
بسكــــرة–         جــامعـــــة محمــد خيضــــر 

كليـة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

و التسيير و علوم تجارية, علوم إقتصادية:الميدان

العلوم اإلقتصادية:القسم  

:الشعبة

5.00: معدل القبول 

تيبتاريخ الميالداإلسم و اللقبرقم التسجيلالرقم مالحظاترقم الرغبةمعدل الير

3016.041-12-2001بركات ندى00119/5030916

ي00219/5035900
 
0714.961-10-2001المالحة أمان

0114.031-10-2001زراري جمانة00319/5030350

0413.751-02-1997غيبوب فاطمة الزهراء00419/5039032

0113.641-08-2001رماضنة فاطمة الزهراء00519/5030691

3113.621-05-2001زقرير محمد ايمن00619/5030018

0113.351-05-2000بالطاهر شيماء00719/9070432

ي مريم00819/5033774 1513.271-11-2001زرناج 

2313.081-10-2001حمالوي لينا00919/5033735

2412.931-11-2001برهوم نريمان الهانية01019/5030924

ي وفاء01117/3503838
 
2612.601-09-1999حمان

0112.431-06-2001غمري بسمة01219/5030328

0512.341-09-1999بن عثمان خديجة01319/5035954

2212.271-09-2001ساكر عماد الدين محمد علي01419/5030675

1312.251-09-2000شويرف شهرزاد01519/5033348

2712.151-03-2001بحري اشواق01619/5036341

2112.001-01-2001ادريس هارون الطيب01719/5036499

2111.991-03-2000حسناوي مالك حدة01819/5030069

3111.931-07-2001هروال وصال01919/5030108

ي منال02019/5032336 2711.921-03-2001حاج 

1711.921-01-2001بوراس حنان02119/5037848

ي نورالهدى02219/5031259
 
2411.901-03-1999سليمان

1011.871-09-2001نرصي ريمة02319/5030480

0511.821-05-2001هراكي امينة الفردوس02419/5030209

ي جهينة02519/5035379
ر
2511.781-11-2001بركان

2611.771-12-2001فرجاوي رميصاء02619/5029903

1611.731-08-1998طاكليت الطاوس منال02719/5031800

0811.581-01-2000العمراوي نورالدين02819/5044114

0711.521-01-2001جيماوي دعاء02919/5037850

1711.431-04-2001العيدودي نرسين03019/5032785

0911.391-08-1999بورافعي عبد الجليل03119/5035455

0711.371-04-2001رحال زين الدين03219/5030490

ف الدين03319/5030562 1911.351-06-2001لعاللي شر

ي دنيا03419/5035964
ر
2711.261-04-2000رزق

0611.221-08-2000نارصي سمية03519/5038366

ي صفاء03619/5038372 1611.171-04-1999دبان 

0911.111-10-2001دحاح عبد المطيع03719/5030651

0511.101-05-2001عبابسه نور الهدى03819/5032370

ي ايمان03919/5029851
 
2611.001-12-2001عثمان

0910.981-10-2001سلمي أمير04019/5029833

0210.971-11-2001نويجح سمية04119/5034524
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تيبتاريخ الميالداإلسم و اللقبرقم التسجيلالرقم مالحظاترقم الرغبةمعدل الير

1410.961-10-1999عطية ايمان04219/5034435

0710.951-02-1997بوعزيز محمد شكيب04319/5042773

0210.821-01-1999هادف عائشة04419/5045768

1510.801-02-2001فرادي خلود04519/5035957

2210.781-08-2001فاتح صفاء04619/5033648

0710.721-07-1999بونور مواهب شمس األصيل04718/3503448

ينة04818/5035844 2110.561-01-2000قنفود صي 

2110.541-09-1998حمي سوالف04919/5030549

ي بدر الدين05019/5029873
 
3110.541-10-2001قطاق

3010.491-01-2002قاسمي اسامة05119/5029823

2310.481-06-2000بركات فاطمة05219/5029988

ي فايزة05317/5041066
ر
0610.471-01-1995رزق

0310.451-12-2001معمري لبن 05419/5029999

ي الدين05519/5030796
1010.441-01-2000داسي محمد تقر

ي صالح عماد الدين05619/5043562
0710.411-04-1999العشر

ة ندى الريحان05719/5033418 ي أمير
ر
1710.401-10-2001سمان

1810.381-11-1998بن جاب هللا سميحة05817/5038055

ي قمرالدين05919/5029995 0810.361-10-2001ناج 

ي06019/5030191
 
0710.351-07-2001خليل امان

ي ايمن06119/5042984
ر
1510.341-09-2000فرحان

0310.331-02-2000دندوقه شيماء06219/5036001

0410.321-11-2000شالجي سحر06319/5038636

0710.311-01-1997زبيدي الياس06418/5040353

ي لينة06519/5030751
 
2210.301-06-2001حمدان

2310.291-10-2001صبايحي بثينة06619/5035855

اوي العايش06717/5042851 2010.271-01-1996خرص 

2910.251-11-1998بن زطة يوسف06819/5035875

ي ابو القاسم نزار06919/5029853
 
1110.241-10-2000العلوان

يف07019/5043909 0210.221-10-2000لوام محمد الرسر

2810.221-02-2002هيرسر رانيا07119/9070848

0210.211-05-1999جحيش سعد سعود07219/5042645

2310.211-12-1998احفيظ محمد علي07318/5041477

ي أيمن07419/5035853
ر
0610.191-06-2000رزق

ي محمد اسامة07519/5030011
 
1910.191-03-2000رحمان

ف07619/5035850 2010.181-04-1999بن عيش اشر

1610.101-09-2001مراح غالية مارية07719/5031869

0210.101-08-2001لغريت محمد فاروق07819/5030046

2310.061-05-1999العابدي نرجس الزهرة07917/5034702

اب سلم08019/5029927 2410.031-03-2000مير 

2910.031-10-2000رفاس بثينة08119/5031808

3110.021-08-2000زرارة ريحانة08218/5036771

0410.021-11-1999منادي يسمينة08317/3503483

1509.991-11-1995بن عالهم أسماء08417/5037829

0109.991-01-1998اعمر بلقاسم08517/3504024

1109.991-06-2001شتح زكية08619/5033342

ي حسام الدين08718/5038255
 
2709.981-03-2000شبعان

ي شيماء08819/5032182
 
1009.981-12-1999سليمان

0509.961-12-2001بولعراس نرجس08919/5033370

3009.951-05-1996عزري فوزية09017/3503936

1209.951-10-2001رحمون إبتسام09119/5030264

0109.941-08-2000هيرسر فراس09219/5043767

1809.941-11-1999ربيحة هيثم09319/5042841

ي09419/5029830
 
0609.941-09-2000تومي أمان

2109.941-02-1999بن زطة يوسف09519/5035876

0109.941-10-2001بن نور شهرزاد09619/5030569

1309.931-01-2000حملة إلهام09719/5033462



تيبتاريخ الميالداإلسم و اللقبرقم التسجيلالرقم مالحظاترقم الرغبةمعدل الير

0809.922-09-2001مصمودي هيثم09819/4015787

1309.923-11-2001قاسمي غفران09919/5029987

1509.922-08-2001عمران محمد المنذر10019/5030793

2409.922-11-1999عبادلي رابعة العدوية10119/5030411

2009.923-11-2000دردور محمد10219/9069976

0809.923-07-2000برجوح ياسمير 10319/5037735

0209.92-01-2000منيعي سفيان10419/5032702

2609.921-11-2001قناطف منار االسالم10519/5037350

ي عبير10619/5030663
0809.921-09-2001قريشر

ي نورة10719/5036496
 
1509.922-03-2001حشان

2309.912-10-2000عمران اية10819/5036329

ي منية10919/5030076
 
2009.913-12-1996عروق

2709.912-11-2000جفافلة ايمن11019/9070705

2709.912-05-2000بن سماعيل محمد شاكر11119/5030038

2109.911-08-1998قرين خليدة11219/5035217

ي محمد مهدي11319/5031901
0209.911-06-2001خليق 

ي صالح الدين11419/5042632
 
3109.912-03-1997حوحو روصاق

2409.912-02-1995جهارة صارة11517/3503628

1309.91-06-1997برتيمة سارة11619/9070037

2409.901-01-1997دو ماما11718/5033277

ي عبد الرحيم11819/5033356
 
1109.902-10-1999هان

0709.842-10-1998قرين أية11917/3503791

0309.84-09-1999عبيبشي خالد صالح الدين12018/5032267

ة12118/5039316 2409.831-09-1998جباري امير

ي12218/5035762
ر
0309.822-12-1998كردي رزق

0109.821-01-2001العايب مخلوف12318/5032800

0709.802-06-1996زاوية سهام12417/3503806

ي فضيلة12518/5031889
1609.771-02-1998خليق 

1009.75-12-1998ساعد عبدالنور12619/5042711

3009.732-12-2000برمضان عبد الودود12719/5036021

0309.732-02-1998سالم نرسين12817/5044851

0709.722-01-1997حمادي صليحة12918/5038713

0309.712-09-1999تلي عائشة13018/5038192

1509.691-07-1995بولسنان رندة13117/3504479

ف الدين13218/5035564 0709.652-07-1999خلفة شر

2809.643-12-1997ريقط زين الدين13318/5034937

2609.63-06-1999حداد حكيم13417/5041598

ي خديجة13517/5033429
2009.622-11-1997حسن 

1809.593-01-1997شقرة نور الهدى13617/3504258

1609.582-01-2001برحمون بوخاري13719/5035373

ة محمد13817/5033563 2209.582-02-1998بوخرص 

0609.553-10-1999بزاجي محمد الفاتح13918/5034429

1609.551-05-1995بوشسوب الخير14018/5037646

ي فارس14117/5014333
 
1009.553-09-1998عثمان

0909.532-02-1998سيود بلقاسم14218/5035548

2009.521-12-1996زواوي نور االسالم14317/3503473

ي يسير 14417/5044862
 
2709.513-02-1995عمران

1409.511-08-1998عديسة دنيا14518/5041675

1309.513-01-1996خالل اسالم14618/5041521

2509.512-02-2000بلكحلة عبد القادر14718/5035879

ي ياسير 14818/5034601 1709.51-05-2000بلعرن 

0909.501-10-1996لبعل آمال14917/3504851

ي محمد المنترص15018/5035979 1909.501-09-2000دواج 

1809.50-03-2000بن زيدة سارة15118/5034938

3009.353-10-1997دوكانة ياسير 15216/5036945

2909.333-01-1992زموري بدرالدين15316/5052795

0709.321-10-2000موسي رمزي15419/5035974

1509.322-11-2001تركي نافع الدين15519/5030908

1509.302-06-1997نفطي نرسين مريم15617/5033644



تيبتاريخ الميالداإلسم و اللقبرقم التسجيلالرقم مالحظاترقم الرغبةمعدل الير

1709.272-02-2001بورنان محمد رضوان15719/5030801

1609.26-02-1998ماصة محمد15819/5033361

2309.252-08-2000العناق ريمة15919/5029909

1609.243-09-2000مفتاح عواطف16019/5035475

2209.163-06-2001لغريب منال16119/5034662

ي صابر أسامة16219/5031848
0109.162-11-2001حسين 

2409.161-06-2000قطاف تمام سوسن16319/5029934

2309.141-02-1998منرص احمد16419/5029812

1909.131-11-2001رباج محمد اكرم16518/5038353

0709.103-05-1999مويحي محمد شمس الدين16619/5031896

0109.093-01-1996صيقع امال16717/5036912

0609.091-06-2000قزي سيف الدين16819/9069636

2909.092-03-1999جبار ريان16919/5043343

1009.072-05-1999قاسم اسامة17019/5038348

0309.061-12-2001مدور سمية17119/5035233

2509.031-05-2001قصباية هديل17218/5034085

ة17318/5035623 2009.021-10-1997شباب أمير

1209.021-12-1997نوي ايمن17419/5033933

0408.983-02-2000لعوامر مراد17518/5036142

ة17618/5034135 ي أمير
 
0808.982-09-2000شعبان

0708.943-06-1999رحمان عبد النور17718/5036862

ي بثينة17818/5034131
 
2808.942-07-1999أفرن أمان

1608.932-12-2001شجان أحالم17919/5036332

0708.861-11-1995جغبال عبدالمالك18019/5043658

0508.851-06-1999سلطان محمد لخرص 18118/5031945

ي18217/5038501
0708.782-12-1995فراح لطق 

0308.77-09-1997قسوم عبد الستار18318/5031863

0608.762-04-1997بوذراع امينة18418/5040334

3008.712-12-2000زرارقة احمد راتب18519/5029818

0608.651-09-1999بن شعبان عالء الدين18618/5032623

2108.603-02-1998كحلول بالل18717/3504140

1808.591-04-1999محمدي خولة18817/3504412

1408.592-01-1985شودار صباح18906/4021760

2108.59-07-2000بوستة ريان19019/5042634

2808.543-04-1998لغريب إسالم19118/5034877

1908.461-04-1999مسعودي هيثم19219/5032397

0308.421-02-1997حسير  امحمد ضياء الدين19317/5037759

2508.372-02-1995بعيش سيف الدين19415/3504369

1008.361-08-2000بوحنيشة أسامة19518/5033197

ي عبد الرحمان19618/5037751
ر
0608.31-02-1999مرزوق

ي ايمن19717/5043140
2208.172-06-1998حبشر

0308.032-04-1998لعمامرة بهاء الدين19817/5033394

1307.951-03-1999برمضان نذير19917/5040143

2507.89-01-1999درنون يحي20017/5041132

0307.872-07-1997ترعي رامي20117/5035890

2107.843-12-1996سالم أحمد ياسير 20217/5044750

0907.704-06-2000سليمان سليم20318/5033991

ي20417/5033971
 
1507.661-11-1998عبدالالوي جيالن

2207.481-08-1998بوصبع ريان20517/5033449

ي20617/5035991 0607.464-02-1996كالش محمد الطيب العقن 

3007.434-11-1994عطاهللا سفيان20717/5035912

0806.991-11-2000جبالح مريم20818/5035017

0206.79-12-1996بن مشيش أيمن صالح20917/5033351

0206.13-09-2000طيب باي صالح الدين21018/5034003

0105.812-09-1996سالمي جالل21117/5040947


