
مكان الميالدتاريخ الميالداالسم و اللقبالرقم
الفوج

1خميس مليانة14/09/2001ليفيفن فلایر1

2العبادية29/05/1994عزة عبد هللا2

3خميس مليانة05/11/2001صادلي عبد القادر3

4مليانة15/10/1999سليماني دمحم النذير4

5خميس مليانة25/10/2001ترير يسرى5

6خميس مليانة29/11/1999بلعيد عقيل خولة6

1العيون23/04/1999معمر قوادري قادة7

2مليانة28/06/2000ملياني وصال اية8

3عين الدفلى09/11/2000مرزوقي زكرياء9

4عين الدفلى03/05/1998عبد القادر خداوي رضا10

5خميس مليانة07/03/1999تريكاوي اية11

6خميس مليانة14/12/2001شبشوب عبد القادر12

1مليانة10/02/2002أوعيسى وسام13

2خميس مليانة23/08/2001بوبكر أية14

3عين الدفلى05/08/2000بختي أيمن15

4مليانة21/03/1998موساوي ياسين16

5خميس مليانة15/10/2000دهلوك أماني17

6سيدي بلعباس22/05/2001سلواني رمزي18

1خميس مليانة23/11/1998حمداوي أيمن19

2عين الدفلى06/01/2000بوخنفررابح20

6الماين مركز12/01/2000بوجلة عائشة21

4الشلف02/07/2000طيفور نهاد22

5المدية03/08/2002شيخي دمحم23

6عين الدفلى24/06/2000قادون إكرام24

1المدية24/06/1998متاتيح أسامة25

2المدية29/12/1998بربيحة أسامة26

3الشلف30/07/2001بن علي سارة27

4عين الدفلى24/07/2001باجي كوثر28

5خميس مليانة30/09/2001بوجمان نوميرة29

6خميس مليانة16/09/1998رابحي دمحم30

1مليانة10/08/2000قراروبي لقواس عبد الحق31

سنة أولى ماستر 
تخصص إدارة إعمال



2مليانة19/11/2000براهيمي سامية32

3العفرون25/08/2000بن جمعة أمين33

4مليانة16/10/1999شايبي  خلود34

5عين الدفلى07/12/1998مالحي وداد35

6مليانة06/02/1996عبد هللا دمحم نذير36

1خميس مليانة02/04/1998بوررقة الهادي37

2مليانة08/07/2000بن عودة عبد الرزاق38

3خميس ملياة06/09/1995صادوق بوزيان ياسين39

4جندل04/12/2000واضح منير40

6سيدي لخضر07/01/1999بوعزغي يزيد41

6خميس مليانة10/11/1998بن قطيب أنفال42

1خميس مليانة06/07/1998علي ماحين عبد الباسط43

2العطاف30/05/2000مشيدي كريمة44

3وادي العاليق08/12/2001بن خديجة خولة45

4جندل22/05/2000شويرب رابح46

5عين الدفلى08/11/1996نومري إيمان47

6خميس مليانة31/10/2000مقدم عبد العزيز48

1بوراشد17/01/2000بن سماعلي نضيرة49

2جندل02/10/2000متاتيج يونس50

3الشلف06/06/2000بوزاد حياة51

4خميس مليانة04/06/2000زروقي هشام52

6جندل01/05/2001مرزوقي مروى53

6عيد الدفللى21/07/2001داودي أحمد54

1عين الدفلى22/12/2001محنون إكرام55

2مليانة13/12/2001عبد السالم إنعام56

3عين الدفلى30/07/2000بن ادمحم إيمان57

4مليانة23/05/1997بوهني نور الهدى58

5خميس مليانة13/08/2002جباري أيمن59

5خميس مليانة22/02/2002تيغزة نور60

1عين الدفلى08/02/2000حاج صادوق دمحم أمين61

5خميس مليانة19/01/2002كوي حميدة62

3عين الدفلى16/02/1998بوكريطة أميرة63

4خميس مليانة23/11/2001بزينة نور الهدى64

2العطاف21/03/2001تيغات كريمة65



6واد الجمعة30/03/2002سدار ريمة66

1خميس مليانة17/03/1999بوزراري عبد الحق67

2مليانة15/11/1999القليعي كريمة68

3بومدفع16/04/2000بن اعمر ادم69

4خميس مليانة20/08/2001بوجمعة إيمان70

5خميس مليانة19/12/2000خايف وليد71

6البليدة29/07/1997قاسمي عبد الرزاق72

1عين الدفلى23/01/2000بن رابح عبد الرزاق73

3العطاف05/01/2002زرات نريمان74

3خميس مليانة27/06/2002هرهور نهى روان75

4خميس مليانة21/10/2000أوشريف أسماء76

5عين السلطان24/04/1999بن عامر سناء77

6خميس مليانة21/07/2001بن حاج الطاهر إكرام78

5خميس مليانة16/01/2001عكاشة عائشة79

2خميس مليانة22/01/2001داودي نور الهدى80

4برج االمير خالد08/05/2000مزيون سارة81

4البليدة20/08/2001بوجمان مريم82

5خميس مليانة07/03/2001قوادري صامت سعاد83

6خميس مليانة25/03/2001زبالن جيهان84

1عين الدفلى02/11/2000خشوش عبد هللا85

2عين الدفلى19/03/2001عمران مروة86

3جندل11/06/1998دمحمي رفيق87

4العطاف29/06/2001فالح دمحم88

5عين الدفلى11/03/2000عبد القادر خداوي عبد هللا89

6البليدة03/09/2022مرفود زهية90

2خميس مليانة06/09/2001ناجي لبنى91

2خميس مليانة 31/05/2002بن سعيداني مروة92

3عين الدفلى 10/08/1999مقدم عبد القادر 93

4واد الجمعة 21/06/2001بوبزول جهيدة 94

5مليانة 16/09/1999شينون رانيا 95

6الشلف 05/06/1996بن حليمة دمحم 96

1جليدة 14/09/1996وشن عائشة 97

2خميس مليانة 03/08/2000بشير باي 98

3عين الدفلى 14/11/2001خلفي فتحي99



4حجوط 18/08/1993حرزوز فاطمة 100

5عين الدفلى 27/07/1986  عين الدفلى طيبي نبيل 101

6خميس مليانة 31/01/1979  خميس مليانة قاضي الحبيب 102

1بوراشد 02/01/1988قاضي بلقلسم 103

2غليزان 02/03/1985جابو عبد هللا علي 104

3العطاف07/03/1983محجوب عرايبي نورة 105

4عين الدفلى 23/05/2000  عين الدفلى حامل إسحاق 106

5خميس مليانة 05/11/2000  خميس مليانة خلوفي أحمد 107




