  أسامة11

44311443692قرجيج  نبيل12

44311443931بوغار  رزيقة13

44311444072رحراح  حممد14

44311444191بن نوبة  رمية15

44311444761بن مبارك  سليمة16

44311541541زهر  معمر17

44311541592أوزقزو  نعيمة18

44311541911بن حاج جياليل مقراوى  فايزة19

44311541932بوجنار  بلعريب20

44311542231متار  خلضر21

44311542352فالح  يوسف22

44311542391خمشوش  أمينة23

44311542742خرشاوي  نعيمة24

44311543021بن حاج جياليل مقراوى  أم اخلري25

قسم علوم التسيري

قسم علوم التسيري

االمضاء
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القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

4431154305لراشيش  ياسني1

4431154333السريت  سارة2

4431154334حجاري  جنيب3

4431154342بوجنان  عبدالقادر4

4431154356سردون  مرمي5

4431154372بلحاج أمعمر  تقي الدين6

4431154380طيبوين  فاطمة الزهراء7

4431154384مدرك  حنان8

4431154393جلويل  حنان9

4431154395بيدان  أمساء10

4431154397زقاي  حياة11

4431154419مرزوق   كزنة12

4431154446أوفة  حممد االمني13

4431154448دوداي  رزيقة14

4431154452أوفة  جازية15

4431154455رمحاين  حسان16

4431154459بوقليلة  وهيبة17

4431154461زاوي  خرية18

4431154466ربيكة  باية19

4431154475حدايدي  آسيا20

4431154482مهابدي  نورة21

4431154497فنطازي  فايزة22

4431154502املقدم  نصرية23

4431154514طمون  يوسف24

قسم علوم التسيري
تسيري املؤسسات:  ختصص-                                                ماستر  – السنة الثانية 
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القاعةاالمضاءفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311540351محداين  امحد1

44311540531رمحون  خدجية2

44311540541قوراري  أمساء3

44311540561العجامة  لبىن4

44311540591بن عمار  فاطمة الزهراء5

44311540811قزول  أبو القاسم6

44311540931بورحلة  حممد أمني7

44311541011معيوف  سارة8

44311541381أمحد زواوي  نسمة9

44311541391عوابد  إميان10

44311541981حممودي  زكرياء11

44311542001عاشور  مسري12

44311542191ولعزيز  يامسينة13

44311542291عليلي  رأفت عبداحلكيم14

44311542771بن عودة  أسامة15

44311542801بن غايل  مسية16

44311542811مناد  حفصة17

44311542871إزيان  زكرياء18

44311543031مشاين  عبد القادر19

44311543071شرايف  بدر الدين20

44311543171سواعدي  مياسة21

44311543371رمضاين  مليكة22

44311543551توامي  أمرية23

44311543631رشاشو  دليلة24

44311543861شوط  إبتسام25

44311543891سيساين  ربيعة26

44311544221بوعشة  أمحد27

44311544501محادوش  منال28

44311545043حممد أمحد أعبود  محة29

44311545101بشارف  مليكة30

قسم علوم التسيري
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القاعةاالمضاءفوجرقم التسجيل اللقب و اإلسمالرقم

44311340841كحلوش  فلة1

44311440642سلمان  مصطفى2

44311440861براحية  عبدالفتاح3

44311441871حمرز  إلياس4

44311441932عمر يوسف  مليكة5

44311442371خرشاوي  فتيحة6

44311443971احلاج حبوب  املعلومة7

44311444522بلحاج قويدر  سيد أمحد8

44311444581فرقوس  عبد الرزاق9

44311444621خماطرية  نبيلة10

44311444631حريري  فاطمة الزهراء11

44311540012محومان  فاطمة12

44311540071بلقاسم كرمي  عائشة13

44311540092حدادو  حممد14

44311540102بومجعة  عبد الوهاب15

44311540251عمران  مجيلة16

44311540271سايب  فايزة17

44311540292رايس  أمني18

44311540321بن زهرة  حممد19

44311540472متار  حسن20

44311540572املقدم  زهرة21

44311540692مروان  مصطفى22

44311540702محداوي  غانية23

44311540732بن حسني  كرمية24

44311540741لعواس  حممد25

قسم علوم التسيري

ادارة االعمال:  ختصص-                                                ماستر  – السنة الثانية 
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القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311540751زرواطي  بلقاسم1

44311540762شيكاوي  رضا2

44311540972قاري  فايزة3

44311540981زرواطي  فتيحة4

44311541062فلفول  مجال الدين5

44311541251بن نواعي  هواري6

44311541312عبد السالم  سهام7

44311541662عمران  زهرة8

44311541742عطاطفة  يوسف9

44311541771ناصري  اميان10

44311541782بوزيان  غنية11

44311541861بن سعيد  فايزة12

44311541882تاحي  رمحة13

44311541892عبديل  حممود14

44311541951مشايل  كرمية15

44311542011زعموم  حياة16

44311542022غوامل  مسية17

44311542081عاشور  فوزية18

44311542152بوزراري  مصطفى19

44311542682سليماين  مىن20

44311542692برابح  فتيحة21

44311542731معزيز  عالء الدين22

44311542762طييب  فاطمة الزهراء23

44311542881لندار  زليخة24

44311542942فريدي  حممد25

قسم علوم التسيري
ادارة االعمال:  ختصص-                                                ماستر  – السنة الثانية 

االمضاء
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القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311543191عثماين  علي1

44311543232فرحي  زينة2

44311543261محومناش  محزة3

44311543322داودي  رياض4

44311543591خلج  حكيم5

44311543682بوررغة  حياة6

44311543701طبوش  مرمي7

44311543782قوادري  راضية8

44311543811كرفاح  عدة9

44311543822كاللدي  فاطمة الزهراء10

44311543881مولودي  محيدة11

44311543922معزوزة  مرمي12

44311544051موجار  حسيبة13

44311544061حيي حممد  نور اهلدى14

44311544182سعداوي  حممد15

44311544262العابدي  عيماد الدين16

44311544291لعيساوي  ميينة17

44311544301شريفي  إهلام18

44311544561توايت  صربينة19

44311544571صامي  مرمي20

44311544622حباك  حبيبة21

44311544632قطفي  هاجر22

44311544771مكالتة  زليخة23

44311544862حسان  خرية24

44311544961حدوش  شفيق25

قسم علوم التسيري
ادارة االعمال:  ختصص-                                                ماستر  – السنة الثانية 
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القاعةاالمضاءفوجرقم التسجيل اللقب و اإلسمالرقم

44311300401قلواز  سعاد1

44311301272رشيدي  ربيعة2

44311301313فروج  أمحد3

44311301981لندار  أحالم4

44311303202حاج قويدر  بشرية5

44311400053بن موسى  حممد6

44311400111فرحي  صربينة7

44311400222حممد بوزيان  وردة8

44311400231بن طيبة  نسيمة9

44311400281كتوش  نسرين10

44311400292عربوز  سعيدة11

44311400302زراولة  حممد12

44311400371واعر  زهية13

44311400452حركات  خليدة14

44311400531بلكاتب  نسرين15

44311400552بن زينة  أمساء16

44311400571بن رابح  بلقاسم17

44311400603جلودي  صورية18

44311400631سفال  فاطمة الزهراء19

44311400652مقار  ريان20

44311400693قرياد  كوثر21

44311400701هجوج  رشيد22

44311400843عبد الرمحان  يزيد23

44311400861بوزار  حفيظة24

44311400872حممد  نذير25

قسم علوم التسيري

11
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القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311400932بوزيان  نعيمة1

44311401083بالوان  عبد اهلادي2

44311401161بن حسني  حنان3

44311401173بن براز  حفيظة4

44311401293بوزيان رمحاين  آمنة5

44311401302بوعمامة  حسيبة6

44311401313مقشوش  ميينة7

44311401401مشاين  سهام8

44311401411مشاين  فاطمة الزهراء9

44311401463طلحة  إهلام10

44311401612فدان  فاطمة الزهراء11

44311401622دمحاين دلة  لطيفة12

44311401681مطاي  ياقوت13

44311401761ترايب  اميان14

44311401822مشيت  أيوب15

44311401833بلقاسم  توفيق16

44311401891عمران  ميساء17

44311401961بن حليمة  امساء18

44311401983سايب  مرمي19

44311401992ماوي  سعاد20

قسم علوم التسيري
ادارة االعمال:  السنة الثالثة                                                  ختصص
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املدرجفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311402211العابدي  صورية1

44311402263بن هنور  زهرة2

44311402271عماريش  فريدة3

44311402302املقدم  مرمي4

44311402343قريتلي  صباح5

44311402581مساعدية  زهرة6

44311402603مزيان بطاهر مزيان  نعيمة7

44311402613بعطوش براوات  حنان8

44311402672العدلية  رزيقة9

44311402762بن رابح  نادية10

44311402773قادة بن سلطان  عبد اجمليد11

44311402831سرير احلرتسي  سعاد12

44311402942موزعيكة  أمال13

44311402951أوناصر  جناة14

44311403072املقدم  فتحية15

44311403092أسرير  جهيدة16

44311403112دوحة  هشام17

44311403162احلاج لقواس  فاطمة الزهراء18

44311403271رباحي  احالم19

44311403293بزيو  سليمة20

44311403301عمران  فاطمة21

44311403372خشوش  حمفوظ22

44311403403وشن  عائشة23

44311403461مشكور  مجيلة24

44311403552دهلوك  نادية25

44311403762صغري موح  حممد26

44311403841بن رابح  معمر27

44311404063شعشوعة  ياسني28

44311404073مراح  عبد القادر29

44311404433فراحي  فلة30

44311404452بلحاج  خري الدين31

44311404482عبد السالم  أمرية32

44311404701برايري  اميان33

A2

قسم علوم التسيري
ادارة االعمال:  السنة الثالثة                                                  ختصص

االمضاء



44311404862اططاحني  زينب34

44311405013قويدر جلول  ياسني35

44311405161بن شعيب  محيدة36

44311405182عقون  فريدة37

44311405293سرحان  فاطمة38

44311405361خمتاري رمحاين  أمال39

44311405413عبايدية  وافية40

44311405613عبد القادر مكي  عائشة41

44311405633بولكباش  عتيقة42

44311405661بن صيفية  ابتسام43

44311405792عمرين  زكرياء44

44311405803كرموش  روميساء45

44311405912ملويل  خولة46

44311405962يعقويب  مسية47

44311406073باليل  هشام48

44311406132غول  فتح الدين49

44311406242ترير  خرية50

44311406463بـوزيـان  عــادل51

44311406612ثلجون  ملياء52

44311406622السعيدي  فتحي53

44311406672تيغــزة  مصطفى54

44311406723سيت  فضيلة55

44311406741بــوزار  مــروة56

44311406781جاحو  فريدة57

44311406793مداح  ابتسام58

44311406803كلتني  يامسينة59

44311406932دريسي  نور الدين60

44311406943بوحجر  أمينة61

44311406982خرشوش  وليد62

44311407092بغدادي  هبية63

44311407233بلوناس  ناصر64

44311407301بوغار  وسيلة65

44311407392بوعزري  صحراوي66

44311407403كلتني  منال67

44311407531خليفي  فاطمة الزهراء68

44311520072بوزيان  هواري69

44311630382غامن  أمينة70

44311630542بلعالية  صباح71

A2



القاعةاالمضاءفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311204582بلكاتب  عبد احلق1

44311300461بكدي  حياة2

44311301501مساعدية  ياسني3

44311301701فايدي  إلياس4

44311301762حمبوب  أمحد5

44311302661حاي  حممد6

44311302942جمامعية  عبد الناصر7

44311303001يوسفي  محزة8

44311303012سنوسي  محيد9

44311303441تراكة  عمار10

44311303652بن غزنات  حممد عبد الرمحان11

44311303861قويدر حممادي  موسـى12

44311305102رمحوين  حممد ياسني13

44311305841عليلي  حممد األمني14

44311400102عزمو  أمحد15

44311400331عيشوين  يامسني16

44311400391حشادي  نفيسة17

44311400401كحلوش  خرية18

44311400621بومازونة  فاطمة الزهراء19

44311400642بوعبيدة  جناة20

44311400802أودادي  أمري21

44311401001مباركي  نعيمة22

44311401022يونسي  عائشة23

44311401052يوسف أمحد  سناء24

قسم علوم التسيري
ادارة املوارد البشرية:  السنة الثالثة                                                  ختصص
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القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311401282زعاف  فاطمة1

44311401441قادة  أم اخلري2

44311401482تامر  فاطمة الزهراء3

44311401601شريفي  آسيا4

44311401722قراوي  احالم5

44311401791بونقاش  أمينة6

44311401972بوبكر  كرمية7

44311402011رمحون  صفية8

44311402332صافة  بثينة9

44311402421العريب السعيدي  رشيدة10

44311402642هجرس  أسية11

44311402661شينون  كرمية12

44311402871قاصدي  زهية13

44311402921عنتر  أمينة14

44311403171بوريشة  فايزة15

44311403332عكاك  زينب16

44311403491بطل  هبة17

44311403722بن يوسف  خدجية18

44311403772عرباوي  ملياء19

44311403851بن زهرة  نور اهلدى20

44311404021بن عديل  نوال21

44311404222لعرييب  امنة22

44311404602رحايل  فتحية23

44311404762ترير  صربين24

قسم علوم التسيري
ادارة املوارد البشرية:  السنة الثالثة                                                  ختصص
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القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311404821بن عتصمان  كرمية1

44311404892بودربالة  سارة2

44311405051طيب بن عباس  نسرين3

44311405062زروال  خرية4

44311405101عباس  أصيل رستم5

44311405172تراكة  حياة6

44311405332عتبة بن عتبة  خدجية7

44311405382عراب  فاطمة الزهراء8

44311405591بور  زكرياء9

44311405602حايل  علي10

44311405901صامت شامي  محزة11

44311406032قاضي  زهرة12

44311406051عليلي  اكرام13

44311406412عبد السالم  رزيقة14

44311406551لوكيل  جياليل15

44311406572زاهــد  عائشة16

44311406682خيثر  آية17

44311406691عزوزة  أسامة18

44311406902شـهـات  فـوزيـة19

44311407141مساعدية  عبد الرمحان20

44311407152بوعيب  احلاج21

44311407421حشامة  بن يوسف22

44311407542مزيان  أنيسة23

قسم علوم التسيري

ادارة املوارد البشرية:  السنة الثالثة                                                  ختصص
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القاعةاالمضاءفوجرقم التسجيل اللقب و اإلسمالرقم

44311205921حسني  إبراهيم1

44311300381مدرس  سيف الدين2

44311300843براهيمي  احممد3

44311301024طهاري  حممد4

44311301065عويس  حممد اسالم5

44311302476شكيكن  وليد6

44311302534بغداوي  هامشي7

44311302991راحبي  نصر الدين8

44311303673مسدد  محزة9

44311303853محري  يونس اسالم10

44311304495سلمان  أيوب11

44311304826فالح  هبية12

44311400327كرلف اهلل  اميان13

44311401117تقياللت  مجال14

44311401251العرجون  وتيق15

44311401273لسري  عبد القادر16

44311401564مادمي  نادية17

44311402055ماوي  سفيان18

44311402071طاليب  يونس19

44311402187فرحات  حياة20

44311402381بن حاج أعمر  حممد شارف الدين21

44311402432قاصدعلي  أسامة22

44311402483مشتة  مجيلة23

44311402624عمراوي  إبراهيم24

44311402854دهقاين  ادريس25

44311402965بن طاهر  إميان26

44311403103ميسوم  فاطمة الزهراء27

44311403131بوسوبل  حممد أمني28

44311403312قارة  مليكة29

44311403584كواش  أسامة30

44311403594بو جنار  اهلامشي31

44311403695عيشوبة  فائزة32

44311403976جلويل  سليم33

44311404087قصاد  أمني34

44311404181توام  عالء الدين35

قسم علوم التسيري

A02

(شعبة)علوم التسيري: السنة الثانية                                                              ختصص



القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311404212دمحان  عماد الدين1

44311404253بوزيان  سهام2

44311404444ملامري  بالل3

44311404725غداوية  حممد أمني4

44311404736أدوش  فظيلة5

44311404817محرات  زهرة6

44311404851بن زينة  حممد7

44311404885مالح  خالد8

44311405042موالفى  سيد على9

44311405113بن زينب  عبد اجلواد10

44311405134بلوفة  طيب11

44311405345قصاد  أسامة سيف اإلسالم12

44311405506عيشوين  وليد13

44311405753بوسعيدن  امساعيل14

44311405943ليسري  خليدة15

44311406064رابح  حسين16

44311406085عمران  عبد الوهاب17

44311406126حواس  حسني18

44311406277محيدي  مشس الدين19

44311406511دريوش  يوسف20

44311406562حسان  عبد اهلل21

44311406633ديلمي  أمبارك22

44311406995مشتار  شهرزاد23

44311407516بن حليمة  زكرياء24

44311500017دمحان  حياة25

قسم علوم التسيري
(شعبة)علوم التسيري: السنة الثانية                                                              ختصص

BN02

االمضاء



القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311500091بوهراوة  نعيمة1

44311500102شاوشي  خرية2

44311500143لندار  وفاء3

44311500194لعزايل  هجرية4

44311500235واضح  أمال5

44311500246قشار  كيزنة6

44311500406جمار  تاج الدين7

44311500471بوسوبل  سعاد8

44311500491بوعجرة  سامية9

44311500533بزينة  أمني10

44311500553عبد السالم  حيزية11

44311500577بومجعة  سهيلة12

44311500585هيدور  حممد املهدي13

44311500615قزول  فاطمة الزهراء14

44311500657جغالل  فاطمة15

44311500671حسني  فلة16

44311500792حممودي  مسية17

44311500856موح  نعيمة18

44311500864شعييب  فاطمة19

44311500875حفيف  أسامة20

44311500896عكاشة  صخرية21

44311500907سردو  خليدة22

44311500911بن موسى  آية23

44311500922حوحش  إلياس24

44311500943عيسى  شيماء25

قسم علوم التسيري
(شعبة)علوم التسيري: السنة الثانية                                                              ختصص

11

االمضاء



القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311500954بوعزين  عبد الرزاق1

44311500965بن حركات  أمساء2

44311500986بوشارب  عبلة3

44311500997ضريف  خدجية4

44311501032حسان  خدجية5

44311501067حفصاوي  حيزية6

44311501072بوعزي  زهية7

44311501163بوعلي  عبدالرمحن8

44311501206صاييب  وفاء9

44311501223مقدم  ليلى10

44311501251بكدي  نسيمة11

44311501282بلحاج  إكرام12

44311501295بوزار  إبراهيم13

44311501301دواعر  نادية14

44311501315فالح  اسالم وائل15

44311501346شقاليل  أمساء16

44311501453أوباجي  يسرى17

44311501487حمجيبة  نسرين18

44311501551قوجيل  فهيم19

44311501652رقيق  رزيقة20

44311501713حممد بلكبري  نور اهلدى21

44311501744عبد اهلل عثمان  حسناء22

44311501755لعريش  أشواق23

44311501906برينة  أحالم24

44311501934بلعيد  وسام25

قسم علوم التسيري
(شعبة)علوم التسيري: السنة الثانية                                                              ختصص
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االمضاء



القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311502031عامر  هبة1

44311502092زين  منال2

44311502103أومهنة  مروى3

44311502125غالب  ضاوية4

44311502176غامن  محزة5

44311502231علي امساعيل  نور اهلدى6

44311502291براحبة  فاطمة7

44311502362ميدون  عبدالباسط8

44311502383بن عربية  منال9

44311502426الطيب  جويدة10

44311502445بوترع  فاطمة11

44311502476توحاري  رمحى12

44311502481فقري  شهيناز13

44311502491عتو  حسيبة14

44311502562عمارة  إبتسام15

44311502793بلي  حممد16

44311502802تكفة  حممد هشام17

44311502844بوررقة  كرمية18

44311502865العريب بوعمران  عبد اهلادي19

44311502986حاج ملياين  حممد20

44311503041فرحول  ميلود21

44311503061بوقرن  حممد مرابط22

44311503192فيزير  سعاد23

44311503223داودي  إبتسام24

44311503284بوررقة  نصرية25

(شعبة)علوم التسيري: السنة الثانية                                                              ختصص

قسم علوم التسيري
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االمضاء



القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311503305بدراوي  فاطمة الزهراء1

44311503347حبيش  يونس حسام الدين2

44311503427دهلوك  فاطمة الزهراء3

44311503521عبدوس  يسمينة4

44311503912غامل  فاطمة الزهراء5

44311503943زغواين  رشيد6

44311504045هادي  فريوز7

44311504056إماتيت  مسرية8

44311504077كريو  إميان9

44311504091محالوي  خرية10

44311504104زحاف  فهيلة11

44311504133بالوان  حواء12

44311504174بلحاجة  مىن13

44311504265حامدي  خدجية14

44311504294اميودان  حسيبة15

44311504307رمال  عالء الدين16

44311504311أوراغ  مرمي17

44311504372هجرس  جهيدة18

44311504423أمقران  نسيم19

44311504432بلخري  رونق20

44311504535بوترع  بدرة21

44311504566كاللدي  فتيحة22

44311504577خملفي  مروة23

44311504591بكة  أحالم24

44311504671معزوزي  اسامة25

قسم علوم التسيري
(شعبة)علوم التسيري: السنة الثانية                                                              ختصص
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االمضاء



القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311504682بوعجلة  شيماء1

44311504693عزرين  إسحاق2

44311504702بوشقيف  خرية3

44311504745داودي  خولة4

44311504856زخرف  فايزة5

44311504897ياحي  لطيفة6

44311504931بوعنان  فلة7

44311505032تتبريت  لويزة8

44311505133فلفول  مرمي9

44311505317طييب  فاطمة10

44311505321تلمات  سيف الدين11

44311505332موالدي  رزيقة12

44311505393عمران  حممد13

44311505403بن أمحد جياليل  هجرية14

44311505565قزول  إبراهيم15

44311505686دكاك  وئام16

44311505713غامل  عبد الفتاح17

44311505773مناد  نعيمة18

44311505792طرشي  فاتح19

44311505863زحاف  آمينة20

44311505874سعيداين  المية21

44311505945خمطاري  لويزة22

44311505997معمر قوادري  جهيدة23

44311506024سيت  نورهان24

44311506137عزون  صليحة25

قسم علوم التسيري
(شعبة)علوم التسيري: السنة الثانية                                                              ختصص
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االمضاء



القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311506144هبناس  هالة1

44311506202كاتب  راضية2

44311506227بشارف  دليلة3

44311506301عمورة  إسالم4

44311506344معجل  شيماء5

44311506355بوعمامة  نورة6

44311506423بوعمامة  أمساء7

44311506477عاشور  عصام8

44311506511متطاوسني  عبد السالم9

44311506567حفصاوي  كرمية10

44311506654مرفود  حممد11

44311506674صداحني  وفاء12

44311506766اهليويف  إميان13

44311506806تاونزة  فاطمة الزهراء14

44311506817زمالة  رزيقة15

44311506831مدرك  صربينة16

44311506842مكرازي  وفاء17

44311506863موساوي  آمنة18

44311506963حايل  أمحد19

44311507026بن حاجة  حممد20

23-1

االمضاء

قسم علوم التسيري
(شعبة)علوم التسيري: السنة الثانية                                                              ختصص



القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311507037صغري موح  مروة1

44311507066جيلي  مسية2

44311507074طهراوي  نصرية3

44311507133قوامسي  أمحد4

44311507174سليماين  عائشة5

44311507221هادف  مسلم6

44311507336هندة  حممد7

44311507357ناصح  مروة8

44311507532حفناوي  لطفي9

44311507543كاتب  جنوى10

44311507752بوعمامة  مصطفى11

44311507784مرابط  بدر الدين12

44311507814بوكروش  حبيبة13

44311507832موجار  بوعالم14

44311507856سعيداين  وليد15

44311507867مطاي  فضيلة16

44311507871علي مبارك  عفاف17

44311507882يطو  أمال18

44311507904كروش  نصرية19

44311507954بغلول  وهيبة20

23-2

االمضاء

قسم علوم التسيري
(شعبة)علوم التسيري: السنة الثانية                                                              ختصص



القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311508025معيوف  فتحي1

44311508036مطاي  جهيدة2

44311508047العيساوي  سامية3

44311508072فرمنون  رشيد4

44311508091عماري  إميان5

44311508104مطاي  رضا6

44311508155خبشر  سامية7

44311508166بن زهرة بلقاسم  حممد امني8

44311508197بوزيد  سليم9

44311508201الشرقي  أمساء10

44311508241حاج أمحد  زكرياء11

44311508301بن طيب  رابح12

44311508332محرات  فاطمة13

44311508354قاضي  وهيبة14

44311508363زانتو  زكية15

44311508576بلقامسي  جنية16

44311508624يوسفي  ابتسام17

44311508661بن سعيد  عادل18

44311508842غريب  حفصة19

44311508851بطوش  عبد اللطيف20

24-1
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قسم علوم التسيري
(شعبة)علوم التسيري: السنة الثانية                                                              ختصص



القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311002481بلحاج مكي  بن يوسف1

44311005522غوامل  اسامة2

44311005621معطو  امحد سليم3

44311100311مكاليت  مسري4

44311101302صحاري  يوسف5

44311101901جعوان  بوعالم6

44311102982تربيب  فاتح7

44311103022لعراجي  فيصل8

44311104032بوغار  عبد القادر9

44311104201سلومة  حممد10

44311105282خشوش  يوسف11

44311105411بن علوان  رضوان12

44311105481زردي  رشيد13

44311106512جوايب  جلول14

44311106751مداين  عبدالنور15

44311107192بومجعي  فتحي16

44311107271سيدي حممد خطري  منهة17

44311200222مداح  فاطمة18

44311201151قاضي  سلمان19

44311201342سليم  حممد زين الدين20

44311201461أدوش  امساعيل21

44311201562بوزراري  حممد أمني22

29

(قدمي)ادارة أعمال : السنة الثالثة                                                ختصص

قسم علوم التسيري

االمضاء



القاعةفوجرقم التسجيلاللقب و اإلسمالرقم

44311202191ناهي  ياسني1

44311202312ركاب  زكرياء2

44311202461قرينو  بالل3

44311202472داودي  عبدالنور4

44311202511فقوس  عزالدين5

44311202702كحلي  شهرزاد6

44311203522مقراين  حياة7

44311204171قوامسي  حياة8

44311204282كرميي  حممد9

44311204681سوسي  نورة10

44311205042خويدمي  إبراهيم11

44311205791خاليلية  إمساعيل12

44311205802كرميي  أمحد13

44311205951ولد نادري  صدام14

44311206872عباس  عبدالرمحان15

44311206961بن رابح  رشيد16

44311207102فراح  بالل17

44311207151العريدي  شعيب18

44311207322قوري حماد  عبداحلق19

44311207371شحمة  حممد األمني20

44311231231بلحسن  زهرة21

44311305001مطاي  عبد الرزاق22

44311305132مغريب  عائشة23

44311305291مخاش  زكرياء24

44311305392نايت اوسعدي  سعيد25

44311305461بوكرة عباسي  أسامة26

44311305572دهيلي  زهري27

44311520012فراش  صربينة28

44311520061لنجريط  أمني29

قسم علوم التسيري

(قدمي)ادارة أعمال : السنة الثالثة                                                ختصص

االمضاء
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