
:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية

03المدرج :القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1983/06/06طيبي  سيد أحمد14431164477

ع1989/07/24بن رابح  رشيد24431174370

2م1994/09/16كلتين  ياسمينة34431174471

ع1990/01/05مولوج  أسماء44431174594

1م1981/01/31زيتون  فتيحة54431174682

ع1996/03/09طهراوي  نصيرة64431184442

ع1981/05/07دريسي  محمد عبد الصمد74431184448

1م1988/02/08ميلودي  خالد84431184519

1م1994/08/01مشتي  أيوب94431184557

ع1996/11/13قادة بن سلطان  لبنى104431194006

ع1994/11/01هاشمي  بسمة114431194007

ع1997/08/08بزينة  يوسف124431194008

ع1995/10/05خالفي  نسرين134431194009

ع1996/06/18ربيكة  محمد يونس144431194011

ع1998/12/06بلعربي  نسرين154431194017

ع1995/05/20بودربالة  سليم164431194018

ع1995/02/05شيتة  أمينة174431194021

ع1996/06/07قوطال  محمد إسالم184431194025

ع1998/08/13عمراوي  هبة194431194028

ع1999/01/19لوز  أيوب204431194029

ع1997/05/03محمد بلكبير  أمينة214431194034

ع1997/01/10عتو  مروان224431194035

ع1992/04/13مبدوع  حمزة234431194038

ع1996/02/04بن حمودة  علي244431194045

ع1997/02/08برادعي  نوال254431194048

ع1996/04/11نسيسن  عبد الحق264431194049

ع1994/10/27رحراح  مصطفى274431194050

ع1999/09/12بن شيكو  نهاد284431194055

ع1997/01/12موايسي  منال294431194056

ع1998/01/28غبار  عبد القادر304431194058



:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

03المدرج :القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1997/09/28زمام  مولود314431194067

ع1994/09/30عبد السالم  مراد324431194074

ع1998/01/28محمدي  مريم334431194075

ع1997/02/15دزيري  سارة344431194088

ع1998/03/26بوشريط  زين الدين354431194090

ع1995/02/14عمران  محمد364431194093

ع1998/07/14قرومي  أمال374431194095

ع1996/09/07مخلوف  مراد384431194096

ع1997/05/05رابح بن عباس  عبد الرحمن394431194097

ع1994/03/04بوكرة عباسي  خالد404431194100

ع1996/01/15قزول  خديجة414431194107

ع1998/08/24خليج  رضا424431194114

ع1995/11/13بكة  أحالم434431194115

ع1993/12/14سرير  حذيفة444431194126

ع1998/03/25بن قويدر صحراوي  أيوب454431194145

ع1996/02/05يحي محمد  عادل464431194148

ع1995/09/30طفياني  ياسمينة474431194164

ع1997/04/10سوكحال  فاطمة الزهراء ريان484431194169

ع1995/01/05مجار  تاج الدين494431194176

ع1995/01/23بن حمادة  خير الدين504431194195
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:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

16:القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1996/08/12قلواز  عبد الوهاب14431194196

ع1995/04/24لعمش  بلقاسم24431194206

ع1998/02/13فيزير  إيمان34431194234

ع1996/12/22زين  إيمان44431194236

ع1994/02/13تاجر  عبد القادر54431194256

ع1994/08/15بسكري  محمد64431194266

ع1995/07/24دحماني  نسيمة74431194279

ع1996/02/22بزينة  أمين84431194282

ع1995/06/25بدراوي  فاطمة الزهراء94431194284

ع1997/11/05بلحاج العربي  فاطمة104431194285

ع1996/02/23عثمان  كوثر114431194290

ع1996/01/07برايرية  بهجة124431194291

ع1995/08/08بوبكر  سهية134431194294

ع1995/11/14زروقي  محمد بلقايد144431194296

ع1998/06/10عبيد  شيماء154431194300

ع1997/03/15بسكري  عبد الرحمن164431194307

ع1997/01/22موساوي  حنان174431194320

ع1997/03/25فرحات  عبد الحفيظ184431194323

ع1996/05/02سعادي  سيد علي194431194331

ع1994/05/04قوري محاد  محمد204431194332



:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

17:القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1994/07/09بوعنان  نجاة14431194340

ع1997/05/10حريري  فريدة24431194341

ع1993/02/26براهيمية  معمر34431194354

ع1993/02/18سعيداني  وليد44431194360

ع1997/07/26بوصالحيح  محمد األيمن54431194369

ع1997/11/06مودود  محمد64431194376

ع1996/01/26بن عيني  أحالم74431194381

ع1998/02/27كلوى  وفاء84431194386

ع1996/01/09فارس  مريم94431194388

ع1993/01/30بوزيان  عادل104431194393

ع1996/01/06بوكريطة  أسامة114431194399

ع1998/12/13بوجمعة  إيمان124431194403

ع1997/01/22عبد المطلب  صليحة134431194408

ع1998/03/15زرقاوي  أيوب144431194417

ع1994/07/07سعدون  فاطمة الزهراء154431194418

ع1996/10/06زانتو  زكية164431194419

ع1997/03/25أوباجي  يسرى174431194420

ع1982/09/04بن يحي  محمد184431194439

ع1998/01/23بغداوي  عبد النور194431194449

ع1996/05/06خالص  سهام204431194455



:المقياسالعلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

18:القاعةقائمة الطلبة 

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

مالحظاتاالمضاءفوجالحالةتاريخ اإلزدياداللقب و اإلسمرقم التسجيل الرقم

ع1988/11/04تايب  فاتح14431194462

ع1972/04/21أحمد يحي  عمر24431194466

ع1990/03/29دوبة  عبد الفتاح34431194469

ع1990/01/19زاوي  زوليخة44431194471

ع1979/07/28فايدي  جمال54431194473

ع1981/01/03حريري  نسيم64431194483

ع1985/08/21حشون  خديجة74431194486

ع1985/05/17قوجيلي  مصطفى84431194487

ع1987/01/05لخضاري  نوال94431194495

ع1984/06/12بوهلة  سامية104431194496

ع1979/06/05قارطي  محمد114431194507

ع1983/11/27هني قوادري  جمال124431194514

ع1986/06/11القليعي  عبد القادر134431194534

ع1985/07/22باشا  سارة144431194542

ع1984/12/30بوحوية  محمد154431194545

ع1984/09/13دوار  حسين164431194553

ع1987/02/11فيساح  أنس174431194555

ع1981/02/09بوزياني  ميلود184431194564

ع1997/03/22بولغيتي  محمد الصغير194431194572

20


