
كلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم التسيير

 اإلسماللقبالتسجيل رقمالرقم

وليدابراهيمي0114/35033951

روميساءاجرادي0216/35043133

ريمةاحفيظ0317/35049035

صبرينةاحفيظ0417/35034290

ايماناعراب0517/35048652

مروةالبار0617/35034589

حوريةالشيخ0716/35043613

الزهراء فاطمةالعابد0817/35038183

صفاءالعايب0917/35038096

مهندالعنابي1016/35044787

اسماعيلبتاقي1117/35037889

أحالمبحري1217/35044407

نوالبحري1317/35044545

الميةبراهيمي1417/35035971

زكرياءبرة1517/35035900

هناءبرمضاني1617/35040480

مروانبرينيس1717/35041542

مروةبزالة1817/35035003

مهدي محمدبسيكري1916/35039435

الريحان ندىبعيسى2017/35036473

بكر أبوبعيسي2117/35043120

أمانيبكاري2217/35040183

محمدبلبصير2315/35038474

حنانبلخيري2417/35043485

صفيةبلعيفة2516/35046639

ابتسامبلقاضي2616/35036453

عائشةبلقرون2717/35038119

مروةبلهادي2816/35038489

هناديالتومي بن2917/35034780

سهامالسعدي بن3016/35016368

اسماعيلالطيب بن3117/35033856

هندتركي بن3217/35049828

(م)عمادراحلة بن3316/35038129

شيماءزطة بن3417/35035929
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إلياسسالم بن3516/35037169

يسرىسعدي بن3617/35034821

رجاءسعيد بن3717/35034075

ريانطراح بن3817/35040297

كلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم التسيير

 اإلسماللقبالتسجيل رقمالرقم

ابرارمقدم الحليم عبد بن0116/35036454

فيروزعبدي بن0216/35036759

مفيدةعلي بن0317/35034640

فاتحعمار بن0417/35044821

كريمةعمر بن0517/35043521

قرميةعيسى بن0616/35038220

هاجرعيش بن0717/35040475

دنياغربال بن0817/35048947

نهادمبارك بن0917/35033645

عامرمخلوف بن1017/35034318

الطيب محمدناجي بن1117/35041082

عائشةبوحنيك1217/35033501

نزاربوذن1316/35046733

أميرةبورافعي1417/35040187

أمينةبوربات1517/35033782

هناءبورغدة1617/35033656

(م)ايمانبوزحزاح1716/34064771

خولةبوزيد1817/35041427

الدين عالءبوسكار1916/35036726

شهرزادبوسكار2017/35043509

لميسبوشمال2117/35040416

عيشةبوطبة2217/35034317

يسمينةبوطبة2317/35033672

العزيز عبدبوعافية241735043900

(م)إيمانبوعدي2517/3504449

باللبوعالم2617/35044423

لطيفةبوعالم2717/35044525

اسماءبوغدير2816/35046155

الدين عمادبوغدير2917/35042870

زينببولنوار3017/35039209
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سليمبومدين3117/35048303

لينةبومرزوق3217/35034474

زنيدةبومعراف3317/35049014

ريمةبويعقدن3417/35043494

وردةتبينة3517/35040491

اكرامترغيني3617/35033817

الرحمانرجاء عبدتركي3717/35040285

(م)يسرىتريعة3816/35043711

كلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم التسيير

 اإلسماللقبالتسجيل رقمالرقم

فرحاتتومي0116/35048304

ايمانتومي0217/35041384

سفيانثابت0317/35037010

عليجحيش0416/35044670

عائشةجداي0514/35036596

صهيبجرادي0617/35049246

سهامجغالفي0716/39051542

جازيةجالبي0817/35040249

هناءجمالي0917/35040479

أميرةجناد1017/35037906

شعيبجنايحي1115/35048658

وسامحايف1217/35038380

نجدحجاج1317/35034694

محمدحجاز1416/35044704

أسماءحربوش1517/35041363

شيلياحسوني1617/35049202

أسامةحسيني1717/35036094

عقبةحماني1815/35043816

سماححموتة1917/35038044

نورهان سوسنحميدة2017/35034239

الزهراء فاطمةحمير2115/35050153

فوازحناشي2217/35044149

راويةحنافي2317/35043190

إيناسحنفي2417/35043150

رانياحني2517/35037989

رميسةحواس2617/35034116
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أماني سندسحوحو2717/35034229

نهلةحوحو2817/35034731

أيمنحوحو2917/35033380

سارةخالد3017/35041459

راقيةخريف3117/35034054

نوميدياخليفة3217/35043545

عصامدحمان3317/35043265

خديجةدخية3408/05048698

ماريةدرياس3517/35034477

مسعود لمين محمددهيلي3617/35043304

الزهراء فاطمةذراع3717/35037057

شكريرافعي3815/34095934

كلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم التسيير

 اإلسماللقبالتسجيل رقمالرقم

هاجررباح0117/35041121

نبيل عياشربيعي0216/35049396

عبيررحال0317/35036310

المالك عبدرحال0417/35049322

نسرينرحال0517/35040145

لبنىرحال0617/35035972

نسرينرزقي0716/35043203

حسامرزقي0815/35051211

الرحمان عبد إسالمرزيق0916/35040742

اسالم محمدرشام1016/35041213

سارةرفاقة1117/35040307

الزهراء فاطمةرفاقة1216/35054363

يسرىركيبي1317/35033671

الكريم عبدركيبي1403/00405842

تماضررماضنة1515/35057858

رميسةرميش1617/35038000

شهينازرهوة1717/35034261

خديجةرواق1817/35040267

راضيةرواقات1917/35048952

ربابروينة2017/35051242

بشرىزرارقة2117/35048790

سلمىزرقين2216/35039808
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ايمانزرناجي2317/35033829

اسماءزعبوبي2417/35033728

ايمنزميط2517/35036070

أميرةزير2617/35033761

وائلزيقوش2717/35044753

دنياساسي2817/35035888

مروىساعد2916/35034603

مباركةسامعي3015/35057369

أيمن محمدسبع3117/35036396

رفيدةسرار3217/35034883

أميمةسراوي3317/35040514

حفيظةسعادي3415/35047165

خديجةسعدي3517/35034016

جهادسعدي3616/35037427

كاميليةسعدي3715/35007376

فوزيسالمي3817/35041069

كلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم التسيير

 اإلسماللقبالتسجيل رقمالرقم

نورةسلطان0117/35043544

جيهان نورسلمي0217/35038348

بلقاسمسنوسي0317/35051190

عبيرعثمان سيدي0417/35034367

محمدشابي0517/35041079

الحميد عبدشابي0617/35036297

ربابشاوش0715/35051222

صارةشاوش0817/35049216

ليندةشايب0917/35049516

اسامةشبشوب1017/35033717

وليدشبيرة1116/35046755

إبتسامشتح1217/35037877

بشرىشرقي1316/35039315

رقيةشرقي1417/35034100

ياسرشرون1517/35039002

أحالمشريف1617/35037881

قرمية حنانشريف1717/35034000

مروة شعبان1817/35034597
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داللشنافي1917/35036986

ندىشني2017/35034697

رميساءشهبي2117/35034110

سهيرشوقي2217/35044468

ليلىشيخاوي2314/35035041

الزهرة فطيمةصابر2416/35038201

سميةصالحي2517/35033476

لمياءصالحي2617/35043524

سهامصالحي2715/35050440

الطاهرصخراوي2817/35033877

(م)منىصوالح2915/39072797

خديجةصولة3017/35034015

كلتومصولي3116/35038236

عزالدينصولي3217/35034374

الدين صالحصياد3316/35046641

مريمضحوة3417/35040444

سهامطنقوري3517/35037018

الخنساءعاشور3617/35033869

خالداليدوم عبد3717/35034005

زينبعبسى3817/35040304

كلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم التسيير

 اإلسماللقبالتسجيل رقمالرقم

فطيمةعبود0117/35041518

أميمةعتيق0216/35048588

رانياعثمان0317/35036668

سوميةعجالن0417/35049171

شبيلةعدوان0517/35044802

الصديق بكر أبوعدوان0614/35043419

صوريةعربية0717/35039280

شيماءعريوات0817/35036271

حدةعزوزي091735033979

صحرعزوق1017/3504228

رجاءعزيز1117/35036990

(م)فارسعساسي1214/35033776

الدين صالحعشور1316/35040644

سعيدةعطاف1417/35043219
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لبنىعقون1517/35036369

ابراهيمعلوي1616/35036438

الدين والءعمران1717/35041129

أحالمعمراني1817/35033694

باللعمراني1916/35037387

العزيز عبدعمراوي2016/35041077

هناءعميري2117/35041570

خولةعميري2217/35048937

البوخاريعميري2314/35041424

أمينةعوبيد2417/35041376

ياسمينعيساوي2516/35038813

أسماءعيساوي2617/35033727

أمالعيسى2717/35036049

أنورغالبي2815/35050386

اسماءغانمي2917/35048547

حنانغانمي3017/35033999

الطاهر محمدغراب3117/35034521

مغنيةغربية3217/35039448

أشواقغزالة3317/35041365

محمدغزالة3417/35049548

رفيدةغمري3516/35039337

الرؤوف عبدغوفي3617/35034332

حميدةاللـه فرج3717/35037965

صفاءفمام3817/35035102

كلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم التسيير

 اإلسماللقبالتسجيل رقمالرقم

الدين عماد أيمنقادري0117/35043786

خديجةقارة0217/35043181

ايةقاسمي0317/35033316

جهينةقاسمي0416/35037433

وليدقاسمي0517/35036534

أميرةقاسمي0617/35033758

الحسينقاسي0716/35043101

النذير محمدقتال0816/35036823

نجوىقجوح0917/35037099

جالل محمدقدور1017/35043937
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سناءقرفة1117/35035096

فطيمةقريرة1215/35046422

سناءقريشي1317/35034221

ابراهيمقساوي1416/35037202

امجادقسمية1516/35037072

الدين شمس وائلقطافي1617/35034792

عائشةقهرار1717/35037027

صليحةقويسم1815/35046612

اسماءقيمر1917/35033855

رانيةكاتب2016/35036571

جميلةكبسي2117/35043482

الدين شمسكردي2217/35044477

كنزةالمع2315/35042288

زاد دنيالحلوحي2417/35043492

صبرينةلطرش2517/35036282

رفيدةلطرش2617/35037996

الدين نجملعوبي2716/35044722

العزيز عبد محمدلميسي2817/35038989

الدين صالحلهاللي2916/35040647

أسامةلوايفي3014/35037708

أنوارمازري3117/35043139

هناءماصة3217/35037113

سميرةمامن3316/35037835

يمينةمامور3417/35049904

جهادمباركي3517/35033402

هشاممباركي3616/35038757

هاجرمجدل3717/35044548

نفيسةمجوري3817/35034727

كلية العلوم االقتصادية والتحارية وعلوم التسيير

 اإلسماللقبالتسجيل رقمالرقم

اسماءمحبوب0117/35033851

عادلمحمدي0215/35041642

الدين صالحمداس0317/35044569

أسماءمدوري0417/35036917

ايمنمرابطي0517/35036126

إلهاممزوزي0617/35037901
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الرزاق عبدمسبل0717/35040870

اكراممسعودي0817/35036075

صونيامسعودي0917/35040346

سارةمسعي1017/35039215

رميساءمشري1117/35040970

سهاممشلق1216/35039815

المنعم عبدمعروفي1316/35043165

فارسمعمري1417/35049414

منارمعمري1517/35040453

ياسمينمعمري1617/35040496

منيربخوش مغزي1716/35038576

سماحمفتاح1817/35040320

الدين عمادمنصوري1917/35049378

األمين محمدمنصوري2016/35036811

صبرينةمنصوري2115/35050454

مروةمنفوخ2217/35037089

اسامةمواس2317/35036035

خديجةمولودي2417/39071656

سعديةمومي2516/35040960

ايمانناصر2617/35041383

أميمةنايل2717/35036059

العزيز عبدنايلي2816/35052961

خلودنبار2917/35036156

أنيسةنوري3017/35036117

عبيرنويوة3116/35049349

جوهرةهادف3217/35036972

إبتسامهادي3317/35033837

إيمانهراكي3417/35040232

اكرموغالن3517/35043135

(م)الشريف محمديحي3616/35036815

رميساءيعقوب3716/35048259
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