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Département des Sciences Commerciales

رقن التسجيل اللقباإلسنالرقن

D20074029004مسانيابراهيم1

D199524180معطااهللاسماعيل2

D201435037574كرباعاكرام3

D201535092773رزيق البشير4

D201339052963طعبميالصادق5

D20125030027مباركي الصادق األمين6

D1996493167نصراتالهادي7

D201435034200معمري الياس8

D20154032024بن محمدإيمان9

D20096026373فارحإيمان10

D201434061243مسعيإيمان11

D20064002392ذيب أحالم12

D20114011544حاليميةأحمد13

D19941690جخراب أحمد14

D201335030224نويجي أحمد شريف15

D2011907792حميدانيأسامة16

D20114027034مرعانأسماء17

D20125024733جهيرأسماء18

D201535067425كواشيأكرم19

D201335030238بوسميت أميرة20

D20126033464بومميطأميرة21

D201534049062معنصرأمين22

بسكرة

الوسيلت

الوادي

هدرست الدراساث العليا التجاريت

1باتنت 

بسكرة

2قسنطينت 

قالوت

هدرست الدراساث العليا التجاريت

قالوت

تبست

الوادي

بسكرة

الوادي

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

بسكرة- خيضر محمد جامعة

التجارية العلوم قسم

M:  مدرج

دولية تجارة و تسويق: تخصص الدكتوراه طلبة حضور قائمة

الجاهعت

1سطيف 

بسكرة

قالوت

هدرست الدراساث العليا التجاريت

الوادي

بسكرة

تبست

الوادي

اللغات و اآلداب كلية
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رقن التسجيل اللقباإلسنالرقن

D1990140930منصوريأنور السادات23

D201435081595بوخمط أيوب24

D20105031396جيدل آمال25

D20044055062حوفاني آمال26

D201335030938هرياتبثينة27

D2000940076بودرهمبدرية28

D20125072458حمومةبسمة29

D2002476628غيروسبوزيد30

D2001607837غربيتوفيق31

D20095072786دهمش توفيق32

D20085036675هيشرحميمة33

D20109050164خيراني حمزة34

D201335037359كحولحنان35

D20056066184شامخ حنان36

D20115077221زيوشخالد37

D20115076267صدامخميفة38

D20049063655بمخير خميل39

D20075043968كزارخميل40

D201539071650بمعقونخولة41

D201339054244مرتيلرابح42

D20039045433شاللقةربيع43

D201535038244رايسرجاء لبنى44

بسكرة

الوسيلت

الجلفت

بسكرة

الوادي

بسكرة

الوادي

بسكرة

تبست

الوسيلت

بسكرة

الوادي

هدرست الدراساث العليا التجاريت

بسكرة

3الجزائر 

الوسيلت

الوادي

التجارية العلوم قسم

دولية تجارة و تسويق: تخصص الدكتوراه طلبة حضور قائمة

M:  مدرج

الجاهعت

الوسيلت

الوسيلت

بسكرة

بسكرة

بسكرة

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

بسكرة- خيضر محمد جامعة

اللغات و اآلداب كلية
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D201530503825جنانرقية45

D20077058327بومعرافيريم46

D201536043881صوادقيةريم47

D201335075367عزري زكرياء48

D20054009625شافعيزكية49

D20126049989شداديزين الدين50

D201535062086عزيزيسارة51

D2001936809ليتيمسامي52

D201335082893صالحيسممة53

D20085042397زايدسمية54

D201339060816مشارة سمية55

D200776050642يوسفيسميحة56

D201433065408عالوة سمير57

D20034047435خميلسناء58

D201535038308شابي سيف االسالم وحيد59

D20105014749بركان شافية60

D20085034960بن محياويصفية61

D20119041265قماريصهيب62

D20066005757مموكطارق63

D20125030188نموشيعائشة64

D201335030442ساعو عائشة65

D1997653855عربي عبد الباقي66

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

بسكرة- خيضر محمد جامعة

التجارية العلوم قسم

قالوت

الوسيلت

قسنطينت

بسكرة

1سطيف 

دولية تجارة و تسويق: تخصص الدكتوراه طلبة حضور قائمة

M:  مدرج

الجاهعت

بسكرة

بسكرة

برج بوعريريج

بسكرة

بسكرة

بسكرة

بسكرة

الوادي

الوسيلت

بسكرة

الوادي

قالوت

الوادي

قالوت

بسكرة

بسكرة

هستغانن

اللغات و اآلداب كلية
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D19957235لخذاريعبد الرحمن67

D20114011816سمايميعبد الرزاق68

D2002646558عاتي عبد الرزاق69

D20105028268بمحيعبد السالم70

D1998466068سعادةعبد العزيز71

D1997457024مجناحعبد المالك72

D2000431163مدورعبد الوهاب73

D20126030701مرابطي عزيزة74

D20095067166بيرشعفاف75

D1998319328حناطعفاف76

D201431039952قادوشعمرو77

D20109013329طاهيري عيسى78

D1996229302ادم غنية79

D2002483741عبد الكريم فاطمة80

D20155030251عماريفاطمة الزهراء81

D20093008829حميشفاهم82

D20115027799بمبحريةفريدة83

D2001921847بقة كريمة84

D199215676ماضي كمال85

D20114073586دباحلمياء86

D201536047032مرعيلمياء87

D2001379394شتوح ليمى88

العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

بسكرة- خيضر محمد جامعة

التجارية العلوم قسم

دولية تجارة و تسويق: تخصص الدكتوراه طلبة حضور قائمة

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

بسكرة

بسكرة

الوسيلت

بسكرة

قالوت

M:  مدرج

الجاهعت

بسكرة

تبست

قالوت

الوسيلت

بسكرة

بجايت

بسكرة

الجلفت

الوسيلت

1سطيف 

بوهرداس

الجلفت

تيارث

بسكرة

2قسنطينت 

قالوت

برج بوعريريج

اللغات و اآلداب كلية
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رقن التسجيل اللقباإلسنالرقن

D201339046407زربيطماريه89

D1988155117ثامر محسن90

D20084014538بدريمحمد91

D20059053804عزوزةمحمد92

D20115074841مسمممحمد93

D2001935126حميتي محمد االمين94

D20126030733شعابنة محمد األمين95

D20084004621عبابسةمحمد شوقي96

D20059071225لرويمحمد عبد الكريم97

D20034017843مزعاشمراد98

D20069053845طالبيمسعود صالح الدين99

D1998809786لخنشمصطفى100

D20115026883العشي مصطفى كمال101

D20075076369حمزاويمميكة102

D20115031963نسيغة منير103

D2000348873تجاريمهدي104

D19966697 خالفناصر105

D201339053109معروفينبيمة106

D20036006080هاملنجمة107

D20085001120نزارنذير108

D20125047817بمقاسمنريمان109

D20085037375زموشنسمة110

D201331032100العكروفنسيم111

بسكرة- خيضر محمد جامعة

التجارية العلوم قسم

دولية تجارة و تسويق: تخصص الدكتوراه طلبة حضور قائمة

M:  مدرج

العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

الوسيلت

الوادي

قالوت

بسكرة

غردايت

الجاهعت

الوادي

الوادي

أم البواقي

تبست

بسكرة

1سطيف 

بسكرة

الوادي

الوادي

1باتنت 

بسكرة

الجلفت

بسكرة

1سطيف 

بسكرة

1سطيف 

بسكرة

بوهرداس

اللغات و اآلداب كلية
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رقن التسجيل اللقباإلسنالرقن

D20093025041نبهينعيمة112

D201339054208حميتينور الهدى113

D201539076757بقارنور الهدى114

D20054057412قاسم هاجر115

D20034058777ميموديهجيرة116

D2002610634بن صدةهدى117

D20125013091أفرنهشام118

D1996373482بستيهشام119

D20095026578تريعةهشام 120

D201535040874شريفهناء121

D201333059610عبدو هواري122

D1991221306عويناتوافية123

D201535078312غطاسوسام124

D20059054009زيدانوليد125

D201439021545بن عروجياسمينة126

D2001492572عرعارياسين127

D201535042365بن الشارفيسرى128

D20059068265باهي يوسف129

التجارية العلوم قسم

دولية تجارة و تسويق: تخصص الدكتوراه طلبة حضور قائمة

M:  مدرج

الجاهعت

العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

بسكرة- خيضر محمد جامعة

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

بسكرة

الوادي

الجلفت

الجلفت

اللغات و اآلداب كلية

برج بوعريريج

بسكرة

1سطيف 

الوادي

تبست

1باتنت 

الوسيلت

بسكرة

بسكرة

بسكرة

الوادي

الوادي

بسكرة

بسكرة
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