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03المدرج :القاعةقائمة الطلبة 

إدارة المـوارد البشريــة: تخصص-  علــوم التسيـيـر : شعبة-  علوم إقتصادية و التسيير وعلوم تجارية : ميدان-  السنة الثالثة 

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

2م1993/01/20ماوي  سفيان14431140205

1م1993/09/11ترير  صبرين24431140476

2م1995/03/13عفيف  عبد القادر34431140640

1م1994/09/02كوي  فاطمة الزهراء44431150481

ع1995/09/21تبربي  بالل54431150515

1م1994/02/08داودي  نسرين64431150691

ع1996/01/09بكر نديزة  محمد أيمن74431150918

ع1996/06/22مسيف  فاطمة الزهراء84431160018

1م1995/03/16طوايبي  أم الخير94431160241

1م1995/09/10ميلودي  عبد الرحمن104431160278

ع1995/02/01محمدي  اسماعيل114431160331

ع1995/02/02محمد اعمر  عبد الغني124431160385

1م1993/06/13بوعبد هللا  عبد المالك134431160401

ع1997/05/09لعمراوي  خالد144431160411

ع1995/07/16محمد بوزيان  محمد عبد العلي154431160417

ع1997/11/19طرفة  فيروز164431160428

ع1997/12/04معطاهللا  بن يوسف174431160583

1م1995/05/16بن سونة  صهيب184431160650

1م1996/09/21سعيد  عبد المالك194431160695

ع1995/07/29مجاهدي  محمد204431160696

1م1996/02/09سالم  كنزة214431160752

ع1996/05/06منصور  اسالم224431170030

ع1999/05/02بن شنينة  خولة234431170036

ع1995/11/06بوزياني  الحاج المختار244431170061

ع1995/11/05شماني  سيد أحمد254431170081

ع1998/07/10قنون  فاطمة الزهراء264431170186

ع1995/01/31مغاوي  فتيحة274431170258

ع1999/11/13دحمام  خالد284431170326

ع1996/08/26أمحمد عثمان  فارس294431170342

ع1998/04/22دريوش  ايمان304431170351
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ع1998/09/18بن جياللي  أحمد حسام314431170360

ع1999/06/19قداش  نعيمة324431170392

ع1996/06/13قاسم  عبد القادر334431170460

ع1998/05/17شريفي  فهيمة344431170461

ع1997/06/25بغداوي  خليفة354431170514

ع1997/06/04جيدل  نورة364431170544

ع1997/04/28بن سليمان  محمد أمين374431170588

ع1996/10/13بوجلولي  محمد384431170726

ع1996/12/15بن ثابت  محفوظ394431170745

1م1996/07/06شعشوعة  عبد الرحمن404431170753

ع1996/11/21نجار  يوسف414431170779

ع1998/01/02مداني  سليمان موسى424431170803

ع1999/01/01شنونة  محمد أمين434431180001

ع2000/02/18منادي  إيمان444431180007

ع2000/08/31بن حليمة  حبيبة454431180019

ع2000/04/28نورين  إلهام464431180061

ع1996/06/26عاشور  حفيظة474431180062

ع1998/05/30بن عاشور  نجاة484431180069

ع1999/11/12زيتوني  حيزية494431180074

ع2000/09/06عياش  عبد الجليل504431180079

ع2000/08/31بلعريبي  أمال514431180085

ع1996/01/27توحاري  زكرياء524431180089

ع2000/12/12خليفي  وسام534431180104

ع1996/05/12بن حاج الطاهر  توفيق544431180108
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ع1999/06/23بلهادية  صابرين14431180111

ع1998/10/04بوزار  كريمة24431180147

ع2000/06/26بن ميرة  حنان34431180165

ع2000/09/25ناصري  إسالم44431180166

ع1997/09/12الفروجي  رانيا54431180177

ع1997/10/21بن هنور  عادل64431180190

ع2001/03/17رنيمة  شيماء74431180197

ع1996/07/05بن كحلة  نوفل84431180208

ع1997/01/02زعطوط  هشام94431180217

ع1998/01/27محلول  حنان104431180220

ع2000/01/08رمام  سمية114431180245

ع2000/05/05بن زرهودة  مالك124431180266

ع1999/03/01لكردار التومي  وردة134431180275

ع1998/08/02مزيان  آدم144431180292

ع2000/09/05معرفي  اسحاق154431180299

ع1998/10/15ربيكة  صفية164431180302

ع2000/09/03بن يوسف  أسماء174431180312

ع1999/11/27حاج عمر  منال184431180326

ع2000/03/16نفيدسة  عبد الهادي194431180329

ع2000/07/07بن أحمد  صبرينة204431180352
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ع1997/03/10مكي  فاطمة الزهراء14431180367

ع1999/08/10أحمد عائشة  سماح24431180404

ع2000/03/03حميدي  أحمد34431180406

ع1996/01/17عبد الحميد  عبد القادر44431180417

ع1998/08/16شيباني  فاطمة54431180433

ع1997/04/27بن موسى  حنان64431180435

ع1999/02/17عكاشة  جازية74431180437

ع1998/05/17بودمية  نوارة84431180439

ع2000/10/03بربارة  عبد الواحد94431180440

ع2000/08/12صفوان  يسرى104431180442

ع1999/09/14لعيساوي  فاطمة الزهراء114431180447

ع1996/01/01مديحة  بختة124431180457

ع2000/11/18بدراني  سهيلة134431180483

ع2000/06/10أوفة  بشرى144431180485

ع1999/06/04هونيل  نورة154431180500

ع1996/07/31يعقوبي  آسية164431180517

ع1999/09/11بوشريط  نسيبة174431180526

ع2000/03/13بوعجلة  شيماء184431180530

ع1997/06/10صغير عباس  زكرياء194431180559

ع1998/10/13بوقنديل  نسرين204431180563
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ع1996/09/19حمزة  هالة14431180564

ع1996/01/06ريبوح  فاطمة الزهراء24431180568

ع1996/03/08عماري  فتيحة34431180570

ع1996/12/16جيروح  حنان44431180572

ع2000/03/20بلقاسم الرحماني  زياد54431180584

ع2000/06/16سمارة  فدوى64431180585

ع1999/08/05يوسف مصباحي  ليليا74431180598

ع1997/04/07بن علو  محمد أمين84431180610

ع1996/08/25سرير الحرتسي  خالد94431180631

ع1999/03/06بوفيجلين  حسين104431180639

ع1998/03/14عماريش  نبيل114431180651

ع1999/06/01نقادي  رابح124431180652

ع1997/01/26قصال  سمير134431180672

ع1999/10/27عباس شهرة  فاطمة144431180674

ع1996/05/03نزار  عماد154431180677

ع1999/06/09أوزقزو  مروى164431180680

ع1997/06/01عوينة  خيرة174431180684

ع1995/08/12منصور وحشية  نادية184431180689

ع1997/07/18بوغالم  رميساء194431180695

ع1999/11/14عاللي  محمد204431180707


