
بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  

ادارة استراتيجية: التخصص

2021مارس : الدورة  

مكان االمتحانرقم التسجيلالرقم

01D20084050843

02D20073048092

03D2002945420

04D201434000823

05D1998504487

06D201535038947

07D20106033934

08D20115033541

09D201539073360

10D2001487822

11D20059005079

12D201335073114

13D20119027649

14D201535095761

15D201336001063

16D20124030993

17D198879571

18D20085036450

19D20095035472

20D201535095771

21D201535039005

22D1999468139

23D198930159

24D20109048598

25D20079064582

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

المكتــبة المركزيــة  للجامــــــعة: مكــــــــان االمتحــــــان

اإلسم واللقب

ابتسام مرجان
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ابراهيم براقوبة

ابو بكر الصديق عيساوي

إتاس هاشمي

احالم  طهراوي 

أسامة بن جدة

اسماء بلعالم

أسماء حرشاوي

أسماء شبوحة

أسماء قداح

اسماعين بن علي

أحالم بصايرة

أحالم دوبابي

أحالم شتيح

أحمد زيدان

احمد سالمي

أسامة  عاجب

أشرف اسالم سنوسي

اكرام سيدي مبروك

اكرام هماش

السعيد طمين

الشريف حميدي

الشيخ دبون

الطاهر زحاف

المكي حمدي



بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  

ادارة استراتيجية: التخصص

2021مارس : الدورة  

مكان االمتحانرقم التسجيلالرقم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

المكتــبة المركزيــة  للجامــــــعة: مكــــــــان االمتحــــــان

اإلسم واللقب

26D20063086347

27D20115028291

28D20128000474

29D201439039633

30D20084061287

31D201535056465

32D201536062523

33D201436037992

34D201335030242

35D201535005840

36D201535056397

37D20034049162

38D201439063587

39D201534068438

40D201434056737

41D201336041606

42D201535092814

43D20066036918

44D20039031812

45D1999436922

46D2000443675

47D201333006396

48D201433016899

49D20043028653

50D20125017211
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أمال قبيل

أمال لشخب

اميرة بورحماني

أميرة محاط

أمينة  شاللي 

اناس معلوم

انصاف جيتر

أنيس أونيس

آية سمايح

اية عطية

إيمان قويدر

ايناس مسعودي

امال حجاز

بلقاسم بن عبد هللا

بوعالم لعيطر

بيالل كعباش

تمزيغث اكزيز

توفيق جليد

ثابت النجاة قملة

بالطيب هاجر

بسمة كفالي

بسمة ميدوني

بشير مطرفي

بالل زيتوني

بلخير  عمومن 



بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  

ادارة استراتيجية: التخصص

2021مارس : الدورة  

مكان االمتحانرقم التسجيلالرقم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

المكتــبة المركزيــة  للجامــــــعة: مكــــــــان االمتحــــــان

اإلسم واللقب

51D20064115748

52D20085015776

53D201335030302

54D201536056840

55D20129050797

56D20115007355

57D20075106912

58D20064037847

59D201435015735

60D20044097682

61D20109047016

62D20034045231

63D2000442487

64D20064085734

65D1995148556

66D201090844849

67D2001936710

68D20089053817

69D20075043956

70D20105028844

71D20085005139

72D20124001475

73D20054048277

74D201335076128

75D201539050311

جلول عبدالعالي
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جمال الدين تاللي

جنات بن رحمون

جيهان سبتي

حدة خريف

حدة شودار

حسام الدين نويوة 

حسام بورنان

حسني محمد نورالدين

حمزة زكور محمد

حمزة فار

حمزة يومبعي

حنان شاهدي

حورية دحاح

حورية لخذاري

حسين البار

حسينة قلبو

حكيم بسيكري

حماني هواري

حمزة بوخالط

حمزة جبار

حيزية بوكرة

خديجة رماضنة

خديجة ىن عيسي

خضرة صندالي



بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  

ادارة استراتيجية: التخصص

2021مارس : الدورة  

مكان االمتحانرقم التسجيلالرقم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

المكتــبة المركزيــة  للجامــــــعة: مكــــــــان االمتحــــــان

اإلسم واللقب

76D201534089641

77D20125033972

78D20034086077

79D20119061062

80D201435053916

81D2006373539

82D200666036087

83D20075045554

84D20115026663

85D20044092666

86D201535039475

87D20073088257

88D19969623360

89D201431030419

90D2001450000

91D201536064296

92D1999324298

93D20096044640

94D1997444509

95D20105068034

96D20085093011

97D201536061546

98D20064046582

99D201435043605

100D20085034287

خلود عيفاوي
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خولة حميدي

خير الدين بوعزيز

دليلة بوحادة

دنيا طبيب

رفيق بلحاج

رمزي محمدي

رندا ومان

روح العربي ناجي

رياض جلولي

ريمة بوسكار

ذياب حزام احمد الرعيني

رابح صياد

راضية شين

رايد تقي الدين قريشة

رشيد عويوة 

رفيدة شرقي

ريمة محافظية

زردومي عبد المجيد

زهرة حمودي

زهية زرواق

زين الدين زيدي

زينب شعباني

سارة  مرغاد 

سارة جوامع



بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  

ادارة استراتيجية: التخصص

2021مارس : الدورة  

مكان االمتحانرقم التسجيلالرقم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

المكتــبة المركزيــة  للجامــــــعة: مكــــــــان االمتحــــــان

اإلسم واللقب

101D201335030390

102D2002934169

103D2000481582

104D1995148044

105D1993267502

106D201535062168

107D201435033664

108D20044057303

109D2002188691

110D201539005832

111D20125007786

112D20034051013

113D2001945182

114D20105028213

115D20085034345

116D201536058522

117D20125072625

118D20129031381

119D201435005190

120D201435062054

121D20129032380

122D201439079406

123D1995350257

124D201535038341

125D1998401645
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سارة قادير

سعد معيلبي

سعيد دليل

سالف سالمي

سلمى والي

سلوى بن خير

سلوى حواوة

سليم قنديل

سمية قدوري

سميحة جزيري

سميرة قوادرية 

سناء بوخزة

سارة شايب

شيماء منعة

صباح بن التاج

صفاء سهيلة لهاللي

صالح الدين طيار

صالح الدين موساوي

صونيا صونيا

سناء سويكي

سهام براهيمي

شاهر دغمان

شهرزاد بوراس

شهرزاد شاوي

شيماء بغزة



بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  

ادارة استراتيجية: التخصص

2021مارس : الدورة  

مكان االمتحانرقم التسجيلالرقم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

المكتــبة المركزيــة  للجامــــــعة: مكــــــــان االمتحــــــان

اإلسم واللقب

126D2000458199

127D1999929818

128D201535039923

129D201435081757

130D20126028491

131D20034019127

132D201556363

133D20068000761

134D201532085095

135D199520226

136D20064029453

137D20054050775

138D20106049358

139D2002479798

140D2001626404

141D20108003993

142D201339057004

143D20085079273

144D20115021818

145D20064029755

146D20102034388

147D201536062579

148D20113048414

149D20108003998

150D201335031503

صونية دالي
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طارق عبد الالوي

طيب أمين بن شابي

عادل جاب هللا

عائشة قريمط

عبد الحفيظ مسعودي

عبد الحميد يوسفي

عبد الرحيم شادلي 

عبد الرحيم مراكش

عبد القادر عبيد

عبد القادر ميمون

عبد الكريم شتيح

عبد المنعم صوالحي

عبدالغني تيمجغدين

عبدالقادر مسلمي

عبد الرؤوف بوراس

عبد الرؤوف سامعي

عبد السالم مرابط

عبد السميع كالش

عبد الغني العقون 

عبد القادر بن شاعة

عبير مرزوق

عزيزة دغيمة

عقيدة سحابي

عالء الدين بن ساهل



بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  

ادارة استراتيجية: التخصص

2021مارس : الدورة  

مكان االمتحانرقم التسجيلالرقم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

المكتــبة المركزيــة  للجامــــــعة: مكــــــــان االمتحــــــان

اإلسم واللقب

151D20075050154

152D2001905087

153D201535038408

154D201335032168

155D2002493218

156D201539034701

157D201435039349

158D20054054317

159D201535095810

160D201339036345

161D20085090034

162D20096002597

163D20079018704

164D201539049804

165D20115030228

166D1997487716

167D20119031644

168D201439055231

169D20125008360

170D20125036313

171D20089068437

172D20115027833

173D20079039895

174D20095008271

175D20129050664

عالء الدين بوحيتم

ية
كز

مر
ال
ة 

تب
مك

ال
 :

ل
و
أل
 ا
ق

اب
ط

ال

عمر  شربالي 

عمر حاجيح

عيشة احفيظ

غزال دالل

فطيمة الزهرة لواطي

فطيمة شويحة

فطيمة مسروق

فوزية جغالف

فوزية حاجي

فيروز تامة

فاتن بن مير

فاتن سليماني

فاروق العمري

فاطمة الزهراء سلمي

فاطمة الزهراء لمنيعي

فتيحة ارفيس

لطفي بهلول

لطيفة لعروسي

قروي رانيا

كلتوم مفتوح

كنزة غانم

كوثر أوالد الحاج يوسف

كوثر بورمل

لخظر طمار



بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  

ادارة استراتيجية: التخصص

2021مارس : الدورة  

مكان االمتحانرقم التسجيلالرقم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

المكتــبة المركزيــة  للجامــــــعة: مكــــــــان االمتحــــــان

اإلسم واللقب

176D20109057091

177D20105039803

178D201535099295

179D20115008820

180D20115047553

181D20071041160

182D1999473207

183D20115026846

184D20075103627

185D20125073765

186D201536036637

187D201435035133

188D20085036332

189D1999440953

190D2001484561

191D20054050805

192D20068002466

193D201536061570

194D2001915325

195D1997491503

196D201539054308

197D201436028744

198D201539049828

199D201336042167

200D20043065414
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مبارك بسود
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مبروك كاكا

محمد األمين زوبيري

محمد األمين قيرش

محمد بن التومي

محمد دربال 

محمد رضوان دراهم

محمد رمضاني

محمد زوين

مروة العوني

مروة شادلي

مروه قعمور

مريم حريزي

مريم سعداوي

محمد شعباني

محمد عبد الداعي  نموشي

محمد فردي

محمد الفي

محمد محمدي

مراد زنات



بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  

ادارة استراتيجية: التخصص

2021مارس : الدورة  

مكان االمتحانرقم التسجيلالرقم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

المكتــبة المركزيــة  للجامــــــعة: مكــــــــان االمتحــــــان

اإلسم واللقب

201D2002843159

202D20054048390

203D2001905742

204D1997816467

205D20106041975

206D201535103671

207D201535040613

208D201536044065

209D201535040619

210D20106022205

211D20104044075

212D2001484778

213D20109044847

214D201339054204

215D20125084518

216D201435033908

217D1991311349

218D20044058585

219D1996373960

220D20044050031

221D20085081692

222D1996375726

223D20115077261

224D201539014894

225D20115002307

مريم لخضاري

ميالد بوروبة

ميلود سراح

ميلود طويل

ناجح رباح

ناجي بوشليق

نادية عويش
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مريم مغزي بخوش

مصطفى المحفوظ جدور

مصطفى طاوسي

مفيدة  عرقوب

منال بريكي

منال سلمي

منال مخانشة

منال منى حشاني

مهدي شدادي

ناصر بوضياف

نبيل تبرمسبن

نبيل جميات

نبيل غالم

نجاة جغدالي

نجيب شعراوي

نسرين بودي

نصرالدين شنوفي

نور الهدى شايب عينو



بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  

ادارة استراتيجية: التخصص

2021مارس : الدورة  

مكان االمتحانرقم التسجيلالرقم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

المكتــبة المركزيــة  للجامــــــعة: مكــــــــان االمتحــــــان

اإلسم واللقب

226D201536059358

227D201336001017

228D201535093162

229D201536036651

230D2002479466

231D201435035372

232D201539006321

233D20064048341

234D20086047217

235D201432002296

236D2001839159

237D20126023508

238D201336001321

239D20125032251

240D2002932977

241D201439003836

242D201539047665

243D20124032681

244D2001944710

245D2002453546

246D20115077268

247D201539014919

248D20064048723

249D20085094067

250D2000434960

251D198511730
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نور الهدى كعيبش

نور جهان ملياني

نورالدين بورنب

نورة ظريف

هاجر مزوز

هاجر هاجر 

هبة سعيدي

هبة كعور

هدى تقار

هوارية خرخاش

هيشام دحاح

نور الهدى طشوش

يوسف الوافي

يوسف ماضي

وفاء جديع

وفاء قريرة

وليد مقدر

ياسين شداد

يزيد بورنان

يوسف العاقل

وداد مخابة

وردة حاجي

وسيلة بن شنة

وفاء بدراوي

وفاء بلعربي

وفاء بوخالفة


