
:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية

03المدرج :القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

2م1994/08/01مالح  خالد14431140488

+1994/04/29هيدور  محمد المهدي24431150058 3م

1م1995/05/03شوط  مروى34431150156

ع1995/05/30عماريش  عالء الدين44431150305

1م1996/05/02بن عيسى  عبد القادر54431150350

ع1996/02/22عتو  هشام64431150517

ع1995/01/01اوسياف  زينب74431150685

1م1993/09/08صغير وعلي  نور الهدى84431150838

1م1996/11/12بن موسى  إيمان94431160043

ع1998/01/14ميدون  عبد الغني104431160073

ع1997/10/01كعوان  فاطمة الزهراء114431160121

2م1996/08/23تغورت  بوعالم124431160162

ع1996/01/02بوكروش  جياللي134431160179

ع1994/12/31بوشيحة  بن عزوز144431160236

ع1996/05/19قراون  أمين154431160299

ع1995/09/28بن زرهودة  نور الهدى164431160301

ع1995/07/12غنام  اسامة174431160339

ع1996/06/28بوعنان  احسان184431160398

2م1995/05/25شارف  صالح الدين194431160404

1م1996/08/03عباس  أحمد204431160494

ع1996/02/22طرطاق  نوال214431160555

ع1998/04/04بن دوحة  عبد هللا224431160754

ع1995/01/21بودوشن  بن يوسف234431160759

ع1998/04/11دوار  عبد الحق244431170011

ع1996/07/26اوليد دران  فاتح254431170045

ع1998/06/28وداني  محمد264431170156

ع1995/06/13لوصادي  امحمد274431170195

ع1997/07/20طاهرعلي  فؤاد284431170246

ع1998/07/12عياد  عبد النور294431170247

ع1997/09/20خالدي  زكرياء عبداللطيف304431170281



:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

:القاعةقائمة الطلبة 
03المدرج 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1999/03/04سرمون  محمد عبد الجليل314431170312

ع1999/01/09مرزوقي  عبد الوهاب324431170318

ع1996/07/16عبة  فاطمة الزهراء334431170334

ع1998/07/27بن علي  عبد الرؤوف344431170339

ع1997/07/28ولد مسعود  عبد القادر354431170356

ع1997/07/24قاسمي  عبد الرزاق364431170377

ع1999/11/07حراوي  زكرياء374431170387

ع1997/02/17بردادي  حياة384431170396

1م1996/09/14وشن  عائشة394431170420

1م1999/11/30عربية زورقي  أمال404431170427

1م1998/01/09صعاب  أمال414431170464

ع1994/08/08شكال  إسالم424431170483

ع1999/07/29مكالتي  مروى434431170547

ع2000/05/30حفصاوي  أحمد شوقي444431170580

ع1999/03/01داودي  عيسى454431170596

1م1997/05/08محمد بلكبير  امال464431170651

1م1998/08/26مكاسو  إيمان474431170654

ع1997/01/20علي أوغاربي  هدى484431170679

ع1995/05/04مشتة  حميد494431170681

1م1998/04/18فالق  مراد504431170684

ع1999/01/13حراوي  اسحاق514431170713

ع1998/01/17براهيمي  خولة524431170738

ع1997/12/30بزيو  محمد534431170808

ع1996/02/17شارفية  عبد المالك544431170816

1م1996/06/20ملياني  محمد أمين554431170820

ع1990/12/30بوتليس  شعيب564431170828

1م1996/03/23قاضي  عبد الفتاح574431170833

2م1997/02/10عمارة  الشفاء584431172011

ع1995/11/11حمادي  يوسف594431172013

ع2001/10/27كركارين  محمد إسالم604431180005



:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

18:القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1999/12/03قريب  عبد الجليل14431180257

ع1999/01/02مبدوع  عبد الفتاح24431180260

ع2000/09/15بوقادوم  هشام34431180270

ع2000/12/15بلخواص  معاذ44431180280

ع2000/07/29بلخيري  عماد الدين54431180286

ع1998/09/07مغربي  خديجة64431180293

ع2000/07/13طيبي  آية74431180297

ع1999/10/11بن يغزر  ايمان84431180298

ع2000/10/27بشاعة  علي رياض94431180300

ع2000/10/11عدلي  شريفة104431180303

ع2000/03/16تكفة  نبيل114431180304

ع1999/01/29بلدي  أمنة124431180315

ع1996/03/24مالوي  حكيمة134431180319

ع2001/02/24يماني  هديل144431180334

ع1997/01/18بلخوص  سارة154431180338

ع2000/03/28قصار  رشيدة164431180342

ع1998/03/21فرحول  يوسف174431180344

ع2000/02/26رحالي  هديل184431180351

ع2000/05/02النحاس  عائشة194431180372

ع2000/07/08بوزيان  محمد204431180374



:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

20:القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1996/07/05دزيري  فتحية14431180494

ع1999/12/13بوصفصاف  منال24431180499

ع1999/06/28صغير عباس  فاتح34431180504

ع2000/08/16محمد بلكبير  مهدي44431180510

ع2000/05/27شكرين  وفاء54431180511

ع1999/09/08بن زينة  يونس64431180515

ع2000/12/26قراش  عبد الحق74431180519

ع2000/12/19بوكريطة  محمد جمال84431180520

ع1998/02/17محمدي  عبد القادر94431180533

ع2001/03/13عكاشة  سلمى104431180540

ع1997/03/22نقار  أكرم114431180543

ع1999/04/21حشمان  خولة124431180547

ع1996/01/21جالب  لحسن134431180554

ع1999/10/12بلهادي  جليل144431180557

ع1997/05/25مجوز  هناء154431180560

ع1995/07/15بهلول  سفيان164431180565

ع1998/01/25شرقي  عبد النور174431180566

ع1999/07/23رفاس  محمد184431180573

ع1998/06/05كحالت  عبد الغني194431180576

ع1996/03/17العرجان  حميد204431180577



:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

22:القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1997/10/11سليمان  محمد14431180649

ع1998/02/03محرز  أحمد24431180659

ع1993/03/12زنيني  ايمان34431180666

ع1999/04/05فلفول  عبد القادر44431180676

ع1998/07/14مكالتي  شوقي54431180679

ع2000/03/01شينون  منصف64431180687

ع1999/06/13دحمان  فتيحة74431180688

ع1999/01/30شيخاوي  فاطمة الزهراء84431180691

ع2000/05/20علي إسماعيل  ندات94431180692

ع1999/03/31مداني  علي104431180693

ع1998/09/23طيبوني  اية114431180694

ع1998/11/03مداني  خولة124431180701

ع1997/11/02بن يوسف  يوسف134431180704

ع1995/07/21بن جبة  بلقاسم144431180708

ع1998/02/24بلهادي  محمد154431180709

ع1995/04/24ساغي  نصر الدين164431180711

ع1998/02/14شكيكن  محمد174431180713

ع1995/10/27بودهري  باديس184431180714

ع2000/08/23بلفار  أمينة194431192001
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:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية

16:القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1996/03/08نورة  اسمهان14431180012

ع2000/11/25كرانيف  عبد الرؤوف24431180013

ع1997/10/24بن ركلة  خيرة34431180021

ع1997/11/24أحمد زواوي  محمد44431180022

ع1997/12/01العابدي  عبد المالك54431180031

ع2000/02/17الفكاير  أمينة64431180040

ع2001/05/11موجر  محمد أمين74431180041

ع2000/01/10بزينة  فدوى84431180050

ع1998/09/19بن دوحة  نهاد94431180051

ع2000/09/05علول  وسام104431180054

ع1997/11/20حاج الطيب  شهيناز114431180055

ع2000/07/01بن زهرة  سليمة124431180063

ع1999/07/07ساعد  فايزة134431180064

ع1999/01/06حساني  بلقاسم144431180065

ع1998/03/28مغربي  مريم154431180067

ع2001/03/31محمدي  عبد الرحمن164431180068

ع1996/08/01بالق  يوسف174431180071

ع1997/02/15خرباش  ياسين184431180092

ع1998/05/22باجي  ليلى194431180093

ع1999/03/20جواط  فاطمة الزهراء204431180098

ع1998/06/26حمراني  احالم214431180103

ع1996/11/20قاضي  محمد أمين224431180105

ع1999/06/30إشام  عبد الرحمان234431180109

ع1998/03/26قداري  مصطفى ياسين244431180110

ع1999/04/18قاسيمي  سهام254431180113

ع2000/05/24بوخريص  ريان264431180115

ع2000/11/05خلوفي  أحمد274431180119

ع1997/02/16صراوي  كريم284431180120

ع1997/09/21مقراوي  هجيرة294431180121

ع1999/01/01قريشي  حورية304431180126



:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

:القاعةقائمة الطلبة 
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إدارة أعمال: تخصص-  علــوم التسيـيـر : شعبة-  علوم إقتصادية و التسيير وعلوم تجارية : ميدان-  السنة الثالثة 

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1997/10/20بن بركة  كمال14431180130

ع1998/01/23خرباش  فوزية24431180133

ع2000/08/12دواعر  شهرزاد34431180138

ع1998/12/28فراح  لمياء44431180143

ع1999/06/20عبد السالم  لبنى54431180148

ع1997/08/18شرشال  رابح64431180154

ع1999/10/14مروكي  زبيدة74431180155

ع1998/09/20طرفة  ضياء الدين84431180163

ع1998/08/29تاحي  عبد الغفور94431180169

ع1998/10/29براهيم الرحماني  زهيرة104431180172

ع1999/06/06بلحنيش  زهيدة114431180178

ع1999/12/29عمران  سارة124431180179

ع1999/05/15غالم  حياة134431180180

ع2000/08/26لعالوي  وهيبة144431180181

ع1996/10/18سالمي  سمية154431180182

ع1999/07/06عبد القادر مكي  أيوب164431180185

ع2000/12/05صغيروعلي  خيرة174431180186

ع1999/10/20العابدي  وسيلة184431180199

ع2001/01/08قوري محاد  رباب194431180207

ع1999/08/06شكرين  سهام204431180210

ع1998/10/31أحمد زواوي  معمر214431180213

ع2000/02/24قمفوش  إكرام224431180223

ع2000/02/05دوشة  بلقاسم234431180226

ع1998/07/05شاوش  عبد الغني244431180227

ع2000/02/08حاج صدوق  محمد امين254431180229

ع1999/07/28بوركيزة  صباح264431180237

ع1999/04/06بن عودة  أسماء274431180239

ع1999/09/03بلكبير  عائشة284431180241

ع2000/08/02حاج جيالني  هيثم294431180244

ع2001/07/27نوري  وليد304431180248



:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

19:القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1996/11/26عبد هللا عثمان  فايزة14431180376

ع2000/10/02حميدي  محمد24431180384

ع2000/09/03شردود علي  نسرين34431180388

ع1998/12/22حاج أحمد  عبد الرزاق44431180389

ع1998/06/20يوسفي  منال54431180392

ع1998/02/13بوهراوة  محمد64431180397

ع2000/02/18بومازونة  عبد الرؤوف74431180405

ع2000/11/17قوري محاد  صهيب84431180408

ع1999/04/27متيش  شهيناز94431180418

ع1999/07/19توام  آمنة104431180419

ع2000/01/02يوسفي  نجاة114431180422

ع2000/11/28قويدر عقيل  منال124431180424

ع1997/12/07شكيكن  علي134431180443

ع1999/02/09خرشاوي  عربية144431180456

ع2000/10/07حدوش  نريمان154431180461

ع2001/02/17مناد  ماجدة هبة164431180463

ع1999/05/07شعشوعة  شمس174431180471

ع1999/02/23بن عيني  خيرة184431180475

ع2000/03/22عليوة  ياسين194431180479

ع1999/11/12نعيمي  محمد ياسين204431180486



:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

21:القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1996/09/20حفاف  رشيد14431180579

ع1998/03/27سحقي  بالل24431180580

ع1996/11/03بن زهرة  نور الدين34431180582

ع1999/08/08بوسدي  سامية44431180590

ع2000/08/05محمدي  محمد أمين54431180591

ع1999/07/20يونسي  نسرين64431180595

ع1999/08/07بن حسان  أحالم74431180600

ع1996/02/06عبد هللا  محمد نذير84431180601

ع2000/11/23مداوي  محمد أسامة94431180603

ع1997/10/13رفاس  جياللي104431180604

ع1997/03/24طيبي  توفيق114431180605

ع2000/02/10موجار  إكرام124431180608

ع1998/01/28سردو  عز الدين134431180609

ع1995/06/04زطاني  محمد144431180612

ع1998/10/20ميلود عويدات  يوسف154431180613

ع2000/01/03طيابين  عائدة164431180634

ع1997/02/14دربيل  عائشة174431180636

ع1998/11/12بوعزري  زكية184431180638

ع1996/10/13بن غالم  جمال الدين194431180640

ع1998/06/19شطي  فاطمة الزهراء204431180641


