
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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

رقم التسجيلاإلسم واللقبالرقم

D2002447873ابتسام بن ساسي 1

D201333055294ابتسام داود2

D20105028086ابتسام مشري3

D201435001604ابتسام مرزوقي4

D201435006792إبتسام أمير5

D201535031986إبتسام سعداوي6

D201339015208ابراهيم  ثامري7

D201435027875احالم عزيز8

D20105034857أحالم عباسي9

D20105049694أحالم قابس10

D20115001792أحالم بومجان11

D201335000868أحالم ماجي12

D1999447707أحمد عطية13

D1997816071أحمد  طيبي14

D20125018135أحمد سامي نواصرية15

D201534023633اخالص حراثي16

D20079005076إدريس دزايت17

D201435011655اسامة بشيم18

D1999929308أسامة مناني19

D2002476446أسامة  كبوية 20

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة 
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بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 
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المدرج/ القاعة  D201435012761اسماء فرحات21

D20114033666أسماء عريبي22

D20095002138أسماء بن السبع23

D20075043686أسماء جلولي24

D20153953778أسماء فرحي25

D2000413336أسماء حركاتي26

D201535005904أسماء لمباركية27

D201535001230أسماء مرواني28

D20125082048أسماء سفيان29

D1996195342اسماعير بزالة30

D1997451728اسماعيل دهنون31

D201535108441إسمهان لعجال32

D20104032398اسيا بوشليط33

D201435004162اسيا اولمهدي34

D201535000124إشراق حفيظ35

D20101064806أشرف بن الشين36

D201435001493أشواق غناي37

D20117040249إكرام حيمر38

D201435001653إكرام منصوري39

D201511أكرم سماتي40
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بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 
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المدرج/ القاعة  D20059014034االخضر قراشة41

D201335052428األمير خالد بن العوكلي42

D1996355589الزهرة بوزوايد43

D201538021809الزهرة قندوز 44

D201435035547الزهرة سليماني45

D20105085846الطاهر طيبة46

D199685371الطيب عتبه47

D201439014629العطرة بلخيري48

D20069061951الهاشمي برجوح49

D20063068472الوليد توري50

D201335087062ام السعد بن السعدي51

D1997447044ام هاني عيدودي52

D20114015453امال عزوزة53

D1999472788امال بوترعة 54

D201335001389امال شتيوي55

D20074035289أمال سوالمية56

D201539053780أمال تراكة57

D201333048649أمال قحام58

D201435004527آمال لحول59

D1998456048آمال لروي60
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بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 
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المدرج/ القاعة  D201335006481امال  يحياوي 61

D201435013761امنة مسعودي62

D20064015854آمنة بلمرابط63

D201535015955آمنة سماتي64

D201535005542أميرة بوطاوس65

D201435037743أميرة حمي66

D201435034066أميرة ميمي67

D201435041416أميرة رزيق68

D201535047652أميرة زروق69

D20109027824أميرة صبحي70

D20105002845أميرة تغزة71

D201535046064أميمة  سلطان72

D201533063850أمين بن علجية73

D201535031945أمينة عوفي74

D201335001416أمينة بزالة75

D201535035338أمينة بورزان76

D201335008873أنور عيساني77

D201439055129أنور بن عمر78

D20125003409أونيسي خير الدين79

D201335006313ايمان بن التومي80
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بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 
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المدرج/ القاعة  D201335037489ايمان بوزيدي81

D20085019332ايمان مخربش82

D201539045563ايمان يازي 83

D201435001753ايمان حيدوسي84

D20095017327إيمان بايع راسو85

D201535006297إيمان بن براهيم 86

D20074024883إيمان بومعقودة87

D20056037730إيمان كالرات88

D20125006485إيمان ديرش89

D20085043400إيمان حمالوي90

D20114011593إيمان خليفي91

D20105022026إيمان ميالي92

D201435013601إيمان موساوي93

D20095001507إيمان وناس94

D201435013728أيمن عزوي95

D20114011574أيمن بن جدة96

D20085001413أيوب عزوي97

D20034045563أيوب بن الغة98

D201435006791أيوب بن مخلوف99

D20079070447أيوب حنكة100
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بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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المدرج/ القاعة  D201535039112باديس عبدالسالم101

D20105034881بار عمار102

D201535002277بثينة عوفي103

D20064103669براهيم براهيمي104

D20064096057براهيم سويسي105

D201435004749بسمة شريط106

D201435004187بسمة مرواني107

D201535006352بسمة  أونيس 108

D20064047019بشرة سخري109

D201336042185بشرى سويالم110

D2001901913بشير عاشور111

D20069040504بشير خدايش112

D201334035556بالل خدام113

D20087021018بالل كريب114

D20073042425بالل مكي115

D20109020831بلقاسم أمباركي116

D20044086184بلقاسم ميلي117

D20115026623بلقاسم اونيس118

D20044015961بن اعبيد نبيلة119

D20039033829بن الشيخ فطيمة120

م 
رق

  
عة

قا
ال

:
0
6



بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 
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المدرج/ القاعة  D201435006715بن عمار نزهة121

D200790407213بن عيسى قويدر122

D201535001335تركية تبيب123

D201535006382تقي الدين عشي124

D201435020288تقي الدين عايشي125

D201335015958تقي الدين جاب هللا126

D201339031709تلي فتحي127

D1995503668توفيق دريسي128

D2000438651ثريا قديدة129

D20125083916جابر بختي130

D20115031920جعفر خرقاق131

D20129013627جعفر عمراني132

D20115031921جلول   دهنون 133

D20075047317جليلة دردوري 134

D20044103953جمال مناصري135

D2002483129جمال الدين بوعكاز136

D20128030580جمال الدين كلكول137

D201535044142جمانة كرباع138

D20115031922جمعة سليماني139

D1997447087جميلة عويطي140
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بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 
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المدرج/ القاعة  D2001445918جميلة مرداسي141

D201435042159جهاد عفيصة142

D20104012176جهاد عياشي143

D201435004796حاتم مغاز144

D201435043719حامدي محمود145

D20105014054حدة  تيميزار146

D201535011685حريزي خالد147

D20105015286حسام الدين شريف148

D20105039140حسام الدين  خلف149

D20036006852حسن عبيدات150

D20059013774حسن بوعبوش151

D201535046260حسيبة بصيص152

D20044095808حسين حموش153

D20115026646حفيظة  هبيرات154

D20125003233حكيم حفصاوي155

D20091057918حليم غوريدي156

D20125003239حليم حفصاوي157

D2000426232حليم يحياوي158

D20037063598حليمة بن عفان159

D20075004027حليمة رابحي160
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بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 
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المدرج/ القاعة  D2001415320حمامة عابد161

D201439048443حمزة عزالي162

D201435034403حمزة فراس163

D20085079287حمزة نذير164

D2002443947حمزة سالم165

D201335004940حمو يزيد بن نجاعي166

D20099056252حنان بن الطيب 167

D1998432265حنان بوشليو168

D20105001993حنان شيخة169

D201535017040حنان كعروش170

D201335012978حنان ييكن171

D201533066064حنان مسواك172

D20104030609حيزية شاوش اخوان173

D1993339961خالد الشيخ174

D20044092598خالد حنة175

D20064047176خالد نصر الدين  حديد176

D1998452051خامسة طرشي177

D20089004379خديجة زوكل178

D201530547711خرفية ناصر179

D20064046560خضرة هبيرات180
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بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 
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المدرج/ القاعة  D20125006574خلود باهي 181

D201435012605خلود بوعون182

D20115003110خلود جبار183

D201535009399خلود هوادف184

D2000435985خليدة ضحوة185

D20129032641خولة بالطيب186

D201534050041خولة شيخ187

D201435037864خولة حفيظ188

D201539047444خولة االمام189

D201511324خولة سايب190

D20105017566دالل بوذيبي191

D201435001926دالل جلوا192

D201435052797دالل وصال عبد الرحمان193

D201435014945دليلة بوسته194

D20115027335دنيا شنافي195

D20074062785دنيا حفيظي196

D201535002568دنيا معمري197

D20064046583دوباخ سارة198

D201535031154رابعة مرزوقي199

D201335031137راوية قاللة200
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بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 
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المدرج/ القاعة  D20109029123ربيحة معمري201

D1994161686ربيعة بوشباك202

D20054045065ربيعة مخلوفي203

D20039024423ربيعة راخ204

D201539069883رجاء حميد205

D20125030926رجاء توتي206

D20085021789رحمة بن عباس207

D20086012866رحمة تويقر208

D20125012906رحيمة بن ضيف هللا209

D20085001594رحيمة لكبير210

D2000444446رشيد عثمان211

D20156007402رشيد تومي212

D20109054087رشيدة غريبي213

D1997452950رضا ين نصيب214

D199292141564رضا حميداتو215

D1992157623رضوان بوليفة216

D20064028170رضوان  بروال217

D201535011815رفقة بربار218

D1997434744رفيقة مراح219

D20127035706رقية ميموني220
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كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  

علوم التسيير: الشعبة  

ادارة الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D201435004234رميساء بن فيالة221

D201535039517رميساء سعيدي222

D201535006710رميساء نور الجيهان سرار223

D201435034547رندا حيالب224

D2006405110رندة عيفة225

D20125002083رندة سامعي226

D201535099174رندة  لقرادة 227

D201336025166روميساء بوتبان 228

D201536031132ريم زاوي229

D201335001847ريم غربي230

D20125030980ريمة حديد231

D20116010281ريمة  بوالسيوف232

D20125007774زكرياء بن قريشي233

D201535002814زكرياء بن رحلة234

D20115012139زكرياء منصوري235

D20079049395زكرياء نيبوع236

D20115016617زليخة  بدة237

D20099036326زهوة سعيدات238

D20069047323زهية غربي239

D20125006611زهية زياني240

م 
رق

  
عة

قا
ال

:
1
2



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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D20034048967زوليخة رحماني241

D201333039573زين الدين بوريب242

D20125003640زينة لعريبي243

D20085001685سارة عدواني244

D20095004312سارة بن مخلوف245

D201435006971سارة بوخالفة246

D20085004453سارة بونوارة247

D201535017372سارة كعروش248

D20085015096سارة كداد249

D201535006847سارة مناصرية250

D201435001118سارة  بن السعدي251

D20125044909سارة  بوروبة 252

D201539053809سالمة ميلودة253

D20034016948سعاد العايب254

D201335006647سعاد منصف255

D20079072803سعدية حناشي256

D20049027427سعدية عثماني257

D201335030395سعيدة دهينة258

D20115013341سعيدة زموري259

D201533048066سفيان طبوش260

م 
رق

  
عة

قا
ال

:
1
3



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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D201535033049سالف برسولي261

D201535039683سلسبيل مراد262

D20155017426سلمى موده263

D20064018647سلمى كريبع264

D1995503813سليم كاملي265

D201534089693سليمة عيواج266

D1992259317سليمة بكاري 267

D1995350095سليمة ريقط268

D1998448822سليمة سعادة269

D20063098160سليمة  درش270

D201435006642سمراء حدوشي271

D201439044300سمية عبية272

D20114023144سمية بن عنيبة273

D201335001017سمية بن الشريف274

D201434069463سمية لبيض275

D201535005655سمية لخضر أونيس276

D201535009555سمية مقالتي277

D20075050514سمية  قرقط278

D20125012953سميحة بعزيز279

D20034022828سميحة مرزوق280

م 
رق

  
عة

قا
ال

:
1
4



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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D20034048218سميحة ثور281

D20084053658سميرة عزيزي282

D200950223784سميرة صحراوي283

D20085034340سميرة صولح284

D20049045377سميرة تجاجنة285

D20054020943سهام عقاقبة286

D2000442244سهام العمري287

D20085005463سهام صدوقي288

D201535099205سهيلة شريف289

D20064031966سهيلة  رداس290

D20115015907سيف الدين بودراس291

D20125006363سيف الدين جليد292

D20059060493سيف الدين  بوخزه 293

D201535006986سيليا نورهان عمراني294

D201435005564شارف ميساء295

D20109019364شاكر حليب296

D201434061148شامة بن بوزيد297

D201439042756شبلة جودي298

D2012502999شروف أميمة299

D20064043773شريف بوخرباش300

م 
رق

  
عة

قا
ال

:
1
5



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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D1987117100شعبان الطيب301

D201334004570شعيب  بن قادري302

D1999907665شهرزاد بركاني303

D201539076661شهرزاد صيار304

D20064053626شهرزاد تركي305

D20123036657شهيرة باخة306

D200790407215شويحة  شوقي307

D201439014771شيخة محمدي308

D201535001518شيماء بتيرة309

D201433058464شيماء ونوغي 310

D20115032706صابر وصاف311

D2001704851صالح عبد السالمي312

D201535119314صالح عمرون313

D20075108812صالح خضار314

D201435002269صباح لوشن315

D20064095006صباح ارفيس316

D201435037591صبرين بن خناثة317

D20129032381صبرينة بوعالق318

D20095002715صبرينة زروال319

D20054110521صبرينة براح320

م 
رق

  
عة

قا
ال

:
1
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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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D20115065139صفاء شبيرة321

D20105009150صفية درياس322

D201435034770صفية قواسمي323

D201335007967صقاء صراوي324

D2002423009صالح الدين موني325

D20044057559صليحة عمراوي326

D20064107139صليحة قرباع327

D20119013517صهيب طوير328

D1998443797صونية عربي329

D201535092981ضفاء نؤر اليقين بلفار330

D201370131893ضياء الدين شرفة331

D201339012212طارق خرفان332

D201540173عادل عاللي333

D201539023507عادل بلخيري334

D1998408807عادل بن النور335

D20085080564عادل أمين خموج336

D20064019950عادل محمد رضا عواشرية337

D201535033413عائشة عبد العزيز338

D201533050262عائشة بوحبيلة339

D201335073320عائشة جيلط340

D20089036244عائشة غربي341

D201433041992عائشة حمادوش342

D201335006369عائشة مزوز343

D20119028935عباس سايح344

D2002486923عبد الحق روباش345

ج 
در

لم
ا

:
H



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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D20075108655عبد الحق رويبح346

D20119046993عبد الحكيم العايب347

D20095002913عبد الحميد عمراوي348

D20049004567عبد الرحمان سلمان349

D20064094212عبد الرحيم مرهون350

D201435001200عبد الرحيم  محلول351

D20064047652عبد الرزاق كساح352

D201435041508عبد الرزاق طيري353

D2001491080عبد الرشيد بوشارب354

D201535003225عبد الرؤوف قدير355

D20034093774عبد الرؤوف لعجال356

D20028482عبد السالم جنيدي357

D20069055098عبد السالم زاوي358

D201335075378عبد العالي بلحوت359

D2001926395عبد العزيز بن قسوم 360

D20073061753عبد العزيز بولطيف361

D1996356320عبد العزيز شمول362

D1992156840عبد الفاتح حفيظي 363

D20054094491عبد القادر لوبازيد364

D201335037991عبد القادر سنينة365

D20034093352عبد الكريم بن صوشة366

D201434053189عبد الكريم رجيمي367

D200530390988عبد اللطيف ليماني368

D201439043890عبد اللطيف سعدون369

D20043098690عبد هللا بن رضوان370

ج 
در

لم
ا

:
H



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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D1997450565عبد المليك خرامة371

D20059033178عبد الناصر بن الشيخ372

D201535022943عبد الناصر براهيمي373

D20064086232عبد النور بن شعبان374

D20104000536عبد الوهاب حاجي375

D1995340477عبد الوهاب حساني376

D20085099114عبدالحق حبوش377

D1999129461عبدالحق سعاده378

D20085089149عبدالرحيم بوجالل379

D20034107224عبدالرزاق كزيز380

D20049004365عبدالقادر ماحى381

D1999479974عبدالوهاب هباش382

D200850037045عبير منصري383

D201535093021عبير  دليمي384

D201335031478عثمان عصمان385

D2002427860عصام بوشارب386

D20054017767عصام شوقي ناصر387

D20125012756عفاف بن بالط388

D201334059690عفاف سعداوي389

D201535093031عقبة مقران 390

D1997452491عقيلة بركات391

D20075072965عالء الدين بلوي392

D1989217592عالل محمد393

D20059031175علي درم394

D20103027766علي قراش395

ج 
در

لم
ا

:
H



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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D20127051962علي لعروسي 396

D20125014891عماد براهيمي397

D20064053804عماد  الدين   غانم  398

D201431082571عماد الدين كربوش399

D201432069931عماد الدين دحمان400

D20129028953عماد الدين خرفان401

D201435092162عمار قدور402

D201535043826عمار مداس403

D198621821عمار زحاف404

D2001918487عمر عباس405

D201534074142عمر صالحي406

D20109019230عمر طاوسي407

D20075107858عمر  بن أعمر408

D20129047656عي سارة409

D1999429466عيده عضاب410

D20034089363عيساوة مولود411

D20109012913عيشة بن خيرة412

D201435034934عيشوش علوان413

D20064091481عيشوش بدر الدين414

D201539076073عيه سميحة415

D201435011599غنام رابح416

D20125024421فاتح مشاشو417

D2001416029فاتح مصباح418

D2001478603فارس بديار419

D201539075399فاطمة بن نونة420

ج 
در

لم
ا

:
H



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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D201435002451فاطمة حضراني421

D20099043817فاطمة خالفي 422

D201335034323فاطمة اكرام حضري423

D201535005713فاطمة الزهراء فراح424

D201535007325فاطمة الزهراء رماضنة425

D20106017387فاطمة الزهراء طوارف426

D201535013455فاطمه الزهراء معامير427

D20095065264فاطنة قادري428

D201335002232فايزة قني429

D201339037585فائزة لقوقي430

D20034030507فتح هللا عبد هللا431

D201539071608فتح هللا أمينة432

D19941688فتحي لعريبي433

D1991461309فتحي مباركي434

D20044102938فتحي مجناح435

D2000908076فتيحة بديرينة 436

D20064060031فتيحة بن فاطمة437

D201535101664فتيحة صغيور438

D20085004535فتيحة مازاري439

D20084005598فراس جديد440

D2001429923فريد طويري441

D20049034785فريدة بلخلوات442

D20075122893فضيل غزال443

D20064046646فطيمة بشة444

D201535012267فلة بن حرز هللا445

ج 
در

لم
ا

:
H



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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D2002447895فهد نواري446

D1996373495فؤاد بلعباس447

D19969621905فؤاد بن صغير448

D2001514871فيصل  ريحان 449

D1997822816قويدر غدير بشير450

D201533048384كاهنة بوصبيعة451

D201436041250كاهنة جرادي 452

D2001416056كريمة معرف453

D201335005434كريمة منينة454

D201535014713كمال جعفر455

D1998826508كمال غنوم456

D1999433956كمال الدين عبابسة457

D20044086223كميلة مزعاش458

D201535046435كميلية زرقي459

D201435006687كنزة بن علي460
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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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D201335085422كنزة بيبي461

D201535031479كنزة محمد شريف462

D20115012008كوثر بن حركات463

D201335031618كوثر مدور464

D20085018324المية مسعودان465

D1998461546لخضر دلهوم466

D20034030400لزهر هدار467

D20064056851لزهر طرودي468

D20094050576لقمان بلعلى469

D198770241لكبير بورحلة470

D20085016591لمياء حدادي471

D201431051750لميس شاللي472

D201335006395لندة قطافي473

D20125014506لويزة الواعيو 474

D201535018744لويزة يحي475

D201435035691ليديا عدايكة 476

D20095018872ليلى مسعودي477

D20125013041لينة بوشكيوه478

D20085027626ليندة بودربالة479

D1999434049ماجدة عطاء هللا480

D201539068586ماجدة محمودي481

D201539003484مارية لطرش482

D201435040317مارية حساني483

D201339054573مباركي إيمان484

D20105080142مجدة باشا485

D201539047583محمد بيات486

D1998826589محمد بلعباس487

D20049008285محمد بن قيط488

D20105009218محمد بن سديرة489

D20054088748محمد بن صفا490
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بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D2002416648محمد بوتمجت491

D201535093085محمد بريكي492

D20115034977محمد شاطري493

D199595349291محمد شبانة494

D19911594محمد دبي495

D20036062701محمد فرحاتي496

D2002444543محمد غضاب497

D20073040555محمد غماري498

D201535009833محمد حايدي499

D20102037694محمد لوعيل 500

D1999423185محمد محبوبي501

D20128030785محمد منادي502

D20085079377محمد سفاري503

D1999447742محمد بكاي504

D2001607825محمد  جدواني 505

D201334027720محمد  معيوف 506

D20014392249محمد االمين اللك507

D20054022526محمد األمين عابي508

D20085034585محمد أمين خان509

D2001765503محمد حبيب بقدور510

D2000433271محمد رضا بن عريب511

D2002416717محمد مهدي غريب512

D2001440262محمد يسين صادقي513

D20034102322محي الدين جغالل514

D2001436198مراد أوشن515

D20044086232مروان حريزي516

D201535060391مروة فتاش517

D2011508010مروى زوزو518

D201535040521مريا حديد519

D20044049231مريم لعلى520
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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  
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2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D2001441507مريم مفتاح521

D20115012257مريم  دربالي522

D20109011996مريم الباتول حاشي523

D20051073981مريم إيمان رضواني524

D20064080238مزياني ايمان525

D20075059347مسعود غرد526

D1997470292مسعود زريبي527

D2000916040مسعودة كعباش 528

D1991391307مصطفى  جوامع529

D1997173641مقداد بن لخضر530

D20109027920مليكة طلحة531

D20115308مليكة  لمشونشي532

D201535013470منال بن النوي533

D20123036760منية بن بخمة534

D20075047060منير قطاف تمام535

D20099009553منير مداني536

D2002442516منيرة نور الدين 537

D20039030116موسى ريان538

D1996266395مونية لغماسي539

D201335044400مونية سعد هللا540

D20044047063ميمون نعيمة541

D201539071764ميمونة شارف542

D1997446914ميموني منذر543

D20085033920نادرة زبدي544

D20125031700نادية تريعة545

D201435040331نادية   قدواري  546

D20125030359ناصر قرقط547

D2001413175ناهد بن زروق548

D20074073844نبيل بن جمعة549

D2001367056نبيل بوشامة550
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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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D201335034695نبيل طيبي551

D20054103707نبيلة خياط552

D201535003865نجاة بن ام السعد553

D20085034691نجيبة مغربي554

D201539068603ندى جرو555

D201535003882ندى خذري556

D201539049756نزلي سامية557

D201535012503نزهة بوعالق558

D201539055105نسرين عيشاوي559

D20125037840نسرين سعيدان560

D201439054255نسرين  عبودة 561

D20105002370نسيبة معاش562

D1999433305نسيمة جعفر563

D201335037448نسيمة معافي564

D20075003116نضيرة عرعار565

D1998810316نعاس قذافي خليفة566

D20115016667نعيم تمرابط567

D1997808869نعيمة بوشارب568

D20074002319نعيمة مسعي569

D1998497064نعيمة سعيدي570

D201335073474نعيمة صيدون571

D201534091020نهاد بن امحمد572

D20125004855نهاد روابح 573

D2002444081نوال بن عون574

D20054090553نوال غرابي575

D201435001330نوال العمري576

D201535005825نوال مني577

D201435009188نوال صيقع578

D201535003949نور االيمان رمضان579

D1999434518نور الدين هدى580
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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 الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D2000471509نور الدين سرايش581

D201335005672نور الهدى بلعيد582

D20129036616نور الهدى جديعي583

D201535044052نور الهدى حايف584

D201535040780نور الهدى خليفة585

D201535046154نور الهدى سليماني586

D201535001692نور الهدى هدار587

D201435001339نورالدين بن مهدي588

D20079050493نورة طراد589

D20075043457نورة بوسكار590

D20066019805نورة  درقالي 591

D201534089853نورهان بوزغاية592

D20086024658نوفل خضير بن زانة593

D20115012282هاجر بعزوزي594

D201335006419هاجر بعطوش595

D201535004043هاجر بن عبد الرحمان596

D20105002401هاجر بوخالفة597

D201336001302هاجر يوزليفة598

D201435016568هاجر قباب599

D201439040087هاجر هدروق600

D201334002113هارون دهيمي601

D20075109852هبة شريط602

D20084013616هدى بلغيث603

D20125006414هند خاطر 604

D20074073137هندة رزايمية605

D201435005693هيثم برهان الدين بخوش606

D201535050255هيفاء رقيس607

D201535017686وجيهة مناعي608

D201535044092وداد خليف609

D201535041530وريدة زرقين610
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بسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم علوم التسيير

2021/2020 :السنة الجامعية  

العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: الميدان  
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ادارة الموارد البشرية: التخصص

2021مارس : الدورة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

 وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

كلـــــية العلـــــوم الدقيــــقة : مكــــــــان االمتحــــــان 

المدرج/ القاعة  D201535020913وفاء بعداش611

D201435002899وفاء زياني612

D201535012644وفاء زوقار613

D20115004639وليد جعفر614

D20044027696وليد حمادي615

D20075075343وليد خمال616

D1999932490وليد العانز617

D1999432943وليد بلبصير618

D20099002027وهيبة طيبي619

D201435055302وئام سمارة620

D201435002912ياسر مخناش621

D201535004161ياسمين بن يمينة622

D201435007279ياسمين دلندة623

D20115033607ياسمين دلول624

D201335015402ياسين معميش625

D20054016401يزيد لطرش626

D20074063761يزيد نجار627

D201535040958يسرى تلي628

D20059038513يمينة بحري629

D20054025899يمينة سعادي630

D20109017597يمينة زعموكي631

D1999432848يمينة  العوني 632

D1999433038يوسف بن عون633

D201435006729يوسف بوزيدي634

D201535093194يوسف صغيور635

D20034014904يونس خنشالي636

ج 
در

لم
ا

:
K


