
الفرع الثاني:التاريخالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية

:المقياسعلوم اإلقتصاد، التسيير و التجارةقسم

A2:المدرجقائمة الطلبة 

علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية: تخصص-  علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية : شعبة-  علوم إقتصادية و التسيير وعلوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

مالحظاتاإلمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم
+1992/05/14نفيدسة  عبد الرحمن14431120355 32م

+1993/05/17كلوى  الهواري24431140725 33م

+1993/01/20ماوي  رشيد34431150861 36م

+1995/06/05العسكري  عبد الجليل44431170173 36م

25م1999/05/23بوشطاطة  عصام54431180234

26م1998/02/27توات  محمد سليم64431180235

28م1999/01/10بوفلوس  اسالم74431180262

1ع2002/05/13بلفرار  محمد84431190051

17م2001/11/17بن صافية  أحمد94431190084

2ع2001/02/02شيشة  إكرام104431190349

11م2001/01/10لعويجي  وائل114431190518

16م2000/07/27مجاهدي  إبراهيم124431190534

18م1999/01/17مرزوقي  عقبة134431190554

11م1999/09/11مطاي  هاني144431190578

17م2001/01/01هدروق  وليد154431190617

8ع2001/04/01اقديش  حسين164431200002

7ع1997/12/31أكزيز  علي174431200003

8ع2002/07/17البحري  هارون184431200004

1ع2001/02/20بدراوي  محمد194431200029

2ع1999/11/11بدواني  أميمة204431200030

2ع2001/12/26برابحة  فضيلة214431200031

4ع2003/01/31براحية  شريفة آمال224431200032

5ع2002/10/11براحية  وفاء234431200033

6ع2002/02/07برادع  نصر الدين244431200034

7ع2000/10/22برادعية  توفيق254431200035

8ع2002/01/07براكيك  سهيل264431200036

2ع2000/08/27باللي  شكيب274431200061

2ع2003/06/01بلحاج العربي  سيدعلي284431200062

3ع2000/05/08بلخير  فريال294431200063

4ع2002/09/18بلخيرة  إكرام304431200064



الفرع الثاني:التاريخالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية

:المقياسعلوم اإلقتصاد، التسيير و التجارةقسم

A2:المدرجقائمة الطلبة 

علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية: تخصص-  علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية : شعبة-  علوم إقتصادية و التسيير وعلوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

مالحظاتاإلمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم
4ع2001/02/20بلعباس  بشير314431200065

7ع2002/06/25بلعيد  نور الهدى324431200067

8ع2002/05/18بلعيد عقيل  هجيرة334431200068

1ع2002/10/03بن رزقة  خالد344431200093

2ع2002/07/20بن رمضان  فريال354431200094

3ع2003/03/14بن رنجة  اسامة364431200095

5ع2001/02/18بن زهرة  صارة374431200097

6ع2002/12/05بن زهرة  محمد تاج الدين384431200098

7ع1998/05/26بن زينة  سيف الدين394431200099

8ع2000/09/13بن زينة  رياض404431200100

1ع2001/10/22بوتوريعة  ياسمين414431200125

2ع2002/06/04بوجفنة  محمد شرف الدين424431200126

3ع2002/06/07بوجيغامي  إنصاف434431200127

4ع2002/09/13بودربالة  شيماء444431200128

5ع2002/01/09بودربالة  رحاب454431200129

6ع2001/12/06بوراشدي  نبيل464431200130

7ع2000/12/15بوررقة  ملياني474431200131

8ع2003/05/01بوزاد  منار484431200132

5ع1999/01/16بوعقادة  إلهام494431200147

1ع2002/09/08بومدين  مروى504431200157

3ع2002/09/17بومكحلة  عبد العزيز514431200159

4ع2000/04/04بوميمون  أمال524431200160

5ع2002/07/08بونوة  محمد534431200161

7ع1998/06/11بويتنة  بالل544431200163

8ع2003/06/03بويعلى  محمد554431200164

1ع2002/09/26جرمون  صالح الدين564431200189

2ع2001/12/20جزايري  فريدة574431200190

3ع2001/10/03جعاللي  أسماء584431200191

4ع2001/09/02جالب  عبدالقادر594431200192

4ع2000/03/12جاليلي  عبد القادر604431200193



الفرع الثاني:التاريخالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية

:المقياسعلوم اإلقتصاد، التسيير و التجارةقسم

B11:القاعةقائمة الطلبة 

علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية: تخصص-  علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية : شعبة-  علوم إقتصادية و التسيير وعلوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

مالحظاتاإلمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم
6ع2001/07/12جلولي  نجاة14431200194

8ع2001/09/15جمال  شمس الدين24431200196

1ع2001/04/18حماتيت  فوزية34431200221

2ع2001/09/05حمايدي  رفيقة44431200222

3ع2002/08/19حمداوي  حياة54431200223

4ع2002/02/20حمرات  كوثر64431200224

5ع2000/04/14حمراني  عيسى74431200225

7ع2002/09/08حمري  الحسن84431200227

4ع2000/12/27حموش  ميليسا94431200228

5ع2002/02/18خالفي  أحمد بدر الدين104431200236

3ع2001/04/24خربة  شيماء114431200239

1ع2001/09/26خرشوش  اسيل مروى124431200241

1ع2002/05/16داهل  بشرى134431200253

2ع2001/02/19داودي  أميرة144431200254

3ع2002/08/04داودي  سارة154431200255

4ع2002/02/19دحماني موسى  فاطمة الزهراء164431200259

8ع2002/10/26درابلة  عباس174431200260

3ع2002/02/04دوبة  نور الهدى184431200263

1ع2000/06/22رمال  رابح194431200285

2ع2002/09/10رمضان  محمد عبد القادر204431200286

21
22



الفرع الثاني:التاريخالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية

:المقياسعلوم اإلقتصاد، التسيير و التجارةقسم

B12:القاعةقائمة الطلبة 

علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية: تخصص-  علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية : شعبة-  علوم إقتصادية و التسيير وعلوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

مالحظاتاإلمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم
3ع2000/09/09رنيمة  منية14431200287

4ع2001/11/27روابة  فيصل24431200288

5ع1988/08/11روابح  ربيع34431200289

6ع2002/02/07رواني  رانيا44431200290

7ع1999/10/01رودالي  منيرة54431200291

8ع2003/04/24رياحي  يوسف فتحي64431200292

2ع2003/08/01سحنون  آية74431200318

4ع2002/04/12سحنون  نسيمة84431200320

2ع2001/07/14سحنون  وسام94431200321

6ع2002/09/30سديري  حياة104431200322

8ع2002/02/22سرحان  كمال114431200324

4ع2002/05/27سلول  هاجر124431200332

2ع2002/06/22شوط  خولة134431200349

2ع2002/10/24شوط  خولة144431200350

3ع2002/05/16شيشة  الهام154431200351

6ع1999/10/22صبور  وئام164431200352

5ع2002/08/27صبور  محمد174431200353

6ع2002/05/15صبور  لويزة184431200354

6ع2003/12/01صبور  ايمان194431200355

8ع2000/02/19صحراوي  محمد204431200356

21
22



الفرع الثاني:التاريخالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية

:المقياسعلوم اإلقتصاد، التسيير و التجارةقسم

B13:القاعةقائمة الطلبة 

علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية: تخصص-  علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية : شعبة-  علوم إقتصادية و التسيير وعلوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

مالحظاتاإلمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم
7ع2002/07/21طيبي  أحمد14431200379

8ع2001/05/25ظريف  عبدالقادر24431200381

2ع2002/05/09عابد  آية34431200382

1ع2002/02/17عاشور  مروى44431200383

4ع2003/02/23عاصف  محمد اآلمين54431200384

5ع2002/07/28عافية  عبد الجليل64431200385

6ع2002/06/18عامر  عبدالمجيد74431200386

7ع2002/08/04عباتشي  عائشة84431200387

1ع2003/06/19علي سماعيل  محمد أمين94431200413

2ع1998/11/30علي سماعيل  آية104431200414

3ع2002/03/13علي ماحين  عبد النور114431200415

4ع2001/06/22علي مبارك  شمس الدين124431200416

5ع2001/01/01عليوة  فاتح134431200417

6ع2000/12/26عماروش  وئام144431200418

7ع2002/05/29عماري  آية154431200419

8ع2000/10/26عماريش  هيثم164431200420

1ع2001/05/23فرج  أنيس174431200445

2ع2003/08/03فرصاوي  محمد شكيب184431200446

6ع2002/05/08فضاوي  إكرام194431200447

4ع2002/01/07فقير  غالية204431200448

21
22



الفرع الثاني:التاريخالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية

:المقياسعلوم اإلقتصاد، التسيير و التجارةقسم

B14:القاعةقائمة الطلبة 

علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية: تخصص-  علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية : شعبة-  علوم إقتصادية و التسيير وعلوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

مالحظاتاإلمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم
5ع2001/03/14فالق  ريان محمد14431200449

6ع2002/08/17فلفول  هبة24431200450

7ع2000/07/16فوضيل عويدات  ياسين34431200451

8ع1999/02/15قادري  شهيناز44431200452

1ع2001/01/19قارح  فاطيمة أماني54431200453

1ع2002/07/25قورايي  صهيب64431200477

2ع2003/04/25قويدر جلول  عاصم74431200478

3ع2001/10/29قويدر جلول  حسان84431200479

4ع2001/10/29قويدر جلول  حسين94431200480

5ع2001/04/08قويدر عيسى  شيماء104431200481

6ع2002/01/14قيراد  إكرام114431200482

7ع2001/01/18كراس  اسامة124431200483

8ع2000/06/28كراش  رزيقة134431200484

1ع2002/02/21ليسير  إكرام144431200509

2ع2003/04/20ليمين  آية154431200510

3ع2002/09/21ماجن  أمين164431200511

1ع2001/09/08متريتر  عبدالحفيظ174431200513

6ع2001/04/06متريتر  مريم184431200514

7ع2002/01/25مجاجي  قمر194431200515

2ع2002/07/03مجاهري  احمد204431200516

21
22



الفرع الثاني:التاريخالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية

:المقياسعلوم اإلقتصاد، التسيير و التجارةقسم

B15:القاعةقائمة الطلبة 

علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية: تخصص-  علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية : شعبة-  علوم إقتصادية و التسيير وعلوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

مالحظاتاإلمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم
1ع2002/01/16مسلم  ياسمينة14431200541

2ع2001/09/29مشتار  عبير24431200542

3ع2002/10/29مصباح  أيوب34431200543

4ع2001/12/22مطماطي  حفيظة44431200544

5ع2001/05/13معاصمي  صديق54431200545

6ع2000/09/18معروف  أسامة64431200546

7ع2001/10/28معزوزي  نسيبة74431200547

8ع2003/01/27معيوف  محمد فوزي84431200548

1ع2002/08/17ناجم  علي صهيب94431200573

2ع2002/02/20ناجم  سليمة104431200574

3ع2001/04/04ناصر  نوال114431200575

4ع2002/08/09ناصي  أميرة124431200576

5ع2003/01/02نجاري بن حاج علي  محمد إسالم134431200577

6ع2002/10/19نجماوي  محمد عبد الجليل144431200578

7ع2003/03/29نشناش  نادية154431200579

8ع2003/05/03نعلمان  نور االسالم164431200580

1ع2002/09/11يعقوب  رفيقة174431200605

2ع2000/12/21يعقوبن  قتيبة184431200606

3ع2002/12/12يوسفي  أية194431200607

5ع2001/05/01يونسي  مروة204431200609

21
22



الفرع الثاني:التاريخالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية

:المقياسعلوم اإلقتصاد، التسيير و التجارةقسم

B16:القاعةقائمة الطلبة 

علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية: تخصص-  علوم إقتصادية و التسيير و علوم تجارية : شعبة-  علوم إقتصادية و التسيير وعلوم تجارية : ميدان-  السنة األولى 

مالحظاتاإلمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم
5ع2001/05/01يونسي  إكرام14431200610

7ع1999/04/06بروجي  مروى24431200611

8ع2002/01/29بصال  ندى سعدة34431200612

12م2002/02/28مساهل  صهيب44431200629

12م2001/06/10خذر  بلقاسم54431200658

18م1997/09/15قادة  بالل64431200665

13م1998/03/16دواعر  عبد الرحمان74431200676

15م1993/04/04حمراني  سيد أحمد84431200697

+1995/09/21بوغرنوط  أميرة94431200702 36م
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