
:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية

04المدرج :القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1985/01/31حريري  أحمد14431174653

ع1981/02/02قبوب  آمال24431174806

ع1996/12/22بشارف  دليلة34431184628

ع1994/11/26بلقاسمي  نجية44431184646

1م1987/03/30الفروجي  خيرة54431184656

ع1995/08/04ميدون  عبد الباسط64431184666

1م1997/06/20داودي  إبتسام74431184683

1م1992/01/22بغداوي  هاشمي84431184708

1م1982/06/23واضح  جميلة94431184723

1م1992/05/29أدوش  فضيلة104431184725

ع1985/09/07قربوز  سيد أحمد114431184828

ع1987/07/29عنيبة  عيسى124431184865

ع1994/11/20بودمية  ربيعة134431194001

ع1995/02/05قندوز  العالية144431194002

ع1996/09/08إيماتيت  خديجة154431194004

ع1998/08/31تمطاوسين  سميرة164431194005

ع1998/10/06تمطاوسين  زهرة174431194012

ع1998/08/01بن يوسف  خولة184431194014

ع1996/03/31نعلمان  حيزية194431194020

ع1997/04/16زعو  أمينة204431194022

ع1997/11/04حسان سعيدة  سوسن214431194023

ع1994/11/12العدلية  زهية224431194024

ع1997/08/29مكريطار  نور الهدى234431194026

ع1996/06/03قنون  زهية244431194027

ع1993/04/24فرحون  سيف الدين254431194039

ع1998/09/20إسماعيل بن سلطان  إيمان264431194044

ع1998/02/07بوقادوم  مريم274431194054

ع1996/12/13بن سعدة  نسرين284431194060

ع1996/01/18عزيزي  موسى294431194072

ع1995/09/23معزوزي  عماد الدين304431194073



:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

04المدرج :القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1997/05/18كواش  مروة314431194078

ع1997/02/15زعطوط  لمياء324431194079

ع1997/11/17داودي  إلهام334431194080

ع1997/01/12نعمان  حنان344431194084

ع1996/11/04عروج  نجاة354431194087

ع1996/08/10خرشوش  نعيمة364431194089

ع1996/01/03بردادي  يوسف374431194103

ع1997/08/19طوايبية  هالة384431194104

ع1996/01/23سردو  إبراهيم394431194122

ع1993/08/19أوفة  حنان404431194128

ع1996/01/25معزوزي  أسامة414431194132

ع1996/05/27عميري  حكيم424431194134

ع1996/10/07روابة  عبد الحميد434431194136

ع1994/12/13بن رابح  سهام444431194142

ع1996/10/12تفران  هجيرة454431194147

ع1995/12/05كريم  قيس464431194150

ع1999/03/29عطابي  مروى474431194151

ع1998/11/07حوحاش  فدوى484431194152

ع1994/08/17بسغير  مولود494431194154

ع1995/04/14بوسوبل  وهيبة504431194157
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:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

13:القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1997/11/07أحمد بن يحي  سيف الدين14431194158

ع1995/05/22مولوج  بختة24431194180

ع1995/08/13عوينة  العالية34431194192

ع1987/02/08مدوار  مصطفى44431194202

ع1997/04/18بلهادي  مروة54431194208

ع1997/06/17ولد سعيد  عثمان64431194209

ع1997/07/09شهب العين  فاطمة الزهراء74431194210

ع1995/02/23مداني  نجاة84431194220

ع1995/01/03مصباح  غنية94431194224

ع1996/05/24بوكريطة  وهيبة104431194228

ع1995/03/14العربي سعيدي  رشيدة114431194230

ع1995/02/21مساعدية  نوال124431194248

ع1997/08/17بن هنور  راضية134431194254

ع1998/07/03مجدوب  صباح144431194255

ع1995/06/10بن طالي  حورية154431194258

ع1998/05/23حمي مجدوب  مريم164431194262

ع1995/08/15عبادة  عواطف174431194263
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:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

14:القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1994/04/24حمادوش  عيسى14431194265

ع1995/09/21بوركيزة  أمينة24431194273

ع1996/12/08دهلوك  فتح الزهر34431194277

ع1997/11/10مبدوع  عبد الجليل44431194292

ع1997/05/07رحمون  محمد نزيم54431194303

ع1996/11/13عبادة  فاطمة64431194304

ع1995/02/13شطاب  رضوان74431194311

ع1995/11/19مكور  زهرة84431194314

ع1995/03/06عزون  صليحة94431194315

ع1996/07/23بن يحي  محمد عبد الوهاب104431194327

ع1998/01/20طهراوي  حسيبة114431194328

ع1995/10/27مداني  سمية124431194333

ع1998/05/09العربي السعيدي  محمد كريم134431194334

ع1996/04/04كاشر  شيماء144431194337

ع1994/03/18بن طيفور  محمد أمين154431194350

ع1997/07/25إزيان  محمد أمين164431194359

ع1996/01/31غالمي  شيماء174431194365
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:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

15:القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1994/12/26جرار  نبية14431194377

ع1996/03/30بن بسكري  أمين24431194395

ع1998/06/02بن شعبان  زينب34431194409

ع1997/10/04صبور  نجالء44431194415

ع1997/05/11كاف  وسيلة54431194416

ع1997/04/15حوتي  خولة64431194427

ع1997/05/21بن جياللي  زين الدين74431194428

ع1996/08/08بلقاسم  وليد84431194430

ع1993/08/17تقار  عالء الدين94431194434

ع1997/06/20طالبي  لميس104431194447

ع1997/11/14تمام  إلياس114431194456

ع1983/01/12بن زرهودة  فاطمة الزهراء124431194493

ع1981/02/23عيبش  يوسف134431194508

ع1982/01/19بوقادوم  عبد القادر144431194533

ع1996/10/09تقدايت  أسامة154431194556

ع1987/09/24زرقان  محمد164431194576
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