
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  مقاوالتية: التخصص

2021مارس / فيفري: الدورة  

رقم التسجيلالرقم

01D201335085331

02D201539075419

03D20105001849

04D20125029992

05D20125029994

06D20074002392

07D20064107030

08D201435033503

09D201435016308

10D201435049179

11D20069016132

12D201435034177

13D198910267

14D20059014085

15D2001916519

16D20125010645

17D20039014025

18D20069016977

19D20075043792

20D20105028102

21D2002493287

22D2002918938

23D20126009843

24D201439062039

25D20034045559

26D20105014739

27D201439001223

أم الخير زية

أميرة مريبوط

أميمة حفوظة

أمينة بن حورية

أمينة حربوش

أمينة عشور

الصادق بوشامة

الفضية بونوة

المحفوظ تواتي

إلهام رماني

إلياس صلحاوي

اليامين سطمبولي

أكرم كحيحة

الحاجة سعيدة بن أحمد

الزهره غربي

السعدي شريف

السعيد حفاف

السعيد سني

أحمد قندوز

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
1

أسامة الزروق

أسامة عقاري

أسامة مباركي

أسماء نبار

آسيا بلقاضي

آسيا قاسمي

أشرف زروق

أشواق بن علجية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

 ( 01،02،03،04 )المدرجات : مكــــــــان االمتحــــــان

 المدرجاإلسم و اللقب



كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  مقاوالتية: التخصص

2021مارس / فيفري: الدورة  

رقم التسجيلالرقم

أحمد قندوز

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
1

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

 ( 01،02،03،04 )المدرجات : مكــــــــان االمتحــــــان

 المدرجاإلسم و اللقب

28D201535006273

29D201435034212

30D201439014642

31D20044046883

32D199625147

33D20115007281

34D201535078176

35D20124068218

36D201535039111

37D201534025309

38D20054124437

39D2001912441

40D20039012134

41D2002924650

42D20066001653

43D2002487646

44D20129049121

45D20075098034

46D20075003951

47D201434013035

48D20159031794

49D201334049236

50D20115027241

51D2001940375

52D20044113790

53D20084001405

54D2000412042

حسام الدين زروال

حسام سالوي

حسين مدني

حليمة جرمون 

حليمة قطراني

حمدي بوزغاية

توفيق عسلي

توفيق غربي 

ثامر حجاب

جمال الدين رماني

جمال عشيش

جموعي بن قنيسة

بثينة قيزة

بشير بغدادي

بلقاسم بن عيسى

بن عيسى بوزيدي

بوبكر بلعباس

تحية منصور

إنصاف مساعدية

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
1

أنفال بوضياف

أنوار مساعدي

أنور دبابش 

أنيس دباب

إيمان حمديني

إيمان صولة

أيمن حمالوي

أيوب عبابسة



كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  مقاوالتية: التخصص

2021مارس / فيفري: الدورة  

رقم التسجيلالرقم

أحمد قندوز

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
1

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

 ( 01،02،03،04 )المدرجات : مكــــــــان االمتحــــــان

 المدرجاإلسم و اللقب

55D20049013899

56D201534074481

57D20099044335

58D2000444841

59D20099044473

60D20049021285

61D20105039784

62D20086011816

63D20105003150

64D201335030356

65D20085016214

66D20033042

67D20084074674

68D201534069328

69D201335030370

70D201435016450

71D201535046304

72D201535039570

73D2002909329

74D20091043538

75D201435041476

76D20049012087

77D2002493286

78D20069014220

79D20079035156

80D2002483444

81D201435006982

سعدية بن يحي 

سعيدة تلية

سفيان رابحي 

سفيان شريط

سفيان لطرش

سفيان لموشي

رونق فراح

ريان تركي

ريم عبه

زينة زقار

سارة بلقايد

سامية دريس

رانيا بيه العلواني

رباب سوالمي

رشيد طيطيلة

رضوان بوقزوح

رمزي سكيو

روميسة بوسليماني

حمزة حصباية

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
2

حنان لعصامي

حياة بوليف

خالد بن طراح

خولة بوزوايد

دحمان بوعيشة

دالل زواي

دنيا شواح

ذكرى جالب



كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  مقاوالتية: التخصص

2021مارس / فيفري: الدورة  

رقم التسجيلالرقم

أحمد قندوز

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
1

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

 ( 01،02،03،04 )المدرجات : مكــــــــان االمتحــــــان

 المدرجاإلسم و اللقب

82D20003356

83D201539070132

84D1998451431

85D20096005501

86D201335005172

87D20075045564

88D20059013804

89D20115008737

90D20125030151

91D20064096102

92D20049012157

93D1999432919

94D20044049180

95D20125012959

96D1996127178

97D19921574

98D201535017420

99D20125030158

100D201336004419

101D20085001808

102D20085006960

103D20115007137

104D20106003659

105D201534012927

106D20044115652

107D20085033883

108D20071115217

109D198444146 صالح مدور

شهره شارف خوجة

شيماء بخوش

شيماء مزار

صابر سليماني

صبرينة خالد

صفية شافعة

سوفيه صالح الدين

سيف اإلسالم زيري

سيف الدين درامنة 

شروق بلعيدي

شروق يوسفي

شمس الدين رجوح

سمير خالف 

سميرة آمال خباز

سميرة بشار

سناء عون

سهام بلورغي

سهام علوطي 

سليم بطة

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
2

سليم زغدي

سليم شمار

سليم فوفو

سليمة مكنتيشي

سماح بن عيسى

سمية بدران

سمية ساسي

سميحة طهراوي



كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  مقاوالتية: التخصص

2021مارس / فيفري: الدورة  

رقم التسجيلالرقم

أحمد قندوز

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
1

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

 ( 01،02،03،04 )المدرجات : مكــــــــان االمتحــــــان

 المدرجاإلسم و اللقب

110D201435086579

111D20104014786

112D199545205

113D201539056457

114D2001916749

115D20099044837

116D1997448678

117D2000442346

118D20049027832

119D20049015106

120D20105029275

121D201337005213

122D20034100792

123D2001488464

124D20068017632

125D20032044710

126D2001477535

127D20039025214

128D2000907861

129D198743699

130D1990311204

131D20059079258

132D1997820488

133D20125006380

134D20061000649

135D20115007916

136D1998457663

137D20125031330

عبيدة شلباب

عقبة ساسي 

عبد هللا رحال

عبد هللا شنقاش

عبد هللا عبد الالوي

عبد الهادي عرعار

عبد الوهاب مصطفى إسالم اوباح

عبلة وحشي

عبد الرحمان زفزاف

عبد العزيز بونشادة 

عبد الغني سبع 

عبد القادر بن مزوز

عبد القادر قريب

عبد الكريم بوعمرة

عبد الحفيظ بيض القول

عبد الحق عثماني مرابط

عبد الحكيم عابدي

عبد الحكيم قنتور

عبد الرحمان بن اعريعيرة 

عبد الرحمان بوختالة

ضياء اإلسالم حساني

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
3

عادل بوخملة

عادل عبادو

عادلة زلماط

عامر طيباوي

عائشة بنانة

عائشة زيامني

عبد الحفيظ بن براهيم



كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  مقاوالتية: التخصص

2021مارس / فيفري: الدورة  

رقم التسجيلالرقم

أحمد قندوز

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
1

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

 ( 01،02،03،04 )المدرجات : مكــــــــان االمتحــــــان

 المدرجاإلسم و اللقب

138D20059025489

139D20069029902

140D1998821138

141D2000436680

142D2001914766

143D20085044379

144D20034032114

145D20115072495

146D201435001239

147D20064053639

148D2001914078

149D20109047059

150D1998734452

151D2002911725

152D20085004535

153D2001487936

154D2002421508

155D2002359741

156D2002438477

157D20115007631

158D20054048360

159D1996340425

160D201535010201

161D2000481396

162D20115011118

163D20125037247

164D20084006308

165D2000444912

166D20034047485

لبنى حمدان

لمياء روايقية

لويزة سلمي

ليلى دوناس

فضيلة مسعودي 

فهيمة ساكر

فوزي حمزة

فيروز رحماني

كمال لجدل

كنزة عربي باي

فتيحة لقليطي

فتيحة مزاري

فرحات ارفيس

فريد عامر

فريد قايد 

فريدة يحي

عيسى عشب

فاتح سعيدي

فاتن منصوري

فاطمة   قرادي 

فاطمة الزهرة حمادي

فايزة غوال

عقبة كيرد

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
3

علي جنيدي

علي عوين

علي ومان

عمر بن مداني 

عواطف قرين

عيسى سعدي



كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  مقاوالتية: التخصص

2021مارس / فيفري: الدورة  

رقم التسجيلالرقم

أحمد قندوز

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
1

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

 ( 01،02،03،04 )المدرجات : مكــــــــان االمتحــــــان

 المدرجاإلسم و اللقب

167D20126003692

168D1994330443

169D20063008138

170D20041095268

171D1998464479

172D20079033893

173D201339053610

174D20079017181

175D20039018162

176D1995105993

177D1999917777

178D20079066140

179D20064038852

180D20086041480

181D201535038518

182D20049029199

183D2001102279

184D1996373297

185D2002453358

186D201534074505

187D201435035197

188D201436058240

189D20115004874

190D2001911681

191D20099043639

192D2006912435

193D20034094960

194D1998529936

مسعود عايبي

مسعود غيابة

مصطفى نفطي

مفتاح حوميميد

مونية بن جميل

مراد احمد

مروة رحمون

مروة عمامري

مروى بن عياش

مريم برجم

مريم خزار

محمد زوبير صالحي

محمد شباح

محمد شرف الدين بورموم

محمد عبد الرفيق زرارقة

محمد يبرير

محمود حماني

محمد األمين شريط

محمد البشير حجايجي

محمد البشير خزار

محمد بداوي

محمد تواتي 

محمد حواسي

ليليا تريكي

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
4

ليندة احمودة

ماسينيسه تواهري

محمد  بن حبيرش

محمد األمين سليماني 



كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  مقاوالتية: التخصص

2021مارس / فيفري: الدورة  

رقم التسجيلالرقم

أحمد قندوز

م 
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
1

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

 ( 01،02،03،04 )المدرجات : مكــــــــان االمتحــــــان

 المدرجاإلسم و اللقب

195D20054019661

196D20153902433

197D2002407917

198D201439016578

199D20085038653

200D20054050819

201D20089061242

202D201335027489

203D201335031912

204D1999477972

205D20115026905

206D20104044144

207D201535003969

208D20044096944

209D201334049379

210D20155031792

211D201335030646

212D20054045232

213D20085064121

214D1995521487

215D1998413800

216D20115013647

217D20125030394

218D201534078981

219D201534057489

220D20066038466

221D201534043154

222D20093011548

وفاء بن زيد

وفاء عبابسة

ياسمين بطاز

يحي فضلي

يوسف فادي بوقعود

يوغورطة دحماني

هادية لطرش

هدى درفوف

هشام العيداني

هيفاء مختاري

وسيلة عبابسة

وسيلة مسامح 

نور الهدى بوزاهري

نور الهدى سايحي

نور الهدى نموشي

نورة ارفيس

هاجر لكمين

م هاجر هقي
رق

  
ج

در
لم

ا
 :

0
4

نبيلة عروك

نجاة شرفي

نرجس سندس امحمدي

نسرين بوخليفي قويدر

نصر الدين توير 

نعيمة قزي

نوارة علي جعفر

نور اإلسالم دخية

نور الدين طواهرية

نادية عوفي


