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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:48طبع بتاریخ: على:

القاعة_31هنديإبراهیم D1999250383 2600

القاعة_11حاصأبو سفیان D2000721546 2350

القاعة_4بلهاديأحالم D201734063819 2219

القاعة_24بوعقلینأحمد D1997235185 2526

القاعة_5خیدةأحمد D20101036413 2231

القاعة_32شویربأحمد D20062078624 2621

القاعة_14عزنيأحمد D201632064187 2420

القاعة_6بوراسأسامة D20108048593 2253

القاعة_16بوختاشيأسماء D201732024525 2470

القاعة_12بوشنتوف دریسأسماء D20058023801 2372

القاعة_18غنامأسماء D20112060107 2510

القاعة_17ناصريأسیا D20125072442 2486

القاعة_10نوبةآسیة D20075043038 2336

القاعة_4حموإكرام D201637080338 2216

القاعة_11عمارإكرام D20122059446 2361

القاعة_4صدراتيإلهام D201434035814 2213

القاعة_5أحمد بايأم كلثوم D201635088372 2237

القاعة_17مكرطارأمال D201632010553 2491
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:48طبع بتاریخ: على:

القاعة_15ســالـم عطیــةآمنـــة D20052009743 2430

القاعة_18حیمرانأمیرة D201531088461 2515

القاعة_18شرفيأمیرة D201631075687 2520

القاعة_12بهلوليأمین D201533065792 2382

القاعة_24كرلیفةأمین D2002257936 2532

القاعة_4بلعیدأمینة D201638000496 2217

القاعة_5خلیفةأمینة D201435081587 2236

القاعة_24داوديأمینة D201332053457 2541

القاعة_31عزوزأمینة D20051046740 2605

القاعة_6بن جدةإیمان D201533065977 2257

القاعة_9بن داودإیمان D201632064384 2326

القاعة_31مهداويإیمان D201737019497 2617

القاعة_8درابلةأیوب D201432078967 2301

القاعة_10صافيابراهیم D20121043248 2339

القاعة_10دحمانياحمد D19828656 2331

القاعة_17عبد الرحیماحمد D1997819257 2472

القاعة_16بن خالداحمد امین بدرالدین D20032001438 2449

القاعة_16ثلیجاناسماء D20118047904 2460
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:48طبع بتاریخ: على:

القاعة_9حباشاسماء D20111055234 2321

القاعة_6لخضراسماعیل D20172009219 2260

القاعة_16مرازیقاسمهان D20125068677 2461

القاعة_7حمیزياسیة D20041012924 2265

القاعة_12بكارياكرام D201638000765 2383

القاعة_5جدیدالبهجة D201732050242 2239

القاعة_5جناديالزهرة D20092051620 2230

القاعة_8مهديالسعید D201335061699 2299

القاعة_31لهوازيالصدیق D201531068343 2615

القاعة_5بن الشیخالطاهر D1993308356 2222

القاعة_13رحالالطاهر D20042052917 2389

القاعة_24عقینيالعالیة D2001254981 2530

القاعة_11ماجدةالعسري D20118014413 2360

القاعة_8شحاميالعمریة D201735102185 2305

القاعة_10عبد الوهابالعید D1992844 2332

القاعة_30رقاقبةالمامون D201638069755 2595

القاعة_25خالديالمنور D20032023635 2552

القاعة_10قمیشالهاشمي D201539028874 2341
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:48طبع بتاریخ: على:

القاعة_16رحمانيالهام D20112053651 2459

القاعة_6بن زایدام الخیر میساء D199555425 2242

القاعة_30دمانيامال D20119016019 2592

القاعة_18ولد غرافامال D20052040902 2503

القاعة_7تزیويایمان D20079005061 2269

القاعة_4جبوريایمان D20099016494 2207

القاعة_17حمزاويایمان D201631106479 2490

القاعة_25سمارایمان D20092028366 2557

القاعة_16لحواليایمان D20082060258 2458

القاعة_13عیدایمن D201732058771 2403

القاعة_9العیفاويایوب D2001944218 2309

القاعة_12زیديبدرة نادیة D20058001902 2371

القاعة_8دحمانبراهیم D201632061865 2303

القاعة_14لبوخبسمة D2001237790 2408

القاعة_17بوخونةبشرى D201734047343 2495

القاعة_9زالطبشیر D20038053550 2312

القاعة_28قیبوببشیر D20079014114 2571

القاعة_13صونیابلعطار D201431048006 2398
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:48طبع بتاریخ: على:

القاعة_18نورالهدىبن بابا D201531121794 2516

القاعة_9صادقبن درمیع D2001388605 2308

القاعة_6فیصلبن مرزوق D201335073396 2255

القاعة_6زباربوجمعة D198656220 2241

القاعة_11نورالدینبوحفص D1995100194 2346

القاعة_16داوديبوعالم D20042076291 2451

القاعة_17شبابتقي الدین D20122066460 2484

القاعة_18نویريتهاني D201635090336 2523

القاعة_12البارتوفیق D19959501104 2366

القاعة_18بن عنایةتوفیق D20072089621 2507

القاعة_16بلقاسمجازیة D20062038741 2455

القاعة_17تیطاوینجازیة D20112048686 2483

القاعة_18منصاریةجبران D201538000898 2518

القاعة_28العناقجمال D2000476172 2566

القاعة_24برقوقجمال D1999216048 2528

القاعة_8بن عطاء اهللاجمال D20059023355 2293

القاعة_9تسوري بن تسوريجمال D201632041210 2325

القاعة_28تیتجمال D20093045338 2573
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:48طبع بتاریخ: على:

القاعة_10بوخالفةجمعیة D201732017612 2345

القاعة_32مصاطفىجمیلة D1999940011 2619

القاعة_18ضیفجهاد D201539028283 2519

القاعة_4قویزجهان D201636002279 2215

القاعة_14محفوظيجهیدة D201639018294 2423

القاعة_9شمس الدینحدان D201638073149 2328

القاعة_6كراميحدة D20069067656 2250

القاعة_8طهیرحسام D201335075358 2300

القاعة_16دحمانيحسان D20073026674 2456

القاعة_7الوحشحسن سیف الدین D20079024717 2270

القاعة_15دریهمحسین D20069056427 2433

القاعة_18رقیقحفصة D20049011808 2500

القاعة_8مكرسيحفصیة D2002139630 2284

القاعة_11سالميحكیمة D20083025972 2357

القاعة_7قوشامحلیم D199531833 2261

القاعة_9شرقيحلیمة D20032004599 2311

القاعة_18بوخنیفرحمزة D20069023079 2506

القاعة_14دعوحمزة D20082035956 2411
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:48طبع بتاریخ: على:

القاعة_9شبیرةحمزة D1997126822 2306

القاعة_24قاسيحمزة D200054030 2529

القاعة_5رعاشحمزة نورالدین D201639026059 2238

القاعة_13تامةحمزه D20119040552 2396

القاعة_7بوسیالةحیاة D201439021761 2277

القاعة_28بوقرةحیاة D201336001866 2575

القاعة_24قوبریدحیاة D201531022424 2544

القاعة_18وازنحیاة D20032069932 2499

القاعة_24كرمخالد D20064120983 2535

القاعة_9ناصريخالد D2002837042 2310

القاعة_10جنانخدیجة D201431045173 2340

القاعة_25رملخدیجة D1981239780 2551

القاعة_13بوثلجةخدیجنة D20172049502 2402

القاعة_25بن زینةخلود D201532036102 2562

القاعة_14سي محمدخلیدة D20112049488 2414

القاعة_18ممیشخلیدة D201634018905 2522

القاعة_14قباشةخلیل D20082054364 2412

القاعة_25بوقرةخولة D201435096915 2560
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:48طبع بتاریخ: على:

القاعة_13شویربخیرة D201739013505 2405

القاعة_15عزوزدارین D201639069789 2445

القاعة_30بوخاريرابح D20091035513 2590

القاعة_28مسايرابح D20052059623 2569

القاعة_9بركانراتیبة D201732067952 2330

القاعة_17حمدانيراضیة D20032064877 2474

القاعة_28الصدیقرانیا ایمان D201531032383 2576

القاعة_4بن ساسيراویة D20109029122 2209

القاعة_17ضیفربیحة D20109025252 2482

القاعة_30شبوبرحیمة D201332058680 2593

القاعة_15زیادرزیقة D20105080112 2438

القاعة_16فرجرزیقة D20052077830 2454

القاعة_7بركوكيرشید D20032045476 2264

القاعة_8زرواليرشید D20032024645 2288

القاعة_17طالبيرشید D20039012411 2475

القاعة_31جوابرقیة D201639019431 2616

القاعة_9دحمانيرمضان D1998217517 2307

القاعة_28رحمانيریان D201632065839 2578
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:49طبع بتاریخ: على:

القاعة_7حسناويریمة D20031036478 2263

القاعة_9طهراويریمة D20062063398 2315

القاعة_15مداحریمة محجوبة D1997165882 2426

القاعة_7بوعزیززبیدة D20072047136 2268

القاعة_6عالمزعرة D20059041043 2247

القاعة_14خلفاويزعیمة D2002410113 2409

القاعة_11زایديزهرة D20179001223 2365

القاعة_11قوادري بوجلطیةزهیرة D20112002599 2359

القاعة_5حاجيزوینة D201735088198 2240

القاعة_7نسرینزیدي D20042019797 2266

القاعة_12جعفريزینب D201532036514 2381

القاعة_17سمارةزینب D20105049124 2481

القاعة_15شبینزینب D20111034220 2439

القاعة_8شریطزینب D20072054485 2295

القاعة_12عفریتزینب سمیة D20082035268 2373

القاعة_13الفرطاسسارة D2002228796 2388

القاعة_24بالبشیرسارة D201538065442 2545

القاعة_31رضوانسارة D201531048767 2614
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:49طبع بتاریخ: على:

القاعة_15سلیمانيسارة D20092064504 2436

القاعة_32مصارسارة D20101066772 2622

القاعة_9موفقيسارة D20079024780 2319

القاعة_30باجيسامیة D20092021753 2591

القاعة_5حجایجيسامیة D20119048275 2233

القاعة_11سیدي معمرسامیة D19955075 2347

القاعة_30مناصريسامیة D20062025568 2586

القاعة_6بلحدادسجیة D20041046493 2245

القاعة_31فاسيسعاد D20093028926 2608

القاعة_17بن بشیرسعیدة D201539024346 2489

القاعة_15بومجانسعیدة D2002262055 2429

القاعة_7دحدوحسعیدة D201735081938 2279

القاعة_28شتیحسعیدة D20115033566 2574

القاعة_15بن جمالةسفیان D201439001296 2442

القاعة_7للوشيسفیان D201532028728 2278

القاعة_9مرابطسلیم D20049034702 2313

القاعة_5بن حمیدةسلیمان D20062071762 2227

القاعة_24ربیعسلیمة D20103020882 2538
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:49طبع بتاریخ: على:

القاعة_24صدوقيسلیمة D20082065861 2537

القاعة_10مكيسلیمة D20172060281 2344

القاعة_31بنانسمهان D199615729 2598

القاعة_17المكرفيسمیة D20172030895 2494

القاعة_11صالحسمیة D201332001146 2362

القاعة_14قبالسمیحة D20072068777 2410

القاعة_10بوثلجةسمیر D20102043765 2338

القاعة_13سیلمسمیر D201435081719 2400

القاعة_24جبارسمیرة D20037074753 2533

القاعة_11أقرانسهام D1999227190 2348

القاعة_24بن جبلسهام D201633070436 2547

القاعة_5سلیمانسهام D20042032303 2226

القاعة_4فتاحسومیة D20102062131 2208

القاعة_16العیدشرقي D201434016223 2463

القاعة_16عزیزةشریاف D201532087463 2464

القاعة_25بن یحيشریفة D201633063256 2564

القاعة_16سعدي العربيشریفة D20032010000 2450

القاعة_9بلحاج مزیانشهرزاد D20072078438 2318
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:49طبع بتاریخ: على:

القاعة_7بن رابحشهرزاد فطیمة D20092064540 2271

القاعة_4بوقرةشهناز D201735081091 2220

القاعة_8بوجمعةشوقي D20116034950 2296

القاعة_12حمیداتوشیماء D201639065007 2384

القاعة_13غالبشیماء D201735081096 2404

القاعة_9یحیاويشیماء D201635094040 2327

القاعة_24بن توميصابرین D201439022784 2543

القاعة_17الغبرینيصادق D201632064489 2492

القاعة_18اجواتيصبرینة D201632067557 2521

القاعة_16غربيصبرینة D201431037316 2462

القاعة_24هاشميصراح D20052033046 2534

القاعة_5حمداويصفاء D20082071665 2228

القاعة_15بوشیبةصالح الدین D201635100670 2444

القاعة_14العایبطارق D2000931336 2407

القاعة_11بوجمعةطارق D2000331488 2349

القاعة_24بورویدطارق D201732023012 2548

القاعة_12بوشعیبطه االمین D20099009495 2376

القاعة_30تواتيعائشة D20039012682 2584
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:49طبع بتاریخ: على:

القاعة_5رحیميعائشة D1993148614 2221

القاعة_10دحمانيعابد D20087068307 2337

القاعة_4بن لمباركعادل D1992245445 2201

القاعة_31عزونيعادل D20062013467 2606

القاعة_24ظاهرعبد اإلهللا D2002217475 2531

القاعة_12شودارعبد الرؤوف D20032064916 2369

القاعة_4محماديعبد الرؤوف D201433065858 2212

القاعة_24حمیدعبد الرحمان D20179053325 2550

القاعة_8جالويعبد الرحمن D1999192134 2281

القاعة_24مخلوفيعبد الرحیم D201435088432 2542

القاعة_28بن سلیمانعبد العزیز D20071001904 2570

القاعة_6تاونزةعبد القادر D201432078406 2256

القاعة_5حاج بن عیشوشعبد القادر D1998231957 2225

القاعة_10صویلحيعبد القادر D20069019403 2335

القاعة_7طایبعبد الكریم D20042072501 2267

القاعة_8عاللعبد الكریم D20044095980 2291

القاعة_4عیسيعبد الكریم D20043095034 2202

القاعة_16دحیةعبد اللطیف D1998814088 2447
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:49طبع بتاریخ: على:

القاعة_17معروفعبد اللطیف D201638070253 2493

القاعة_17كمونعبد اهللا D199617102 2471

القاعة_6صیفيعبد المجید D20069019908 2249

القاعة_16حموديعبد الوهاب D201637002044 2467

القاعة_30دروازيعبد الوهاب D201431032578 2594

القاعة_6بن حویطعبد انور D2002911357 2244

القاعة_4زوجعبدالحفیظ D20099014900 2206

القاعة_11سیقرجیجنعبدالفتاح D20081100943 2356

القاعة_17بن حاجةعبدالقادر D20052080708 2477

القاعة_13رمضانيعبدالوهاب D20082026832 2393

القاعة_8لوصیفعدیلة D201735066336 2304

القاعة_13لعثمانيعز الدین D201433033189 2399

القاعة_10مهاجرعصام D201637018124 2343

القاعة_7عثمانعفاف D20129018317 2275

القاعة_14بشیشيعفراء D201734021439 2425

القاعة_25غومةعالء الدین D20109041579 2559

القاعة_4بوهراوةعلي D20092061527 2205

القاعة_25بوشیبيعلیة شیراز D201635089142 2565
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:49طبع بتاریخ: على:

القاعة_11قویدري زورقيعمار D2001208902 2351

القاعة_11بن موسىعمر D20052044050 2355

القاعة_11مبخوتةعمر D2001923077 2353

القاعة_31لرولعمران D19983726 2599

القاعة_14مشقفعنتر D2000500277 2406

القاعة_5أكنوشعیسى D20083045603 2229

القاعة_12طوبالغزالن D20112051139 2378

القاعة_8برزیقفاتح D20046070375 2292

القاعة_4شتويفاتح D20122042552 2211

القاعة_8برایريفاطمة D2002229631 2285

القاعة_13بلخوصفاطمة D20062048901 2391

القاعة_18بن عامرفاطمة D20072091355 2508

القاعة_12خضراويفاطمة D20085084789 2375

القاعة_12دراحمونفاطمة D20032073906 2370

القاعة_6بوعزریةفاطمة الزهراء D20072088083 2251

القاعة_15توميفاطمة الزهراء D20062022520 2432

القاعة_15حطابفاطمة الزهرة D20081082717 2434

القاعة_9فغاليفایزة D20062076363 2316
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:49طبع بتاریخ: على:

القاعة_30خالديفتحي D20042052117 2585

القاعة_7عبديفتحي عالء الدین D201432050421 2276

القاعة_13مرادفتیحة D20083030029 2395

القاعة_25مسلوبفلایر D201531064473 2561

القاعة_15بورزقفریدة D20095073286 2437

القاعة_28بومندیلفریدة D20092027391 2572

القاعة_8فراحتیةفضیلة D20043096376 2290

القاعة_18هابطفضیلة D20113025279 2511

القاعة_12كاركفطیمة الزهراء D20125072701 2380

القاعة_18مسعوديفلة D2017218306 2524

القاعة_25شهبارفوزي D20042057266 2554

القاعة_13بومعاليفوزیة D20082045513 2394

القاعة_15محماديفوزیة D20053093790 2431

القاعة_16بلهاديفوضیل D20082034508 2457

القاعة_12بوعجلةفیروز D20082076567 2374

القاعة_32ایت وعزوقفیصل D2002327824 2620

القاعة_8حمیشيقاسي D20043034395 2289

القاعة_16اكرامقواسم D201632065721 2466
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:49طبع بتاریخ: على:

القاعة_5حنانقودري D20112060565 2232

القاعة_17عبد الرحمانكبیر D20043101127 2476

القاعة_12طاقینكریم D20108021394 2377

القاعة_8طراحكریم D20062066257 2294

القاعة_8كراتةكلتوم D20031000681 2287

القاعة_28بن شریراتكمال D20042042724 2568

القاعة_13حمیدكمیلیة D20121058638 2397

القاعة_15مالتةكنزة D201438071984 2441

القاعة_8بومنصورةكوثر D201332057665 2298

القاعة_28بلواهريلؤي ایاد D201733055850 2581

القاعة_18أوراجالمیة D2001254089 2496

القاعة_16باشوشيالمیة D20051077096 2453

القاعة_16كمارالمیة D20042083871 2452

القاعة_5محمد الحاجالمیة D1997245726 2224

القاعة_15براسيالمیة نور الهدى D201531080710 2443

القاعة_10بیض القوللخضر D20039027515 2333

القاعة_31بريلطیفة D2002436698 2603

القاعة_6سعادنةلطیفة D20095017224 2252
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:49طبع بتاریخ: على:

القاعة_8لحریرلمیاء D2000226303 2283

القاعة_31عوادلوبنة D20092017024 2607

القاعة_6مشريلونیس D20061100864 2248

القاعة_17سعديلیلى D20032020062 2473

القاعة_18زرواليلیلیا D201332057278 2514

القاعة_7بن داودلیندة D20112047914 2274

القاعة_18دالميمباركة D20122007552 2512

القاعة_14طابيمباركة D201635095496 2422

القاعة_17احالممجاجي D201532070290 2488

القاعة_14شهراويمحفوظ D2015202016 2417

القاعة_8بن شریكمحمد D2002809110 2286

القاعة_8بوریشةمحمد D19997123 2282

القاعة_15خلفاويمحمد D20092004661 2435

القاعة_32دلیلمحمد D1993232 2618

القاعة_28زوايمحمد D2002808483 2567

القاعة_5سیاخنمحمد D201331044228 2235

القاعة_18عبوطمحمد D20068058339 2504

القاعة_18منصوريمحمد D20122054895 2513
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:49طبع بتاریخ: على:

القاعة_10كرمیةمحمد إسالم D201633033053 2342

القاعة_7بوزیدمحمد أمین D2010202222 2273

القاعة_31رزیقمحمد أمین D20107012527 2611

القاعة_25طبشمحمد االمین D20034046550 2553

القاعة_7نورینمحمد السعید D20101032502 2272

القاعة_5نصیرةمحمد النذیر D20129032432 2234

القاعة_16عامريمحمد بلقاسم D201539001933 2465

القاعة_24شعبانمحمد رضا D20108028376 2540

القاعة_16قطافمحمد زهیر D201638064800 2468

القاعة_25أحمد شاوشمحمد عبد الحي D201534030425 2563

القاعة_6بن غربيمحمد عالء الدین D20059015412 2246

القاعة_28شرقيمحمد عمار أكرم D201738014800 2582

القاعة_9قادريمحمد فؤاد D2008928217 2320

القاعة_31شیكوشمحمد مدني D20105067097 2610

القاعة_14بن خدیجةمروة D201634087969 2421

القاعة_17كتفيمروة حنان D20123056563 2485

القاعة_30ایت موهابمریة D201739026707 2597

القاعة_13بركاتمریم D2001476645 2386
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:49طبع بتاریخ: على:

القاعة_9بوجاهممریم D20062022808 2314

القاعة_14قیمريمریم D20112020338 2413

القاعة_11لمینيمریم D20051062734 2354

القاعة_25بوسماحةمریم ثوریة D20062022848 2555

القاعة_18توميمسعود D20032046787 2498

القاعة_25علیانمسعودة D20103032515 2558

القاعة_13مرسليمعمر D2001807802 2387

القاعة_14خلیصةمفتاح D201335061210 2416

القاعة_24بن عبد الرحمانملیكة D1997809976 2527

القاعة_4علیليملیكة D20062025114 2204

القاعة_11خیرالدینمنال D201632066089 2364

القاعة_18شرفةمنال D20051060220 2501

القاعة_11قمراويمنال D2001380031 2352

القاعة_4سایغيمنى D20111000837 2210

القاعة_6یحیاويمنى D201533066681 2258

القاعة_31كراتةمنیعة D2001437 2601

القاعة_13باحثمهدي D20078072691 2392

القاعة_15بايمهدي D1999264365 2427
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_12بوعیسيموسى D2002392067 2368

القاعة_30مرباحمولود D2000253730 2583

القاعة_30زهراويمونیة D201732063502 2596

القاعة_13دودايمیمونة D20042082867 2390

القاعة_28بختينادیة D201732061061 2580

القاعة_24بن ساعدنبیلة D20079016997 2536

القاعة_6بن شعایبنسرین D201535017636 2259

القاعة_17بوقرننسرین D201335055899 2487

القاعة_31تلیتلنسرین D20112048753 2612

القاعة_9نعماوينسرین D20072036728 2317

القاعة_18طیباوينسرین امینة D20069015126 2505

القاعة_10القفلنسیمة D20042063826 2334

القاعة_24حرایزنسیمة D20105073116 2539

القاعة_17سمارنسیمة D20072037830 2479

القاعة_24شیخينسیمة D201631082639 2546

القاعة_6ضرابنسیمة D2001408701 2243

القاعة_16غزالنسیمة D2001494891 2448

القاعة_30بوشیبةنصرالدین D20081052412 2589
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_18حاج قاسينصیرة D20052020965 2502

القاعة_13زروالنهي D201535003937 2401

القاعة_9نوالنوال D201533025143 2323

القاعة_24الالحقنور D201739054887 2549

القاعة_9زیانينور اإلیمان D201535063560 2324

القاعة_31دحمانينور الدین D2002218613 2602

القاعة_17هالمنور الدین D20079069219 2480

القاعة_4اوسماعیلنور الهدى D201531102389 2214

القاعة_31بلعزوقنور الهدى D201433063627 2613

القاعة_11بن قاجةنور الهدى D20083071788 2358

القاعة_30صغیرنور الهدى D20077079587 2587

القاعة_12بوسعیدنورالدین D2002209759 2367

القاعة_18حاج هواوينورالدین D20101069193 2509

القاعة_14غالمنورالهدى D201531056262 2418

القاعة_9خلیفةهاجر D201335073481 2322

القاعة_31لقلیطهاجر D20105066037 2609

القاعة_14مقاربةهاجر D201535073284 2419

القاعة_4موسليهاجر D201732060133 2218
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_18كرباشهادیة D201734073601 2525

القاعة_7سعیدانهارون D2001610728 2262

القاعة_16الحاجهبهوب D1997818713 2446

القاعة_15بلواعرهجیرة D200084737 2428

القاعة_25فایديهشام D20072033594 2556

القاعة_18ایت احسنهناء D201537050699 2517

القاعة_11قویتةهند D201332033308 2363

القاعة_7كریریشوئام D201739003419 2280

القاعة_16شویربوداد D201639016036 2469

القاعة_12دریشوسیلة D201735864 2385

القاعة_31قبایليوسیلة D20031062198 2604

القاعة_6بالحاجيوفاء D201332053562 2254

القاعة_12معوشوفاء D20115065284 2379

القاعة_9بلیلولید D201732029485 2329

القاعة_14قریشيولید D201332035741 2415

القاعة_28بوسعیديیاسمین D201732035169 2579

القاعة_15سحیميیاسمین D201338051050 2440

القاعة_8یخلفیاسمین D201632026797 2302
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد نقدي و بنكي  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_4دوراريیاسمینة D20051037481 2203

القاعة_8قمريیاسمینة D201332055780 2297

القاعة_28زورقيیاسین D201632002932 2577

القاعة_14عبد العزیزیحي D201639092650 2424

القاعة_17زایديیسمینة D20062028159 2478

القاعة_30حمیديیوسف D20078066339 2588

القاعة_18صدوقیوسف D2002235463 2497

القاعة_5عدویوسف D1993705 2223
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد ومالیة محلیة  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

HAMZAREGAGBA8_القاعة D1999834943 3332

القاعة_10عبد الوهابأحمان D20033034426 3380

القاعة_10بن باطةأحمد D20031100538 3378

القاعة_5قداويأحمد D20042078782 3277

القاعة_12نواصریةأحمد سامي D20125018135 3426

القاعة_11قصبةأسامة محمد D20057008563 3400

القاعة_11علي عروسإلیاس D20042009181 3397

القاعة_11بن لعالمأمیرة D201431061723 3408

القاعة_6عباسأمین D20041062169 3295

القاعة_7كرسانيإیمان D20073034470 3321

القاعة_11لومةاسماء D20081100131 3405

القاعة_8صباحاألخضر D20039011545 3337

القاعة_7ناصفالجیاللي D19884538 3311

القاعة_5روتالالطیب D20038013388 3274

القاعة_9بلفارالعید D201635110390 3370

القاعة_11إبریرالهاشمي D20072048818 3403

القاعة_5كشیدةامال اسماء D20069015591 3282

القاعة_6سداسامبارك D20079025734 3301

 صفحة 25 من 163



/

:

العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد ومالیة محلیة  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_7لشمطامینة D20172051736 3330

القاعة_8محمدایت لعزیز D20049029192 3342

القاعة_5مميایمان D20122037329 3288

القاعة_5حبیلةبسمة D201633057259 3290

القاعة_5معوشبشیر D20119040527 3287

القاعة_11شنافبالل D20042041510 3398

القاعة_6بن قیدةبلقاسم D20079034556 3302

القاعة_6بازةبلقاسم عبد المجید D20044092475 3297

القاعة_7زروقبن عزوز D20079026224 3324

القاعة_9مطیاربن یحي D2000916873 3353

القاعة_7بن جدوبوسیف D2007713710 3322

القاعة_5بوخلوهتوفیق D1998807213 3271

القاعة_7منادجمال D20031013879 3317

القاعة_6عیدجیاللي D1988219929 3291

القاعة_10بن سالمةحبیب D20048056100 3382

القاعة_9سلیكحمزه D20073034297 3362

القاعة_6مسعوديحواء D20101016286 3305

القاعة_8الحامرخدیجة D20092012458 3348

 صفحة 26 من 163



/

:

العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد ومالیة محلیة  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_11داوديخدیجة D201538018937 3409

القاعة_8قویدريخدیجة D20072032445 3346

القاعة_12مغراويخدیجة D20062032200 3418

القاعة_9صالحيخولة D201335076352 3367

القاعة_12واليدلیلة D20112045902 3425

القاعة_8ناسليذهبیة كریمة D20031036417 3336

القاعة_9خلیفيربیعة D1998201105 3352

القاعة_6رمضانيرزیقة D20092028436 3304

القاعة_7مناصریةرضوان D1998542912 3313

القاعة_7بوزارریاض D20032081846 3318

القاعة_12فروجریمة D20111027574 3423

القاعة_7معمريزكریاء D20078015102 3323

القاعة_8خلیفيزكیة D2000221717 3333

القاعة_9عمورزهیر D201433067722 3368

القاعة_11العیدزیاني D20062053583 3401

القاعة_8حلیمة سالمزینب D200882059752 3347

القاعة_12بوبكرسارة D20072037719 3420

القاعة_10طهیريسارة D20053036414 3385
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد ومالیة محلیة  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_6فروجيسارة D20032081358 3294

القاعة_10بوضیافسالم D199622619 3371

القاعة_6لحسینسالم D20157004881 3309

القاعة_9فرجسعدة D2002379676 3356

القاعة_6ناصريسفیان D1998209205 3292

القاعة_6بلعورسلمى D20101065175 3306

القاعة_5قطافسلمى D20129012396 3289

القاعة_10حمیديسلیم D2001943756 3376

القاعة_12بن عطیةسمیر D2002445049 3416

القاعة_8شایبسوهیلة D20071057592 3345

القاعة_7خدیمشریفة D2002263839 3316

القاعة_6سقنيشعیب ریاض D201433059317 3307

القاعة_5بركانشهیناز D20052065859 3280

القاعة_10العقابشیخ بن عیسى D20049021902 3384

القاعة_7منداسيضیف اهللا D1999915925 3314

القاعة_6رمولعائشة D201735081114 3310

القاعة_9زیتونعائشة D20082078905 3364

القاعة_5قارفعامر D20049020993 3278
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد ومالیة محلیة  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_9بایزیدعبد الحفیظ D20059033186 3360

القاعة_8بتیلعبد الحق D20042045063 3339

القاعة_7صاريعبد الحكیم D1997337641 3312

القاعة_6بن صالحعبد الرحمان D201535096928 3308

القاعة_11جدیالتعبد الرزاق D20079022226 3404

القاعة_11حماديعبد الرزاق D2002242711 3396

القاعة_6مسعوديعبد الرزاق D20079067517 3303

القاعة_8قلوعبد السالم D20068013852 3344

القاعة_11أسعیديعبد القادر D20092065004 3407

القاعة_12حوتيعبد القادر D2002272444 3415

القاعة_11زعنونعبد القادر D20072044229 3402

القاعة_8فتح اهللاعبد القادر D1996462063 3331

القاعة_11متناويعبد القادر D1995389769 3391

القاعة_5مزوزعبد القادر D20039030543 3276

القاعة_8صویلحيعبد اللطیف D20061001434 3343

القاعة_12رحمانيعبد المالك D2001812242 3414

القاعة_5عطیلعبدالحق D20092031753 3284

القاعة_5حمیديعبدالرزاق D20062050028 3281
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد ومالیة محلیة  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_12بوحجارعبدالقادر D20052025456 3417

القاعة_6شنیتيعبداللطیف D200062630 3293

القاعة_5منصورعبدالمالك D20082026728 3283

القاعة_8حاجيعبیر D201434016741 3350

القاعة_11هدروقعز الدین D20053105670 3399

القاعة_11حمالويعزالدین D20085008923 3406

القاعة_7حشیفهعلي D20099042395 3326

القاعة_8ملوكةعلي D20042077564 3340

القاعة_11محدادعمر D2001243297 3394

القاعة_7معرفعنتر D201533073814 3327

القاعة_10براهیميعیسى D1999257419 3374

القاعة_5حمدودغنیة D2002226883 3272

القاعة_8كیروانفاطمة الزهراء D20112040461 3349

القاعة_10مقدمفتیحة D2002260181 3377

القاعة_9اسماعیلفرحاتي D1995502238 3351

القاعة_6سهليفطیمة D20042035262 3296

القاعة_11بن بولرباحقاسم D20179016773 3410

القاعة_11بن میرة زیتونيكریم D2002140042 3395
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد ومالیة محلیة  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_9بلحسانيكریمة D20041108468 3358

القاعة_8قبایليكریمة D2002228856 3335

القاعة_12بونیهيكلتوم D20172068316 3429

القاعة_12توملیلینكمال D2000255912 3411

القاعة_6بورحاللخضر D20052051651 3299

القاعة_7طاوسلقادیر D20081012166 3325

القاعة_5بلوطلمین D20051055476 3279

القاعة_9بن رمیلةلیلى D20083020718 3365

القاعة_9دریوشلیلى D2001229739 3354

القاعة_9سماعیليلیلى D20032027804 3357

القاعة_12برقوقلینة D201535089666 3428

القاعة_9بلمخطارمحمد D2002201123 3355

القاعة_12بن بوزیدمحمد D20079001867 3421

القاعة_7بن داودمحمد D2001255440 3315

القاعة_9جاللمحمد D20069025512 3361

القاعة_9جنةمحمد D20079016762 3363

القاعة_5خالديمحمد D20033035538 3273

القاعة_8خدیميمحمد D20047081607 3341
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد ومالیة محلیة  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_7ربوحمحمد D20072039098 3320

القاعة_12شاطرمحمد D2001222969 3413

القاعة_10كعبمحمد D20032041181 3379

القاعة_11هادفمحمد D2000811425 3392

القاعة_10ساسيمحمد إسالم D201638037639 3390

القاعة_7حرشاومحمد أمین D201533073842 3328

القاعة_9بوقدرةمحمد الصدیق D20122022982 3366

القاعة_5مذبوحمحمود D20113047716 3286

القاعة_7بوهنیبةمختار D201633053454 3329

القاعة_9حمودهمریم D201439057543 3369

القاعة_10مهباليمریم D201531091158 3389

القاعة_5بن موفقيمصطفى D20039030054 3275

القاعة_7تناحمصطفى D20039011695 3319

القاعة_8بوربرابمهدیة D2001255004 3334

القاعة_10ولد سعیديمولود D2000229218 3375

القاعة_10عامرمیلود D20077081596 3386

القاعة_5زغبةنجاة D20105085865 3285

القاعة_10قویدرينسیمة D20092019720 3388
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إقتصاد ومالیة محلیة  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_10صبایحينصیرة D20049012800 3383

القاعة_10بوشولنعیمة هاجر D20042020588 3381

القاعة_12زهرةنوال D20082059055 3422

القاعة_12فطحیزة علينوري D2000935168 3412

القاعة_12فاضلهاجر D2006914936 3419

القاعة_9سكینيهبة D20042045294 3359

القاعة_6بختيهجیرة D20061061832 3300

القاعة_11بن حاجةهشام D2001216491 3393

القاعة_10بوحناشهشام D20083049929 3387

القاعة_8كرامهشام D20041047174 3338

القاعة_6بغداديیاسین D20052041109 3298

القاعة_10مازونيیحي D1998248493 3373

القاعة_12بن طلحةیوسف D20111032719 3424

القاعة_12رزیقیوسف D201533036373 3427

القاعة_10شلبيیوسف D1997255427 3372
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

المدرج_جرقبةأحمد D201432079640 3173

القاعة_33عزیزيأحمد ابراهیم D201737077057 2659

القاعة_3كحلولإسحاق D20062021910 3238

القاعة_2كبیرإسماعیل D201438072960 3223

المدرج_جناجيإسماعیل D1996183836 3142

القاعة_1زدامأكرم D201634004960 3206

القاعة_33حیرشأكرم لخضر D201731089167 2656

المدرج_بفتنيإلیاس D201734017120 3136

المدرج_جبودربانأمال D2002260707 3150

المدرج_أمرقاقآمنة D20131052142 3029

المدرج_ببوغاريأمیرة D201532013873 3114

القاعة_4كمالأمیرة D201731048825 3256

المدرج_جبلعجینأمین D1996223585 3143

القاعة_33خیدريأمینة D20081048292 2646

القاعة_1صافرأمینة D201732007107 3208

القاعة_2قرقاحأمینة D201636064628 3228

القاعة_33كنوشأمینة D20113038475 2651

المدرج_ببراهیميإیمان D201435001024 3106
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببركاتإیمان D201331076880 3095

المدرج_ببن عامر كرفاحإیمان D20072089870 3084

القاعة_1قنفوذإیمان D201732013515 3209

المدرج_بعزازأیمن D201632018460 3122

المدرج_أعزويأیوب D20085001413 3022

القاعة_33اوزقزوابراهیم D201732075040 2658

المدرج_بتلیةابراهیم D201639070601 3127

القاعة_2سالوياحالم D201736064996 3230

المدرج_أرامياحمد D20101038075 3023

المدرج_أبن شهرةالزهراء D201632062105 3041

المدرج_أغوالمالشیماء D201535067656 3036

المدرج_ببن سعدةالطیب D20129001167 3093

القاعة_33مولودياماني D201531057861 2653

القاعة_1ماسترامحمد D20042086572 3196

المدرج_جزاكياوسامة D201439039328 3175

المدرج_ببیبيایمن D201731100702 3132

المدرج_أبدرانيبثینة D201732033503 3049

القاعة_1خالديبرهان ضیاء الدین D201736061706 3210
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:50طبع بتاریخ: على:

القاعة_1حمولیةبشرى D201638001526 3207

المدرج_بعالليبالل D201332020281 3098

المدرج_ببوقروبوجمعة D20043032401 3073

المدرج_بخروبيبوجمعة D201332011703 3096

المدرج_أصفاءبوصبیع D201739002859 3050

المدرج_جنسرینبوقرة D20125064002 3169

القاعة_3زالسيتقي الدین D201639065294 3247

القاعة_3دداشجالل D20053070045 3236

المدرج_باوالد سعیدجمال D199542191 3054

المدرج_ببوبكرجیاللي D2002266426 3060

القاعة_3رحمونيجیاللي D1998237102 3232

المدرج_جشریفيجیاللي D2002266679 3152

القاعة_3دحدوححسین D20031070110 3235

المدرج_أإیقودحسینة D20121042787 3026

المدرج_ببوجاللحمزة D2000408549 3057

المدرج_بدادونحمزة D201538071894 3119

المدرج_بمخطاريحمزة D20063036700 3079

المدرج_بمومنحمزة D200033764 3056
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

المدرج_بهجرسحمزة D201632076096 3124

القاعة_3بوهدیرحمیدة D2002228541 3233

المدرج_أنازفحوریة D201432015139 3030

المدرج_بحریشانحیاة D201632071446 3123

المدرج_ألوميخالد D20032084175 3007

المدرج_أبن مشیشخدیجة D201636027102 3042

القاعة_33دخیةخدیجة D20085048698 2648

المدرج_جبالطاهرخرفیة D20039053703 3155

القاعة_1صوبانخولة D201532009274 3204

المدرج_جفیالليخولة D20124027868 3168

المدرج_ببومعزةخیرة D201332011707 3097

المدرج_ببومعزةخیرة D20068015765 3082

المدرج_أقصديخیرة D20078075302 3018

المدرج_أحسانيدنیا D201535076626 3037

المدرج_أوشكوندنیا D201534093764 3033

القاعة_2صوابدیلمي D1999260739 3214

المدرج_جمطرحذكرى رحاب D201735054436 3189

القاعة_2بن علي قوشیحراضیة D201632001895 3227
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

القاعة_4لطابربیع D20068064823 3252

المدرج_بعمارةربیعة D201735086207 3138

المدرج_بمیمونيرحاب D201731062440 3131

القاعة_3لعرابيرشید D20078010785 3241

القاعة_3عثماني مرابورمزي D201535039497 3246

المدرج_بسهایلیةرمیساء D201732011069 3133

القاعة_4عرامةریاض D2001515225 3251

المدرج_جمقیميریاض D201736059256 3190

المدرج_جعجیميزكریاء سمش الدین D201335069662 3170

المدرج_ببومعزةزهرة D20048000339 3075

المدرج_جصحراويزولیخة D201632010709 3181

القاعة_2سارةزینات D20092046593 3219

القاعة_3بن شهرةزینب D20109001736 3244

المدرج_بعاشورزینب D201731049084 3129

المدرج_بالعیفةسارة D20076001268 3085

المدرج_أبوجانةسارة D20121079207 3027

المدرج_جحاجيسارة D20051070818 3157

القاعة_1سعیدانيسارة D20081097463 3197
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

المدرج_جكراموسارة D20092018244 3162

القاعة_4لحومسارة D201631052433 3255

المدرج_بهنوسسامي D201635075793 3126

المدرج_جبلهاديسامیة D2000221510 3145

القاعة_2رفیسسامیة D201535009533 3225

المدرج_أصلعودةسامیة D199816525 3003

المدرج_بطیبيسامیة D1999256587 3055

المدرج_أشریفسعید D20054096428 3010

المدرج_أزیتونسفیان D20062076781 3012

القاعة_33عتیقسفیان D20042033922 2643

القاعة_33بوسحابةسلمى D20082030312 2647

القاعة_1لشطرسلمى D20104034379 3200

المدرج_جمزوارسلیم D201535074310 3177

المدرج_بزیانيسلیمان D20119055102 3092

القاعة_2العربي بوعمرانسلیمة D1996163520 3213

المدرج_جبولعسلسمیة D2001346975 3148

المدرج_بجغلولسمیة D20043072904 3074

القاعة_3زواتيسمیة D20062078040 3239
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

المدرج_جربیعيسهیلة D20107023633 3163

القاعة_2سلطانيسید أحمد D20072033744 3216

المدرج_جبلقاسم كرميشافیة D201632002878 3180

المدرج_بهبولشعیب D201535074701 3117

القاعة_33بودانشهیرة D201732007297 2657

المدرج_بثابتشهین صهیب D201435054303 3107

المدرج_بحیرششیماء D201532002445 3113

القاعة_33كمالصادق D20111044128 2650

القاعة_3مدانيصارة D201732040085 3248

المدرج_جقویدريصالح D2002265149 3151

المدرج_جبوغرارةصالح الدین D201432058581 3172

المدرج_أمداحصباح D20072010613 3013

المدرج_أمداحصباح D2007201613 3014

القاعة_33مصطفاويصباح D20088054263 2649

القاعة_33بن خاوةصدیق D2001513559 2639

المدرج_أبایريصلیحة D20072047164 3015

القاعة_2مجیديصهیب D201339054849 3222

القاعة_33بن عدةطیب D20072049001 2645
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببوربعةظریفة D201431034227 3102

المدرج_أروانعائشة D201638026333 3043

القاعة_3بن زهرةعبد الرحمن D201732076648 3250

المدرج_أعزالةعبد الرحمن D1997243696 3002

القاعة_33حفافعبد الرحیم D20119027717 2652

القاعة_33شرفيعبد الرزاق D201632067972 2655

المدرج_جقاضيعبد الستار D20062069740 3159

المدرج_أحمیدوشعبد الغني D201731073322 3047

المدرج_أیحیاويعبد الغني D20082071759 3021

القاعة_2بن حمیدعبد القادر D201339002064 3221

المدرج_ببن مباركعبد القادر D200658 3081

القاعة_4خلیليعبد القادر D20072084118 3254

المدرج_جعمرانعبد الكریم D201532088388 3176

المدرج_بحاجيعبد اهللا D20031002833 3063

القاعة_1عویسيعبد اهللا D20124013477 3202

المدرج_بزیطوطعبد المالك D1994543 3053

المدرج_بتكرنیشتعبد المجید D2001214625 3058

المدرج_أداوديعبد المجید D20129001281 3028
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

القاعة_2بن كحلةعبدالرحمان D20078013427 3217

القاعة_33بلمهديعبدالقادر D2001200076 2638

القاعة_2محمد بوكریطاويعبداهللا D199431943 3212

المدرج_بولدیوسفعبداهللا D201437041243 3108

القاعة_2فراجيعبدالناصر D20081000683 3218

المدرج_بقوادریةعبیر D201336049080 3100

المدرج_جلواليعدة D2001801054 3149

المدرج_جناصريعلي D2017241595 3184

المدرج_جقلعيعلي عزام D201536001869 3178

المدرج_بصالحعماره D201439064627 3110

المدرج_أرقابعمر D201439001349 3031

المدرج_ببن یمینةغبریني D2002268146 3061

المدرج_ببرغوشفاتن زكیة D201432023719 3105

المدرج_ببوزیديفاروق D201332070346 3099

المدرج_أحدانفاطمة D20051099565 3009

المدرج_بحمزاويفاطمة D199349120 3052

المدرج_أبكوشفاطمة الزهراء D201536042359 3038

القاعة_33بوعبلوفاطمة الزهراء D20044063842 2644
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

المدرج_جغریسيفاطمة الزهراء D199524436 3141

المدرج_أحبارفاطمة الزهرة D2010200843 3024

القاعة_3مبروكيفاطمة الزهرة D2005430855 3237

المدرج_بعمارةفاطنة D20064091527 3080

القاعة_1نعمانيفایزة D20031077991 3194

المدرج_جبالخیرفتحي D2000930777 3147

المدرج_جقویدر الواحدفتیحة D201732004031 3187

المدرج_بعمرانيفتیحة وداد D201732040408 3135

المدرج_جبوشولفراس D20052067605 3158

القاعة_3بلعباسفرید D20083038112 3242

المدرج_بفلكایرفضیلة D20052032890 3077

المدرج_بباحيفهیمة D2001706022 3059

المدرج_أبن زینفهیمة D201532008265 3032

المدرج_أبلحاجفوزیة D20062058818 3011

المدرج_أمعزوزفیصل D1999226507 3005

القاعة_3سبتيقدور D20101048996 3243

القاعة_1زكریاءقروج D201536044720 3205

المدرج_جعبد المجیدقنفود D201632019370 3182
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

القاعة_1المیةقومیدي D20042004973 3195

القاعة_1جمالكمال D20105059338 3201

المدرج_بغماتيكمال D20093020476 3088

القاعة_33مباركیةكمال D201534028098 2654

المدرج_أكروشكمیلیة D20081054845 3020

المدرج_بعبیدلحسن D20178033620 3140

المدرج_برجیميلیدیا D201731055584 3130

المدرج_جمبراكلیلیا D201735009574 3188

المدرج_أبوالبرهانلیندة D201731032000 3045

المدرج_جشریدماجد D20042004032 3156

المدرج_جحسینيمبروك D20109001519 3164

القاعة_3صدیقمحجوبة D2002813247 3234

المدرج_ببن عیشوشمحمد D20032083474 3066

المدرج_أبوعزةمحمد D1991340472 3001

المدرج_ببوقروةمحمد D201535062984 3116

المدرج_ببیزیومحمد D20072083655 3083

القاعة_2تتبیرتمحمد D1990119494 3211

المدرج_بحمتاتمحمد D20032012798 3064
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

القاعة_33رحالمحمد D2002204197 2640

المدرج_بسایحمحمد D20042016012 3069

المدرج_أعبدليمحمد D201632005817 3040

المدرج_أقدوشمحمد D20078076002 3019

المدرج_بمباركیةمحمد D201534028144 3115

المدرج_بمصطفاويمحمد D20042001343 3068

المدرج_جمعیوفمحمد D201632072322 3183

المدرج_بلحمرمحمد األمین D20102007040 3090

المدرج_جزاويمحمد الطاهر D1999365103 3144

المدرج_بنابلسيمحمد حشاني D20129001338 3094

المدرج_أحرزليمحمد رضا D20044093209 3008

المدرج_أتواتيمحمد شمس الدین D201535038514 3034

المدرج_ببلمقدممحمد عماد D201737082983 3139

المدرج_ججهادمخالفي D20113048039 3166

المدرج_أسلیمانمخطاریة D2002813334 3006

المدرج_بعشورمخلوف D20142088865 3101

المدرج_ببن خاوةمراد D2002513540 3062

المدرج_ججالليمراد D20069009504 3160
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

القاعة_1نواجيمراد D2000440839 3192

المدرج_أغفاريمروان D20072051649 3016

المدرج_أبوزقزقمروة D201631109881 3039

المدرج_بجنادمروة D201431081769 3104

القاعة_2حدادايمروة D201535040493 3226

المدرج_جدحومروة D20109055888 3165

القاعة_1مخالفيمروة D201433059735 3203

المدرج_جأكبوجمریم D20121075776 3167

المدرج_جبوغلیطمریم D201731065174 3186

المدرج_بحیزيمریم D201735040446 3137

المدرج_بشبوبيمریم D20042063815 3070

المدرج_بعتومریم D20032078282 3065

المدرج_بمهديمریم D201732026758 3134

القاعة_4ناصريمریم D20072083680 3253

المدرج_جنشمةمریم D201436057654 3174

المدرج_جبلعمريمصطفى D20039001578 3154

القاعة_2حدادمصطفى D20042079898 3215

المدرج_جحدباويمصطفى D2002901274 3153
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

المدرج_أعدةمصطفى D1998712757 3004

المدرج_ببن عمارمالك D201635017337 3125

المدرج_ببوعبد اهللاملیكة D20172019376 3128

المدرج_بجوانيمنال أمیرة D201531118026 3112

القاعة_1بوهاللمنى D199955685 3191

المدرج_ببالخیرمنیر D20109054700 3091

المدرج_بخالديمنیرة D20079066113 3086

المدرج_بالعجاجمهدي D20042087454 3071

القاعة_33عبد القادرناصري D2002446971 2641

المدرج_بجعالبنبیل D2004302753 3072

القاعة_3نكروفنجاة لیلى D1996144405 3231

المدرج_بتلیهنجیب D198627225 3051

المدرج_بسالميندى D201536070957 3118

القاعة_1بلعیدنزهیة D20082077492 3199

المدرج_بسلیمانينسمة D20033074398 3067

القاعة_3قرمودينصر الدین D201337018170 3245

المدرج_أعبدلينعیمة D201732005524 3048

المدرج_بهدرونفیسة D201431072744 3103
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

القاعة_1بن صالحنوال D200180740 3193

القاعة_2ولیدنوال D20105080157 3220

القاعة_2بوربیعةنورالدین D201532058293 3224

المدرج_أبوزقزينورالهدى D201731032053 3046

القاعة_3دشیرهاجر D201732057984 3249

المدرج_جعلوشيهادیة D201536070158 3179

المدرج_جبوعبد اهللاهبة D201731034596 3185

المدرج_جنعیمةهبیتة D20079082496 3161

المدرج_أفلیاشيهناء D201535040871 3035

القاعة_1قاسميهیبة D20082036032 3198

المدرج_بعامر دواديوائل D20086003220 3087

المدرج_جحطابيوحیدة D201432005659 3171

المدرج_بسالموسام D20163105566 3120

المدرج_بشیحيوفاء D201439055510 3109

المدرج_أعبد اهللا محجابيوفاء D20072085270 3017

المدرج_جبعیريولید D2000325973 3146

القاعة_2صحراويولید D201735034806 3229

المدرج_بكرماليوهیبة D20102003770 3089
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

اقتصاد وتسییر المؤسسات  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

المدرج_أمحي الدینيیاسر D20117029174 3025

القاعة_33بن بخمةیاسین D20034117874 2642

المدرج_أفنینشیاسین D20173047561 3044

القاعة_3بعیشیزید D20064033229 3240

المدرج_بقدور بن یحيیزید D20052079617 3078

المدرج_بعراشیسرى D201631109946 3121

المدرج_ببن السغیریمینة D20048001446 3076

المدرج_بجباليیوسف D201439067105 3111
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التحلیل االقتصادي واالستشراف  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

القاعة_1بشیر إلزعرأحمد D1993317575 2141

المدرج_بحاجيأحمد D2000836629 2044

القاعة_3مرسليأحمد D2000224432 2185

المدرج_جمرسليأحمد D20062061787 2106

المدرج_أمقاسيأحمد D20068068176 2021

المدرج_أالعیفةأخلیل D20102052780 2031

المدرج_جمجدوبأسامة D20052004444 2100

القاعة_1بوشلعومةأسماء D20062060773 2152

القاعة_3عسالأمال D20094009913 2190

القاعة_2لقصیرأمال D201631034306 2178

المدرج_جسعاديأماني D20064023887 2107

المدرج_بحسانأمین D20051076856 2051

المدرج_جتواميأمینة D20102049612 2119

المدرج_بتوميأمینة D201636050789 2077

المدرج_أدراويأمینة D20061071050 2017

المدرج_بفدانأمینة D20071059811 2058

المدرج_جرباحيإیمان D201538073124 2134

المدرج_بمقدمإیمان D20111028242 2067
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التحلیل االقتصادي واالستشراف  التخصص : 

24/01/202318:57:51طبع بتاریخ: على:

المدرج_بلوبارابراهیم D20122058214 2068

القاعة_2بوغدواحالم D20032063535 2165

المدرج_جغروزاحمد D2000246577 2089

القاعة_1بلیلیطةاسامة D201335052296 2159

القاعة_2العمرياسماعیل D20085100659 2173

المدرج_جلطرشاألمین D20052045764 2101

المدرج_ببن مسعودالبشیر D20079017436 2061

المدرج_جشتاحالذوادي D19873732 2081

المدرج_بشویطرالمولود D20089028999 2064

المدرج_جهتهاتالنذیر D1998803775 2088

المدرج_جاوراجامال D20062059644 2105

المدرج_أدحامامنة D20072055709 2025

القاعة_1خیرالدینامین D20032063584 2148

المدرج_بعولميامینة D201535002199 2073

القاعة_3رماسيتسعدیت D1999322939 2184

المدرج_جبكوشجعفر D20101038105 2117

المدرج_جبوعیشةجمال D20059023353 2103

القاعة_2ماللكیةجمال D200155843 2162
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التحلیل االقتصادي واالستشراف  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

القاعة_3حمیطوشجمال الدین D20083023118 2188

المدرج_جسایبجهاد D20105007360 2120

المدرج_بنابيحافظ D20051043307 2049

المدرج_ببن تركیةحسام D201632029907 2074

القاعة_2حمامةحسام الدین D20042006223 2166

المدرج_جبوفالححسان D199820361 2086

المدرج_جمكاتيحسان D20101039416 2118

المدرج_بزایرحسین D20067074140 2057

المدرج_بنويحسینة D20039036393 2047

القاعة_2دغمانيحمزة D20051036366 2168

المدرج_أبالعبیديخدیجة D20119047542 2034

المدرج_أنسیرخدیجة D20111031730 2033

القاعة_3واليخدیجة D198711631 2181

المدرج_أتایبدحمان D2001260773 2005

المدرج_جثابتيدلیلة D20122011142 2124

المدرج_أزروقيدنیازاد D20121046660 2035

المدرج_أعیاديراشدي D20063043878 2020

المدرج_جدحمانيرضا D201632063143 2136
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التحلیل االقتصادي واالستشراف  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

المدرج_جزنانرضوان D200093115 2090

المدرج_أرحمانيرفیقة D2000263961 2004

المدرج_جمیسونيرمیساء D20121073200 2123

المدرج_بمنالروابح D201732076739 2079

القاعة_3حیبرریان D201735058357 2196

المدرج_بغنیاويزكریاء D20064056062 2056

المدرج_بواليزهیة D199250307 2041

المدرج_جتوهاميزولیخة D20113035135 2122

المدرج_جبوهلةسارة D201739041763 2140

المدرج_بدحمانيسارة D20061048185 2054

القاعة_1غدابسحنون D20032027534 2147

المدرج_جشراكسعد D20079024809 2113

المدرج_أحسانيسكینة D20079035110 2028

المدرج_أخلیصةسمون D20105007373 2032

المدرج_أبن بوزیدسمیة D20075122539 2026

المدرج_بجعفريسمیحة D20034045283 2046

المدرج_جأعمر بن صابرسناء D201537080744 2133

المدرج_بلزاليسهیلة D20052077910 2052
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التحلیل االقتصادي واالستشراف  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

المدرج_جنعمانسیلیا D20123021878 2125

القاعة_2میتشریف D2002232819 2164

المدرج_أالمدهونشعبان D20082058580 2029

المدرج_أعیاشيشفیقة D20061058425 2016

المدرج_جخالدشلغام D20033058761 2095

القاعة_3معاويشوقي D20105028232 2191

القاعة_3بیدانشیماء D201638072690 2195

المدرج_جحرانشیماء D201636001558 2138

القاعة_2محمديشیماء D201735067006 2180

القاعة_1بن عباسصحراء D1996365265 2143

المدرج_جبوزردصالح الدین D20056022393 2102

المدرج_بدایشطارق D201638072678 2078

القاعة_1معاشوطارق D2000807606 2144

المدرج_بحماديعائشة D20062029633 2055

المدرج_جبن رحمونعادل D20042064526 2098

المدرج_بونوقيعادل D1999909685 2042

المدرج_بشیميعبد الحق D20098010621 2065

المدرج_جشوبخةعبد الحكیم D1998325033 2087
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التحلیل االقتصادي واالستشراف  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

المدرج_جواريعبد الحمید D20041050338 2096

القاعة_3خلفيعبد القادر D20062070191 2187

القاعة_1رنديعبد القادر D20088059218 2155

القاعة_1محموديعبد الكریم D20054107391 2149

القاعة_3مهديعبد الكریم D1992375391 2183

المدرج_ببورايعبد المالك D20074021843 2060

المدرج_جبن عیادعبد المولى D201337015620 2128

المدرج_جبلقمريعبد النور D20123054975 2126

القاعة_1بوطریقعبد النور D201332042010 2158

المدرج_أقهلوزعبد النور D200186814 2007

المدرج_جلزومعبدالباقي D20071048445 2111

المدرج_أمجاهديعبدالحفیظ D19915807 2002

القاعة_3أیمنعبدالسالم D20084014800 2189

القاعة_1حمودةعبدالقادر D20062033530 2151

المدرج_جخرازعثمان D20082052062 2115

المدرج_بعرابي سالمعزالدین D20042032698 2048

القاعة_2رجمعلي D20106005188 2175

المدرج_جیبدريعماد الدین D201537027110 2132
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التحلیل االقتصادي واالستشراف  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبن نقازعمر D2003708875 2011

المدرج_أجعرونعمر D20079024867 2027

المدرج_أرملةعمر D20082073284 2030

القاعة_1باكریةعیسى D2000907743 2145

المدرج_أقاسي عبد اهللافارح D20072045775 2024

القاعة_1باصورفاطمة D20122056958 2157

المدرج_أبن عليفاطمة D201438064358 2037

القاعة_2زواويفاطمة D20042049511 2167

المدرج_بفلوسفاطمة D201532083016 2072

المدرج_جنورفاطمة D20017346 2093

المدرج_جولدعمريفاطمة D2002185808 2094

المدرج_بمجاجفاطمة الزهراء D201432061891 2070

المدرج_أمنصوريفاطمة الزهرة D20051066459 2014

المدرج_جبلعیدفاطیمة D20112046388 2121

المدرج_أسمیرةفرحي D20052079627 2015

المدرج_أباشافضیلة D20041091411 2012

المدرج_بغربيفطیمة D201633012225 2075

المدرج_جسعداويفلة D201531058617 2131
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التحلیل االقتصادي واالستشراف  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

المدرج_جعباسكاتیة D201633022347 2137

المدرج_جبوغاسيكریمة D199123318 2082

المدرج_جمكيكریمة D1997201346 2084

المدرج_بجالیليكمال D20052084766 2053

القاعة_2قاشيكنزة D201631069661 2179

المدرج_ببن منصوركوثر D201437022278 2071

المدرج_جتولومالمیة D20083003893 2116

المدرج_جدارملویزة D20082022444 2114

القاعة_1بوصورلیلى D199531458 2142

المدرج_بنادرماحي D2000224162 2043

المدرج_بباشامحمد D200089445 2045

المدرج_جبلخلفةمحمد D20067073992 2108

المدرج_ججوديمحمد D20069023218 2109

القاعة_3حلوزمحمد D19903816 2182

المدرج_برابحمحمد D20072038782 2059

القاعة_3طیابمحمد D201334075607 2192

المدرج_أعودايمحمد D198623132 2001

القاعة_2محمديمحمد D20102063272 2174
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التحلیل االقتصادي واالستشراف  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

المدرج_جبالحاجيمحمد االمین D201338053343 2129

القاعة_2أجخیانمحمد الطیب D1998336995 2161

القاعة_1یحیاويمحمد الفضل D20075103631 2153

المدرج_ألوزريمحمد امین D20071071156 2022

القاعة_1قادريمحمد فؤاد D20088217 2156

القاعة_2قویدريمختار D2001809199 2163

القاعة_2بایةمراد D20078080545 2170

المدرج_أهوارمراد D20048006379 2013

المدرج_أسمیانيمروى D201632062501 2038

القاعة_3طالبيمروى D201435049421 2194

المدرج_جحسینمریم D201632034861 2135

المدرج_أعبزیزمریم D201435036654 2036

المدرج_جبن اسماعیلمصطفى D20128055532 2127

المدرج_بعروسيمصطفى D20085087447 2062

المدرج_جمقدادمصطفى D19944961 2083

المدرج_أأوراغيمنصور D201738066287 2040

المدرج_أكامليمنیرة D2001450144 2006

المدرج_جحسینيمواهب D201637073552 2139

 صفحة 58 من 163



/

:

العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التحلیل االقتصادي واالستشراف  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

المدرج_جبلهادفموسى D20042027030 2097

القاعة_2سعیدانيمولود D20072055609 2169

القاعة_3حاج محمدنادیة D20052032687 2186

المدرج_بمصطفاوينادیة D20088067780 2063

القاعة_2مكاوينادیة D201531072636 2177

القاعة_1شایبناصر D20061049678 2150

المدرج_جإمكرازنبیلة D2001255048 2091

المدرج_أبوقروةنجیب نور االسالم D20034004282 2010

المدرج_أالحیتنسرین D20062032472 2019

المدرج_جرباحينسرین D20061056436 2104

القاعة_2ربوحنسیمة D20083066690 2172

المدرج_ببن خلیفةنصر الدین D201635111059 2076

المدرج_أعبوشنعیمة D19956077 2003

القاعة_2شریفينهاد D201531066928 2176

المدرج_بمادةنهاد D201431087279 2069

المدرج_أفریحينوال D2002916142 2008

المدرج_جقصورينور الدین D20043039011 2099

المدرج_ببن بوقرةنور الهدى D20104026529 2066

 صفحة 59 من 163



/

:

العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

العلوم االقتصادیة 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التحلیل االقتصادي واالستشراف  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

المدرج_بجوغينوفل D201739068514 2080

المدرج_جدبیاشهاجر D201531056284 2130

القاعة_2علیليهاجر D20082033403 2171

القاعة_3عبدليهجیرة D201433059941 2193

المدرج_أاحالمهرموزي D20072033656 2023

المدرج_جخیاطهشام D20072040857 2112

القاعة_1بلسعديهواري D2002802207 2146

المدرج_جبوخداشهواري D1997626148 2085

المدرج_جالعقونوسیلة D200157951 2092

المدرج_أمرابطوهیبة D20031053021 2009

القاعة_1المغربيیاسمین D201532025226 2160

القاعة_1بوشاقوریمینة D20087072206 2154

المدرج_ببومنجحیوسف D20051074531 2050

المدرج_جسعیداتیوسف D20071000810 2110

المدرج_أربیعيیونس D20061099188 2018

المدرج_أهالليیونس D201638063884 2039
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

القاعة_6قحامإبتسام D201515311116 567

المدرج_جقدارأحالم D20082002637 198

القاعة_9مكراشأحالم D201731075692 664

المدرج_دالعابديأحمد D2002274305 273

القاعة_6بن معیزةأحمد D201732022643 576

القاعة_1خبشرأحمد D1997248546 400

القاعة_8سالميأحمد D1992387371 609

المدرج_دقبازأحمد D20078072305 288

القاعة_2حجابأحمد إسحاق D20034098807 435

القاعة_13زرقيإخالص D20082048778 732

المدرج_بغربيإخالص D201435067224 142

المدرج_جقاسمي الحسنيأریج D20081061201 197

المدرج_جطیبوشأسامة D201331042790 216

القاعة_4عاجبأسامة D20059006079 503

القاعة_9زیانيإسالم D201731076579 665

المدرج_جبداويإسالم محمد الحبیب D20121071155 211

القاعة_16أعرابأسماء D201632063107 802

المدرج_جبلخیريأسماء D1997816967 180
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

القاعة_13بوششالفأسماء D201538039068 739

القاعة_12سداويأسماء D201532073052 723

المدرج_جفضیليأسماء D201635088130 240

القاعة_3قدایفةأسماء D201631031142 479

القاعة_4معمريأسماء D20034007167 499

المدرج_درزازقةإسماعیل D20039013861 275

المدرج_دشورابإسمهان D20089039369 290

القاعة_10سابقيآسیة D20122059582 676

المخبر_1سلیمانيأشواق D20104059418 352

المدرج_دمبركأعمر D20112036638 292

القاعة_12العالمإكرام D201732057870 726

القاعة_13بن شهرةإكرام D201439001164 737

القاعة_19فطوشأكرم D201733062307 859

المدرج_دمراكشيأكرم عبد المؤمن D201738014369 335

القاعة_16شوقارةأكرم مولود D201635093383 805

القاعة_9بلعزوزأمال D201531035023 657

المدرج_ببوفروعةأمال D201632041079 152

المخبر_1دحنانأمال D1997255651 343
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

المخبر_2زیانأمال D201731056640 392

المدرج_دبلباهيأمباركة D20128056476 299

القاعة_7جعیجعأمجد D201735087650 605

المدرج_جبن عبديأمنة D20032021330 189

القاعة_2تیطراويأمیرة D201632051279 448

المدرج_دجمعيأمیرة D201531107118 310

القاعة_13عیفورأمیمة D201734074988 747

القاعة_2ضربانأمین D201635099353 452

القاعة_5العموريأمینة D2002331476 522

المدرج_ببن ترباحأمینة D201439001545 144

المخبر_1بوركایبأمینة D201731075801 366

القاعة_3بوشولأمینة D201731063086 483

القاعة_10جلیدأمینة D201631049576 682

المدرج_دخلیلأمینة D201532009103 311

المدرج_جسحنونأمینة D20082065169 200

المدرج_جشالليأمینة D201535056465 225

القاعة_12لورابيأمینة D20101058365 716

القاعة_4صدیقيأنفال D201732058765 513
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:52طبع بتاریخ: على:

المدرج_جبن درویشآیة D201739074641 257

القاعة_5غندیرآیة D201739079815 548

المدرج_دعماريإیشاع D201739048143 338

القاعة_9كربازةأیمان D20122029963 654

القاعة_5بوزیديإیمان D201732062113 547

القاعة_17عشیشإیمان D201538071637 822

القاعة_14قویدرإیمان D20034049162 754

القاعة_18حوأیمن D201436057840 843

القاعة_1یحيأیمن D201735102278 428

القاعة_4مرایميابتسام D201738022788 517

المدرج_ببن عودةابراهیم D20042063736 116

القاعة_15فیشوشابراهیم D201331057206 781

القاعة_9زمرياحالم D20121039162 653

القاعة_5قمازاحالم D201631067599 543

القاعة_4رزازاحمد یاسین D201732024518 512

المدرج_بلوباراسالم D201632011048 151

المخبر_1مهیدياسالم D201532010012 358

القاعة_8صادلياسماء D201732034071 633
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

القاعة_15سعوداسماعیل D20089043749 779

القاعة_4بورزقاسماعیل عبد الرزاق D201739012815 518

المخبر_1دوديالبشیر D199625647 342

القاعة_2طیبيالحاج D1998223769 430

القاعة_10جقیدلالحاج بلقاسم D201739001639 688

المدرج_دلبانجيالحسین D1998103196 262

القاعة_3عبد الالويالحفناوي D201731062312 482

القاعة_1یطوالربیع D2000483345 405

المدرج_دبن باحانالشیخ D2002101597 270

القاعة_5بن شالليالصدیق D20054093658 525

القاعة_10بن ناصرالطاهر D20072008631 673

القاعة_7عاللالطاهر D1997455794 580

القاعة_3عالنالطاهر D2000242472 460

القاعة_4لنصاريالطاهر D201737006822 516

المدرج_دخالدالعالیة D20122011479 298

القاعة_5یحیاويالعربي D20043030987 523

القاعة_17تواتي ابراعیمالعروسي D201739067505 828

المدرج_جالروبةالما D201531057460 222
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

القاعة_3دخانالنوي D2001476239 462

المدرج_بحالقالهام D201732065412 168

المدرج_جزكریاءالوافي D201335034145 218

القاعة_7روابحالیاس D201733067152 604

المدرج_بعبادوام الخیر D201632067872 155

المدرج_دبوناطیروامال D20062061797 284

القاعة_5حبوشيامال D199936540 520

المدرج_دمدادياماني D201731072819 327

القاعة_6الحبيامباركة ماریا D20111035688 563

القاعة_1محدبامحمد D20058015063 408

القاعة_11بن قوطاشامیرة D20051096472 694

القاعة_16بوحاديامیرة D201632067162 803

المدرج_جزیوانيامینة D201732042543 247

القاعة_14یعلىامینة D20071068961 756

القاعة_14بوضیافانفال D201435034221 762

القاعة_10براهیم بولعراسایمان D201732042524 685

المدرج_بعبد الكریمایمان D201632065744 153

المدرج_جغربيایمان D201731046196 244
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

المدرج_بقیشيایمان D201635088416 157

المدرج_جبوزكريایمان هبة D201439015338 221

المدرج_بزموريایناس D201735081490 174

المدرج_جالعماريبختة D20102004965 206

المدرج_جمحروزبدیعة شیماء D201538014854 227

القاعة_12براهیميبراهیم D20064103669 714

المدرج_بناشفبراهیم D201438063544 143

المدرج_دعائشة أمالبرحایل D201731051892 325

القاعة_15بزاحبسمة D201535080894 783

القاعة_2الواعربشرى D20124000779 442

المدرج_بغبغوببشرى D201733039368 172

القاعة_2مطرفيبشیر D201535092814 447

القاعة_13رحالبالل D201739076746 748

القاعة_1بن عبد اهللابلقاسم D1999436922 404

المخبر_2قلوازبلقاسم D20102068228 377

المدرج_جمطماطيبلقاسم D20038011447 190

المدرج_جعبداالهبن بوشتة D201532063253 223

المدرج_بصدیقيبن زیان D199442153 97
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

المدرج_جعامربن سالم نور االسالم D201739001907 256

المدرج_بمنیعةبن شهرة D2001246256 106

المدرج_جسویسيبن عبد اهللا D20083039006 202

القاعة_4سارةبن لطیف D201531060444 506

المدرج_دسعدیةبن یحي D20049012087 278

المدرج_جبن جازیةبن یوسف D2001273395 184

المدرج_ددندانيبهاء الدین صقر D201635091850 320

المخبر_1مخلوفيبوبكر D20072048835 350

المدرج_دلبنىبوخاري D201731077153 328

المدرج_دفایزةبوشناق D201631032672 315

القاعة_12عائشةبولعباس D201738014701 727

القاعة_2دبابشتاج المرسلین جاللي D201635036519 451

المخبر_1إیمونتسعدیت D20051057675 349

القاعة_13كریمةتشیكاوي D201432066152 736

القاعة_17بونازوتقوى D201733067387 826

المدرج_جسعديتقي الدین D201534020173 224

القاعة_15عبد الكاملتوانسة D201739067005 788

القاعة_8بن زینتوفیق D2001838129 614
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببن عمارةتوفیق D199625179 98

المدرج_جرحليتوفیق D2002214737 187

المدرج_جغربيتوفیق D201431069810 220

المدرج_ببوخزانيثابت D201632072558 156

القاعة_15ربیعثامر D20099024606 780

القاعة_1بوكراعجالل D201735067718 427

المدرج_دالبكايجلول D2002210906 271

المدرج_بمطماطيجلول D20122007717 131

القاعة_9تواتيجمال D20082049892 650

المدرج_بقراشجمال D1988209617 96

المدرج_دحقانجمیلة D201432059235 304

المدرج_بربحيجمیلة D20068050000 118

المخبر_1كاللجمیلة D201432008537 355

المدرج_بیوسفيجهان D201717000347 159

المدرج_دبوسعیدجوهرة D20085087339 289

المدرج_دبن زیدانجیهان D201637040412 323

القاعة_1بوساحةجیهان D201633000729 420

المدرج_جحمیدةحباشي D2000207393 181
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

القاعة_11نكاححسان D2002269893 692

القاعة_17دربالحسیبة D201531115369 821

القاعة_6عیوسحسیبة D201732001218 575

القاعة_18بلحسنحسینة D1998223155 831

المدرج_دأمالحصاد D201734070484 331

المخبر_2قمومیةحفیظ D20042001626 374

المدرج_ببركانيحكیم D20083041385 126

المخبر_1خادیرحكیم D1998225726 344

القاعة_8زاهدحلیمة D201332001065 625

القاعة_7واديحلیمة D2001324896 584

المدرج_بكعوشحلیمة لینة D201731072917 161

القاعة_2زرقيحمة D201334017435 443

المدرج_بتیكورحمزة D201537093955 150

القاعة_17دواجيحمزة D20082051008 816

القاعة_11رقیقحمزة D201532051559 698

القاعة_3قروبحمزة D20112021518 473

القاعة_19القفلحمید D199231614 849

القاعة_18بوكریطةحمید D20082071491 839
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

القاعة_2محیجیبةحمید D201532082797 446

المخبر_2مخطاريحمید D20072084988 376

القاعة_7زیبانيحمیدة D20081010872 595

المدرج_جبرانيحنان D20068015747 194

القاعة_18بن الزینحنان D20101036493 840

المدرج_دبوشناقحنان D20121027010 296

القاعة_10خالفحنان D20101051601 675

المدرج_دشرشارحوریة D201332009097 301

المخبر_2بن كریرةحیاة D201532074452 386

القاعة_14بوهراوةحیاة D20091027530 757

القاعة_6بلبايخالد D201735081774 578

المخبر_1جعبوبخالد D2001341142 346

المدرج_بحمراويخالد D20082072688 125

القاعة_14زلیلفخالد D20112024961 759

المخبر_2عالليخالد D20042050055 375

القاعة_8قصابخالد D20078072157 619

القاعة_1مروانخالدیة D201638008756 421

القاعة_15بن محمدخدیجة D20047077312 775
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

القاعة_12بوزانةخدیجة D201532017365 722

المدرج_جطمارخدیجة D20079022601 196

القاعة_3علواشخدیجة D201632001849 480

القاعة_1عیاشيخدیجة D201432010282 412

القاعة_14كلیتینخدیجة D20032073625 753

المدرج_جكودريخدیجة D201331080181 217

المدرج_بمنیعةخدیجة D20042055197 115

المدرج_دمنداحخدیدجة D20032033587 274

القاعة_17بن النويخلود D201733067494 827

القاعة_11بدريخلیدة D20112012706 697

القاعة_6عیادةخلیفة D20052008226 556

القاعة_14بن سترةخلیل D20108050302 758

المدرج_دشریفخلیل D20102021326 291

القاعة_1بن عليخولة D201732077026 426

المخبر_1حمیديخولة D20125033972 353

القاعة_1رقیبةخولة D201632007692 419

القاعة_1سیدي موسىخولة D201432062521 413

المدرج_دصوشيخولة D201635095639 321
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

المخبر_1قروشخولة D201632007693 362

المدرج_جمزهودهخولة D20141623 219

المدرج_جحاج احمدخیرة D20102064689 207

المدرج_جرهوانيخیرة D20128053556 215

المدرج_دعبد الكریمخیرة D20112048854 293

المدرج_دباكیرداود D201731093600 329

القاعة_4محمد أسامةدایري D201732062379 514

القاعة_9دبابيدالل D201631047910 659

المدرج_جالجیلطدلیلة D201733025333 251

القاعة_9مسلمدلیلة D1997104476 642

القاعة_7حفیظيدنیا D20074062785 594

القاعة_10عمارةدنیا D201531115413 679

المدرج_دبشیريدوادي محمد صخر D201731072272 326

القاعة_10بن یونسذیهیة D201531064230 678

القاعة_15عادلرؤى اسراء D20163800639 785

القاعة_11رابحيرابح D20031008035 693

القاعة_11تاوریریتراضیة D201535039431 700

القاعة_9شینراضیة D20075045554 649
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

القاعة_2قصابراضیة D201738013342 458

المخبر_2غزالرانیا D201635093805 390

القاعة_14دراررانیة D201438027157 763

القاعة_8شیحانيراویة D20071077396 617

القاعة_18دكاررحاب سرور D201731072988 847

المدرج_ببن عماررحمونة D20087061853 127

القاعة_1بن عليرشید D20099001295 410

القاعة_6عویوةرشید D20044092666 555

القاعة_4بوكریطةرشیدة D1998240771 491

القاعة_5بكنونورضا D20119034134 533

القاعة_3زالقرضا D201732024692 485

المدرج_دسي محمدرضا D2000560247 269

المدرج_جفالقرضوان D20092059187 204

القاعة_4مزیاینيرقیة ایمان D201731075912 510

القاعة_2بن جدوریان D201633074320 450

القاعة_16زغلولریمال D201731043598 808

القاعة_11بوسديریمة D201631082169 703

القاعة_13عبادزكریا D201632071993 743
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

القاعة_5بن حمادةزكریاء D201431033812 535

القاعة_2حمراويزكریاء D201432071860 444

القاعة_2شرفةزلیحة D20041066102 436

المخبر_2بلعباسزهرة D201731050495 391

القاعة_4حمرونزهرة D201632001265 507

القاعة_11روتزهرة D201535065602 701

القاعة_6معتوقزهیر D19909014210 549

المدرج_جزاويزولیخة D20082076489 201

المدرج_بسعد سعودزولیخة D1998231396 101

المخبر_2نقرشزوینة D201733064621 394

القاعة_12بوعامرزینب D201739084661 728

المدرج_ببونقطةزینب D201734076774 173

القاعة_14زنداقيزینب D199323687 750

القاعة_2مدانيزینب D201531089036 445

القاعة_12بوراسسارة D20085081046 715

المدرج_بتازروتسارة D201732068029 169

القاعة_8رمضانسارة D201632063405 630

المدرج_بغدیويسارة D201639073736 158
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

القاعة_1لشهبسارة D20061051571 409

المدرج_جموريسارة D201632004924 231

القاعة_2طیبيساعد D201731068842 453

المدرج_جمقادیمساعد D1996229372 178

المخبر_1مقادیمساعد D2016229372 359

القاعة_13بوزیديسالم D201439014743 738

القاعة_3بارةسامي D20043081116 467

المدرج_دبكوشسامیة D201738023468 336

القاعة_16درمانسامیة D20103049274 797

القاعة_14لطرشسامیة D1998414403 752

القاعة_9أوراغيسعاد D201338058359 655

القاعة_9بن خاوةسعاد D19944826 640

القاعة_4مزهودهسعدالدین D201735036223 515

القاعة_7لرجامسعید D2007251358 593

المدرج_بتیرسسعیدة D201332054298 136

القاعة_12سالمنةسعیدة D200174692 712

القاعة_6مسلوبسعیدة D201538073139 570

القاعة_17بوقرةسفیان D20095063828 817
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

المدرج_دلشهبسفیان D201531101691 309

القاعة_12لوالحسفیان D200610205449 713

المدرج_دنصیرةسفیان D1999804270 267

القاعة_12زقايسفیان امین D2001208127 710

القاعة_18بوشیبانسلمى D20032039337 834

القاعة_6جغاللسلمى D20062076757 557

القاعة_2حماميسلمى D201734888071 455

القاعة_1شودارسلمى D1999251186 403

القاعة_6شیخاويسلمى D201735081067 577

القاعة_5مخالديسلمى D201635067992 546

المدرج_برزقيسلوى D20134033630 138

القاعة_3بالعیدسلیم D199151316 459

المخبر_2بن حامدسلیم D201635036625 389

المدرج_دبوبكرسلیم D20052020657 280

القاعة_5جديسلیم D20046007454 524

القاعة_7دحوسلیم D1998800297 581

المخبر_1سداويسلیم D201632067807 364

المدرج_بحمديسلیمان D1999325660 104
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببوجلةسلیمة D1998713701 103

المدرج_دعموريسلیمة D201531055760 307

القاعة_4فدانسلیمة D1992311564 490

القاعة_10بكایرسمیة D200162423 670

القاعة_17بكیرسمیة D201732012716 825

المدرج_دجلولسمیة D20052006207 279

القاعة_5ربیع شریفسمیة D201631008548 542

القاعة_10قاقيسمیة D201335073274 677

القاعة_8یحیاويسمیة D20112032212 622

القاعة_16بن ستيسمیر D20072009241 795

القاعة_11ایت رمضانسناء D20071089127 695

المدرج_جابركانسهام D20082062443 199

المدرج_دبكیريسهام D20118045392 295

المخبر_1مریجةسهام D20141088131 354

المدرج_جمیرادسهیلة D201732058881 249

المدرج_جسلطانيسوالف D201639054941 241

القاعة_6بربارةسید أحمد بن علي D20088046880 559

القاعة_18فالكسید علي D199938463 832
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

القاعة_16مشماشسیدي علي D201632067813 804

المخبر_1شیبانسیرین D201733032117 367

القاعة_8بوشكوطسیف الدین D201432038761 626

القاعة_8ناصريسیلیة D201331072841 624

القاعة_2حاجيشروق D201633069333 449

المدرج_ببوعاششریفة D2001255117 107

المخبر_1زناقيشریفة D20042001868 348

القاعة_5سریرشریفة D201531117736 538

القاعة_13رحمانيشزیل منصف D201631097125 741

المدرج_جقاسميشعیب D201633061119 238

القاعة_9بن حمةشفیقة D201631100057 660

القاعة_15تركيشهرزاد D20064053626 777

القاعة_16كرادشهرزاد D201432001144 799

القاعة_2مریوليشهرزاد D20071122826 440

القاعة_14جعفريشهیناز D201631047619 764

القاعة_9شبوبشهیناز D201732060739 667

القاعة_8كریترشوروق D20108048979 621

المخبر_2عثمانشوقي D20122055469 379
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:53طبع بتاریخ: على:

القاعة_16حكیمشویدیدة D20101039717 796

المدرج_دحسونيشیلیا D201735049202 332

القاعة_11بن سعدیةشیماء D201732013813 708

المدرج_بكسیسشیماء D201331076083 135

القاعة_6نحالشیماء D201336025182 566

القاعة_11زروقيصابر D201533027608 699

المخبر_2صایفيصابر عبد الرزاق D20121041100 378

القاعة_14بلزیانصابرینة D201332037156 761

القاعة_1قالونصادق D20041066138 407

القاعة_7بركنوصالح D20042010078 586

المخبر_2عبروسصالح D19932830 369

القاعة_5غزراويصالح D20083029991 530

القاعة_9لخضر شاوشصالح D201732019256 666

القاعة_6كتفيصبرین D20115047365 565

المدرج_دبرنكیةصبرینة D201532067711 313

القاعة_8حوشینصبرینة D20179324128 638

المدرج_بشرفيصفاء عائشة D201532075038 147

القاعة_7خالديصفیة D20072048995 592
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

القاعة_18سعادصكاوي D1997476257 830

القاعة_16دوميصالح الدین D201635110720 806

القاعة_11ضیفصالح الدین D201635101161 705

القاعة_1طیارصالح الدین D1995212256 399

المدرج_بفروزيصالح الدین D201732074112 171

القاعة_13لوسیفصلیحة D1998263381 729

القاعة_14سقنيصوفیا D201733057642 766

القاعة_4ستبالصونیا أحالم D201731097550 511

القاعة_5عایشضبرینة D20094010045 531

القاعة_6سماعليضیاء D201534019421 569

القاعة_8برینيطارق أمین D201739020135 635

القاعة_4زحاليطاهر منیر D201432060624 504

المخبر_2بن شویحةطیب لمین D201539028119 387

القاعة_10داهرعائشة أحالم D201632064499 683

القاعة_9مهريعادل D201539064421 658

المدرج_بوقادعادل D201532055494 146

المدرج_جسعودعالیة D20089035483 203

القاعة_9مقرانيعبد الباقي D20073102620 648
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

القاعة_17مقرانيعبد الباقي D20173102620 824

القاعة_8عزوزةعبد الجلیل D20042076805 615

المدرج_بأوشاحعبد الحفیظ D20032048733 112

القاعة_14بن تر جااهللاعبد الحكیم D201739027376 767

القاعة_10حناشيعبد الحكیم D2003600872 672

القاعة_10مقدمعبد الحكیم D201531115694 680

القاعة_3خنافیفعبد الرؤوف D20092017995 471

القاعة_8كراوشعبد الرؤوف D1999232880 611

القاعة_8لعجالعبد الرؤوف D20174093774 637

القاعة_9خشابعبد الرحمان D201735082134 668

المدرج_دسنوسيعبد الرحمان D20128056522 300

القاعة_13عویطيعبد الرحمان D20085086090 733

القاعة_8قریناتعبد الرحمان D20073047676 618

القاعة_17قسولعبد الرحمان D20052001324 814

المدرج_بكربوعةعبد الرحمان D2002910334 111

القاعة_1تشتیويعبد الرحمن D201531059375 414

القاعة_6دواعرعبد الرحمن D20112055005 564

القاعة_3بودیسعبد الرحیم D20082063221 470
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

القاعة_13محجوب عرایبيعبد السالم D201632004345 742

المدرج_برحابيعبد العزیز D20094018690 128

المخبر_1سوابعةعبد العزیز D201631108581 361

القاعة_15سلمانيعبد الغني D1994352813 769

المدرج_جبن رابحعبد الفتاح D20112058723 210

القاعة_4بلعباسعبد القادر D2002914003 498

القاعة_15بن حواصعبد القادر D200024568 771

المدرج_ببومدینعبد القادر D1997230608 99

القاعة_5بیوضهعبد القادر D201539064445 541

المدرج_ججعرونعبد القادر D20109017639 208

القاعة_2طهراويعبد القادر D1998342783 432

القاعة_18عبیدعبد القادر D20108003993 841

القاعة_2نافععبد القادر D1998262434 431

القاعة_17بوروبةعبد الكریم D2002485795 810

المدرج_دداهلعبد الكریم D201212208518 297

القاعة_4مطاهريعبد الكریم D199211600 489

القاعة_18باقلعبد اهللا D2017820047 848

القاعة_1قوادري بوجلطیةعبد المالك D201732003213 423
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

القاعة_3جعیجععبد الناصر D20115065162 474

المخبر_1طایبعبد النور D2000250132 345

القاعة_18بن مدانيعبد الوهاب D20081057257 838

المدرج_ببوحامدعبد الوهاب D1997824828 100

القاعة_18نسیسنعبدالحق D201632081790 845

المدرج_بجلوليعبدالحكیم D20068070997 120

المدرج_دصامتعبدالرزاق D20042079800 277

المدرج_جزقنونعبدالقادر D20121071698 212

القاعة_3عراشيعبدالقادر D200072090 461

المخبر_2كبیرعبدالقادر D201737006847 396

المدرج_دمانععبیر D201635074546 319

القاعة_6منصورعبیر D201635095749 574

القاعة_14یعقوبيعبیر D201739047570 768

القاعة_1عاشوريعثمان D201630600000 417

القاعة_16الخیريعد القادر D2001201296 792

القاعة_3سالميعدة D2001769281 463

المدرج_دسوفاقعربیة D1992177631 260

القاعة_9بن شارفعزیز D20102005446 652
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

القاعة_16عبیداتعصام D1999608557 790

القاعة_8مكارزیةعفاف D20092064608 620

القاعة_5بشیــريعقیلــة D199419141 519

المدرج_دشخارعقیلة D201432062584 305

القاعة_3بوحیتمعالء الدین D20075050154 469

القاعة_14محمدعالل D1989217592 749

القاعة_13بلواضحعالوة المهدي D201731030174 745

المدرج_بالعاشيعلي D201738069432 175

المدرج_دبوقطافعلي D201338062900 303

القاعة_11شعبانعلي D2002235355 691

القاعة_3فراحعلي D201731083011 484

القاعة_7معمريعلي D20052072363 589

القاعة_5بوشیخيعلي بن مداني D20068044590 527

القاعة_7بوزیانيعماد الدین D201632045042 600

القاعة_7خالديعماد الدین D20089012098 596

المخبر_1بلخیرعمار D1995363753 341

القاعة_7ناصريعمار D201631067355 599

المدرج_بوكازعمار D2000333520 105
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

المخبر_2منىعمارة D201439014948 382

القاعة_10حمدانيعمر D1997264534 669

المخبر_1عبد القادرعمراوي D199010870 339

المدرج_جبن مریمعودة D20072001687 195

القاعة_15مسرانعیسى D2001333140 773

المدرج_بعشیشعیسى عبد المجید D200171232 108

القاعة_6عامرغاوي D20099013001 560

المدرج_دجعفرغزالن D201635112996 322

القاعة_7بلعباسفؤاد D1996373495 579

القاعة_2بونوةفاتحة D2002207254 434

القاعة_13بن یحيفاتن D201732034904 746

القاعة_5العكروتفارس D201632048908 544

القاعة_5باشافاطمة D20064046646 526

القاعة_8بلمهديفاطمة D201632069701 631

المدرج_دجالليفاطمة D1999800820 266

القاعة_4صحراويفاطمة D20051062373 501

المدرج_جعزوزفاطمة D2002257853 188

القاعة_4كرامفاطمة D199841938 493
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

المدرج_جدوبالفاطمة الزهراء D201632009805 232

القاعة_2شاوطيفاطمة الزهراء D20052088614 437

المخبر_1عشیرفاطمة الزهراء D201531050734 356

المدرج_جقازمفاطمة الزهراء D201632003912 230

القاعة_15محموديفاطمة الزهراء D201633033008 784

المدرج_جحاشيفاطمة الزهرة D2004225955 192

القاعة_19بن حاج عدةفاطمة زهرة D201732012719 858

المدرج_دبورجيفاطمة زهرة D201532010248 312

القاعة_15جالبيفاطمة زهرة D1997458828 770

القاعة_19عبابوفاطمة زهرة D20112001220 854

المدرج_بلمعیزيفاطیمة D201537007188 149

القاعة_8حریزيفایزة D201533071429 629

المدرج_بشبایكيفایزة D20102034399 129

القاعة_9نوارفتحي D201731064684 663

المدرج_دحمدانيفتحیة D201633026502 318

القاعة_9بودانفتیحة D1995160070 641

القاعة_6فنيفتیحة D20108049080 562

المخبر_2بلغاشفلایر D201531057549 383
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

المدرج_دبن أمزالفلایر D201731046827 324

المدرج_جبوتقرابتفلایر D201632068636 237

القاعة_1بوشوكةفلایر D201531105149 415

القاعة_8عنانيفلایر D200165012 613

القاعة_8عروبینفرید D20062006181 616

القاعة_14الطواهریةفریدة D20042067767 755

القاعة_16بوعبیدةفضیل D20112055047 798

القاعة_7مامشفضیلة D1999325761 582

القاعة_9شاكرفطیمة D20041046821 645

القاعة_3بن عالیةفطیمة الزهراء D20111052355 472

المدرج_ببن طاهرفلة D201632067340 154

القاعة_15قادريفلة یاسمین D201732062332 787

القاعة_6جماعيفوزیة D1999708104 551

القاعة_5یحیاويفوزیة D20075012447 528

القاعة_4شحیحفیروز D201638073168 509

المدرج_ببرابحفیصل D20122039280 132

القاعة_4تمامفیصل D2002263016 497

القاعة_4حوامديفیصل D1999929576 495
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

القاعة_2نسیمةقیشح D201732040927 454

المدرج_دبلونيكاهنة D20063028166 286

المدرج_جبن زینبكریمة D201732050472 248

القاعة_13شابيكریمة D20126047877 735

القاعة_15شریفكریمة D200073420 772

المدرج_دلعروسيكریمة D201732061963 330

القاعة_15واضحكریمة D20032006451 774

المدرج_ببكیريكلثوم D20068056385 119

القاعة_12لوكامكمال D1997205136 709

المدرج_جمناصریةكنزة D201735029470 254

القاعة_3قارةكهینة D20073032412 468

القاعة_9خیاركوثر D201638052345 662

القاعة_1محمديكیسة D20111006910 411

القاعة_7شارفالمیة D20052017291 588

المدرج_دحدادلبنى D1998446281 263

القاعة_1بن خلیفةلخضر D1997335131 401

القاعة_5طمارلخضر D20079039885 529

القاعة_7صحراويلطفي D20101039528 597
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

القاعة_1مرازيلطیفة D201732042707 424

المدرج_دبوقادرلمیاء D201738068349 337

القاعة_3تبرورتلمیس D200190233 464

القاعة_5بومدینلویزة D201532010059 539

المخبر_2عوادلویزة D201738028873 397

القاعة_15قادة عیسىلویزة D201432005645 782

القاعة_7بن عمارةلیاس D2001255876 583

المدرج_جالزیتونلیدیا D201731096877 245

القاعة_14صایشيلیدیا D201731051975 765

القاعة_6بوزادلیلى D1997144516 550

المدرج_دمعلملیلى D201632061260 317

القاعة_17سبعونلیلیا D201531050194 820

المخبر_2شریفلینا D201631070954 388

القاعة_1موسىلینا D201732064919 425

المدرج_ججحالطلینة فریدة D201632063205 235

القاعة_3بوناطیرولیندة D201732062361 486

القاعة_8جباللیندة D201739093782 636

القاعة_7لشخممامة فاطمة الزهراء سارة D201739013876 607
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

المدرج_بالربیعمباركي D20034100630 113

القاعة_16بوغرقةمحجوبة D2000262714 791

القاعة_18مریممحدادي D201639062602 846

القاعة_19أسمعمحرز D201731076206 857

المدرج_دشرفمحفوظ D2000243373 268

القاعة_02667محمد D2001492380 585

القاعة_2أوشبرمحمد D20062077576 439

المدرج_ببرديمحمد D2002209279 110

المدرج_دبریكمحمد D1998639444 264

القاعة_9بن بوبترةمحمد D20043075401 646

القاعة_5بن غینةمحمد D200081928 521

القاعة_16بن قرطبيمحمد D20042039836 794

المخبر_1بوحویةمحمد D20032081435 347

المدرج_جبوسهوةمحمد D20068009437 193

المدرج_بجفافلةمحمد D20073047787 123

القاعة_10جموعيمحمد D20032063484 671

المخبر_2حسینمحمد D2002268434 373

المخبر_2دودانمحمد D20128054090 380
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

القاعة_6رافعمحمد D20042050079 554

القاعة_11رمضانيمحمد D20085036332 696

القاعة_9زوینمحمد D1999440953 643

المدرج_دسرایةمحمد D1997213320 261

القاعة_6فكیرمحمد D199997093 552

القاعة_11قحموشمحمد D1998490680 689

القاعة_12قعلولمحمد D201731057144 725

القاعة_9كاليمحمد D19921606754 639

القاعة_12كرفاصيمحمد D2001245580 711

المدرج_بكواشيمحمد D20076077411 124

القاعة_8لدرعمحمد D1999340529 612

القاعة_11محمديمحمد D200184617 690

القاعة_15مزاريمحمد D20063042462 776

القاعة_5مسلممحمد D20115074841 532

المدرج_جمقرانمحمد D19951386 177

القاعة_6ملوكةمحمد D201632023689 572

القاعة_16یحیاويمحمد D201538074786 801

القاعة_10جبایلیةمحمد إسالم D201734009321 686
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

القاعة_10بوغربالمحمد أمین D20073034857 674

القاعة_10داني الكبیرمحمد أمین D201538039996 681

المدرج_جعطاريمحمد أمین D2001226229 183

القاعة_16كمالمحمد أمین D2002161502 793

القاعة_13قوطالمحمد اسالم D201632079101 744

المخبر_2خیرانيمحمد األمین D2001700914 372

القاعة_3قرميمحمد السعید D201531066547 477

القاعة_2جرمونمحمد الطاهر D198619866432 429

القاعة_18تلیةمحمد العید D1992100435 829

المدرج_بتامةمحمد الغزالي D201339055438 137

المدرج_دمزیانيمحمد امین D201531084944 308

القاعة_8ظریفيمحمد امین اسامة D201639048939 632

المخبر_1زباشمحمد خلیل D201738000609 368

المدرج_دیزهمحمد رامي D201736037581 333

القاعة_7فلوسیةمحمد رضا D2017477981 608

المدرج_جفلوسیةمحمد رضا D2001474981 185

المخبر_2خلفاويمحمد ریاض D201531106913 384

القاعة_19رایحمحمد ریاض D2000242924 851
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

القاعة_17قیرادمحمد ریاض D20031041029 811

المدرج_بهینانةمحمد زكریاء D201732020566 165

المدرج_بسلمانيمحمد شرف الدین D20122056370 133

المدرج_دمرادمحمد عبد الوهاب D201737049190 334

القاعة_5بركبیهمحمد علي D201539051437 540

القاعة_3سیدي یخلفمحمد عماد D201532027002 478

القاعة_8نهاريمحمد المین D201438006944 627

المدرج_ببن عمارةمحمد لیاس D201432064180 141

القاعة_7مدبوحمحمد معاد D201731059129 601

القاعة_1عدادوةمحمد نسیم D201731077936 422

المدرج_جبضبوضةمحمد نورالدین D20041000766 191

القاعة_8شیتةمحمود D201732081305 634

المدرج_دبلحاجمختار D2002261942 272

القاعة_6العمريمخلوف D20105067102 561

القاعة_4ریاضمرابطین D201635072627 508

القاعة_3حمیدةمراد D2002201144 466

القاعة_4زینمراد D20052083107 502

المدرج_دعقونمراد D1999468582 265
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

المدرج_جالعاتيمروة D201639070772 242

المدرج_جبورمولمروة D201734057410 253

القاعة_1بوشریطمروة فاطیمة الزهرة D201538009431 416

القاعة_5بن عیاشمروى D201435035197 537

المخبر_2أوالد یحيمریم D201739085688 398

المخبر_1حمديمریم D201531058865 357

القاعة_16دزیري جمیلمریم D201636044201 807

المدرج_دشارفمریم D20114011926 294

القاعة_2شعبانمریم D201736026248 457

المدرج_بعلیواتمریم D201731095912 163

القاعة_10لعیرجمریم D201738002100 687

المخبر_2مزیريمریم D201531112307 385

القاعة_13عوارمریم خدیجة D201631062774 740

المدرج_جكحالمریم نوال D20111042900 209

القاعة_8حنكةمسعود D1996256018 610

القاعة_11زعباطمسعود D201631057211 702

القاعة_18بن رقطةمسعودة D20044090257 836

القاعة_18بن عرجونةمسعودة D20041067202 835
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:54طبع بتاریخ: على:

المدرج_بأقشوشمصطفى D1998267573 102

القاعة_6جبارمصطفى D20031064776 553

القاعة_19حاج ابراهیممصطفى D201431053623 856

القاعة_3حوشمصطفى D20115067942 475

المدرج_جخشاشيمصطفى D2000479870 182

المدرج_دقوجیليمصطفى D20042004718 276

القاعة_12مروانمصطفى D20122076259 718

القاعة_12نیقريمصطفى D20112027465 717

القاعة_1حشانيمعاد D20011033433 406

المدرج_جبونعامةمعتز D201631092382 229

المدرج_دبوخلخالمعمر D20059001650 283

القاعة_3بومراومكارم D201733004428 487

القاعة_19بلقاسممالح D200541099399 852

القاعة_7بلقاسممالح D20054109939 590

القاعة_13بن تمرةملیاني D199999242989 730

القاعة_17بن ناصرملیكة D2002256500 809

القاعة_1بوخرشةملیكة D1998246039 402

القاعة_12بوشینةملیكة D201731046917 724
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

القاعة_19جعنيملیكة D1997811190 850

المدرج_ببدانيمنال D201431070594 140

المدرج_جتاسوریتمنال D201731097624 246

القاعة_7صالحيمنال D201731073747 602

المدرج_دعزوزمنال D201332027439 302

القاعة_2عبیدمنصور D2001808922 433

القاعة_4مكيمنصوریة D201432061792 505

المخبر_2دیلميمهدي D201432062640 381

القاعة_18مناصرمهدي D201616311081 844

القاعة_14لعشاشموسى D199797456225 751

المخبر_1لوطموسى D20078072692 351

المدرج_بمریوةموسى D200187059 109

المدرج_دغولموالي ابراهیم D197829092 258

المدرج_بساكرمولود D20042012079 114

القاعة_11حرحادمونیة D201731106827 707

المدرج_بفقیرمیاسة D201732073505 170

المدرج_ببن عبیلةمیسوم D20072084981 122

القاعة_6داودنادیة D20071053040 558
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

القاعة_15منصورنادیة D20081093284 778

القاعة_9بنوارناصر D2002249455 644

المدرج_دبوحیلناصر D199132403 259

القاعة_17تكلیشتناصر D20043037260 813

القاعة_17رمضانيناصر D20042042758 812

القاعة_9بنوخنبیة D201437035805 656

المدرج_دبناينبیل D20053027899 282

القاعة_7طایفنجیب D201738017706 606

القاعة_17عاللنجیب D201431093816 818

القاعة_3بن مصباحندى D201734039370 488

القاعة_3حمزةندى D201731033195 481

المدرج_ببوطالبنذیر D20066008349 117

القاعة_9حمزةنذیر D20085079087 651

القاعة_1جودينریمان D201631050132 418

المدرج_بحسیننزیهة D20071048865 121

القاعة_11بضیافنسرین D201636053398 706

المدرج_دبن زیادةنسرین D201631050139 316

المخبر_1بن قریننسرین D201633066707 365
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

المدرج_جعیادينسرین D20101042593 205

المدرج_بخیارنسرین حسینة D201732062444 167

القاعة_7حدبينسیبة D201431070693 598

المدرج_جعنصرنسیم D199638504 179

القاعة_2طرومةنشیدة D20061058645 438

القاعة_17عزازنصر الدین D201431093827 819

القاعة_18لحولنصر الدین D20072072563 837

المدرج_دالواحدينصر اهللا D201435076478 306

المخبر_2تونسينصیرة D19961113 370

القاعة_3جلوتنصیرة D200195498 465

المدرج_داوراغنعیمة D20063011926 285

القاعة_5خلیفينعیمة D201633026052 545

القاعة_16لعوطينعیمة D1997808947 789

القاعة_5الطالبينفیسة D20128003099 534

القاعة_6بستينفیسة D201632005097 571

القاعة_3عصادنوارة D201432001286 476

القاعة_7بن بوزیدنوال D20044093350 587

المدرج_جبوزیرينوال D20172844 243
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

المدرج_دمدیونينوال D201532069148 314

القاعة_4مروشنوال D1998341195 492

المدرج_جمشرينوال D200162368 186

القاعة_4بن رقیةنور الدین D20047074333 500

المخبر_1صغیر موحنور الدین D1991142193 340

القاعة_5عوننور الدین D201431033925 536

القاعة_2بورزقنور الهدى D201735081289 456

القاعة_9حمیزينور الهدى D201631116124 661

المدرج_جضیفنور الهدى D201734020663 252

القاعة_18سعیدينورالدین D1999477075 833

القاعة_4براهیمينورة D2001208468 496

القاعة_17دهلوكنورة D20072033589 815

المخبر_1قراشنورة نسرین D201631106390 360

المدرج_بحمادوشنوها D201731107005 164

القاعة_12شرحبیلهاجر D201432064223 721

القاعة_6طیانهاجر D201531050250 568

القاعة_7عالمهاجر D201732065646 603

المخبر_1عصارهاجر D201632009874 363
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

المدرج_بهواريهاجر D20122059603 134

القاعة_14هارونهاجر العامریة D20124027742 760

القاعة_10عبادلیةهادي عزالدین D201634025526 684

القاعة_12لطرشهادیة D201335030646 720

المدرج_جمحمد سعدهالة D201635088032 239

القاعة_19حجوجهدى D20123030316 855

القاعة_16دوحةهشام D201432076589 800

القاعة_9مسعوديهشام D20059006969 647

المدرج_جمسلوبهناء D201538073167 228

المدرج_جبوغرارةهند D20125027216 214

المدرج_جبن نواعيهواري D20122072209 213

القاعة_13عنابهواریة D20037055219 731

القاعة_2نخیمةهیبة D20078072965 441

القاعة_15صافیةوئام D201732057990 786

المدرج_جبوشلیقوافیة D201735092439 255

المدرج_بزهرةودیع D201732024998 166

المخبر_2لوميوردیة D2001264620 371

المدرج_جعیساويوسیلة D201732077890 250
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

المدرج_جالعلويوفاء D201535077856 226

القاعة_6كلوىوقاء D201632080556 573

القاعة_18سعیدانيولید D201432071011 842

القاعة_8رحليونیسة D20125086273 623

المدرج_بعبد الالهومیاسر عبد الجلیل D201731088490 162

المدرج_ببشیريیاسر مبارك D201431069458 139

المخبر_2بالتةیاسمین D201734047822 395

المدرج_جحشاشیاسمین D201632067473 236

المخبر_2غریانيیاسمین D201731070836 393

القاعة_13فضیلیاسمین D20121039678 734

المدرج_جموسليیاسمین D201632031288 233

القاعة_17دحمانيیاسین D201631031369 823

المدرج_بزنازیاسین D201533027131 148

المدرج_بعلي واعریاسین D201739002963 176

المدرج_بكامشیاسین D201531039222 145

القاعة_4فطانیزید D199985079 494

القاعة_11خلیلیسرى D201632003115 704

القاعة_8قارةیسرى D201531085516 628
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

إدارة األعمال  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

المدرج_جبلعیديیمینة D201632062453 234

القاعة_7حمدوشیمینة D20063028527 591

المدرج_بزوقاریمینة D2017264009 160

القاعة_19فنيیمینة D20078072966 853

المدرج_بوهابیمینة D20103021692 130

القاعة_12شریطیوسف D201332037235 719

المدرج_دمحقونیوسف D2007208087 287

المدرج_دنذیریوسف D20052057788 281
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

ادارة المنظمات  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

المدرج_أسالميإبتسام D20122029306 60

المدرج_أحدبيإبراهیم D201331072631 64

المدرج_أعاجبأسامة D20059014977 37

المدرج_أفطوميأسماء D201632063303 82

المدرج_أسویديأمیر D201331073966 65

المدرج_أعیبوتأمینة D201731093428 91

المدرج_أجدياحالم D20074024726 42

المدرج_أمقدماسامة D20042076456 30

المدرج_أماطاسماعیل D201436007792 72

المدرج_أعمامالبتول D201332022377 66

المدرج_أزرواليالمهدي D2001252218 16

المدرج_أبوطالبامال D201632071371 84

المدرج_أشیخيامین D20043040733 31

المدرج_أقشطوليایمان D20091065306 46

المدرج_أخرجبراهیم D2001766097 21

المدرج_أعبد الحقبرجة D20032029469 25

المدرج_أسعادوبلقاسم D2001260165 17

المدرج_أسالمنةجمال عبد الباسط D201731092985 90
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

ادارة المنظمات  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبن أحمد جیالليجیهان D20092024078 47

المدرج_أعرعارحسام D20095058543 48

المدرج_أشاكورحفیظة الهدى D201531111722 75

المدرج_أالعدلیةحكیم D1998239753 4

المدرج_أقربوخةحكیمة D20041054861 29

المدرج_أفارسحلیم D1996175544 2

المدرج_أشبويحمزة D20062066202 39

المدرج_أفرنانحمزة D20122053578 62

المدرج_أشیخةحنان D20105001993 52

المدرج_أزرهونيخلیل D201731094269 92

المدرج_أمحمد یسعدخولود D20172026847 87

المدرج_أأرسالنرشاد D20121057655 59

المدرج_أزیتونيرشید D2001246238 15

المدرج_أالبريرفیق D201432066478 70

المدرج_أبن بوزیدزكریاء D201331041491 63

المدرج_أبن رابحزهیر D1992302536 1

المدرج_أخدیمزین العابدین D2000811275 13

المدرج_أخرشاشسفیان D1999253905 8
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

ادارة المنظمات  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

المدرج_أیعیش عاشورسفیان D20052020683 36

المدرج_أوهیبةسالیم D201332052920 67

المدرج_ألكحلسلیم D201536024815 80

المدرج_أدویبسمیة D20081048498 44

المدرج_أعامرشیماء D201534047199 79

المدرج_أبن سعدصافیة D201118184 54

المدرج_أالوحشطارق D2002917459 24

المدرج_أحلیتيطه خلیفة D20039012658 28

المدرج_أبوزیديعبد الحق D201732065146 93

المدرج_أطرطاقعبد الحكیم D201531052533 73

المدرج_أعمورةعبد الحمید D200138018 20

المدرج_أعیاديعبد الرحمن D201334002962 68

المدرج_أبن عودةعبد اهللا D2000250709 12

المدرج_أموساويعبد اهللا D200084097 14

المدرج_أبوزكریةعبدالكریم D2001341858 19

المدرج_أبلعیورعثمان D20111052978 53

المدرج_أبوجلةعمر D1999221781 7

المدرج_أعیساتغنیة D1998211896 3
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مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

ادارة المنظمات  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

المدرج_أمقدوريفاتح D20112049660 56

المدرج_أغیدودفتیحة D2000248960 11

المدرج_أبوركبةفلایر D201536027372 81

المدرج_أقندوزيفرید D201731089666 89

المدرج_أعاشوركمال D1999210996 6

المدرج_أبوسعاديكوثر D20071101682 40

المدرج_أعلیليلیلى D20061007151 38

المدرج_أمشوشلیلى D2001309298 18

المدرج_أبراهیمیةمحمد D1999262972 9

المدرج_أبوعافیةمحمد D201633048538 86

المدرج_أسطاحمحمد D20112057402 57

المدرج_أعثمانمحمد D1998668187 5

المدرج_أقرفيمحمد D20052004815 35

المدرج_أیطومحمد D2002175890 22

المدرج_أأوفةمحمد األمین D201020619971 51

المدرج_أصادقمحمد األمین D20098046958 49

المدرج_أمذكورمحمد حمزة D20075007919 43

المدرج_أسبعمحمد شاهین D201731070644 88
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

ادارة المنظمات  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

المدرج_أمسعوديمحمد عبد الحق D201632082779 85

المدرج_أغریبمحمد یسین D201735005865 94

المدرج_أألمانيمریم D201532069468 78

المدرج_أارزقيمریم D199954631 10

المدرج_أبوداليمریم D201532068190 77

المدرج_أصغیرمریم D20082023986 45

المدرج_أعثمانیةمنذر D201434020219 71

المدرج_أجالويمهدیة D201632064621 83

المدرج_أبوروایسمونیة D20043048691 32

المدرج_أبوعبداهللامیسوم D20072025688 41

المدرج_أفشارمیلود D2002182618 23

المدرج_أمقبيمیمونة D20122032366 61

المدرج_أقومغارنسیمة D20121005416 58

المدرج_أحراثنور الهدى D20101066957 50

المدرج_أبلقرعنورالدین D2017915560 95

المدرج_أمحمد الصغیرنورالدین D20051066931 33

المدرج_أبونیهيهاجر D201432059652 69

المدرج_أیوسفيهناء D201531102657 74
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

ادارة المنظمات  التخصص : 

24/01/202318:57:55طبع بتاریخ: على:

المدرج_أمنصورةیاسمین D20051072940 34

المدرج_أأونیسيیعقوب D20033102447 27

المدرج_أصوالحيیمینة D20112019485 55

المدرج_أبوربعةیوسف D201531116148 76

المدرج_أخالدیوسف D20032067678 26
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

noureddinereguieg2_القاعة D201731088422 1516

القاعة_10رمضانيإبتسام D20125030561 1709

القاعة_7الحلوي زیتونيإبراهیم D20072091278 1630

القاعة_7بن طیبةأحمد D20051096361 1628

القاعة_18بن محجوبةأحمد D201435091499 1913

القاعة_8جردأحمد D2002910488 1654

القاعة_7حارتيأحمد D20052089471 1629

القاعة_8حایلأحمد D201532092917 1668

القاعة_8لكحلأحمد D1996352058 1650

القاعة_11معطاويأحمد D201432069764 1742

قاعة المحاضرات_4مواليأحمد D19924598 1415

قاعة المحاضرات_4مریمأحمد إسالم D201731059183 1466

القاعة_6دزایتإدریس D20079005076 1611

القاعة_15تقدایتأسامة D201532084670 1835

القاعة_2سعديأسامة D201632069514 1512

القاعة_16قاصد عليأسامة D20143205038 1863

القاعة_5كبویةأسامة D2002476446 1576

القاعة_10محمد العربيأسامة D201332057624 1712

 صفحة 110 من 163



/

:

العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_16أحمد صغیرأسماء D20072037635 1856

القاعة_14خموليأسماء D20174053705 1821

القاعة_16عزوزأسماء D20155142834 1866

القاعة_3مواليأسماء D20088053263 1532

القاعة_7بودلیوةأسیة D20041075955 1627

القاعة_2عنصرأمال D201735056601 1520

قاعة المحاضرات_4زغماتيأمحمد D198943097 1412

القاعة_16شایب الذراعأمنة D20082002560 1858

القاعة_17شوشانأمنة D201635028291 1891

قاعة المحاضرات_4جمیلأمیرة D201533044413 1445

قاعة المحاضرات_4حداديأمیرة أشواق D201631032556 1452

القاعة_3العلوانيأمینة D199967888 1526

القاعة_13باللطةأمینة D20101054055 1783

القاعة_9بن شطوأمینة D201531115229 1686

القاعة_5زكاريأمینة D20041077899 1577

القاعة_4شعبانأمینة D20091067296 1554

القاعة_9عسوقأمینة D20068000725 1679

القاعة_8هارونأمینة D20128054701 1665
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_16سعديأنیس D201732065661 1870

القاعة_1هنینيآیة D201735014590 1494

القاعة_14بن راسإیمان D201739060001 1820

القاعة_12بوخمیخمإیمان D201731099244 1769

القاعة_17بوشامةإیمان D201531083808 1888

القاعة_10بوقندورةإیمان D20066022847 1705

قاعة المحاضرات_4محبوبإیمان D201539050990 1451

القاعة_2مقدادإیمان D201735001786 1518

القاعة_4حمودإیمان نور الهدى D201635093465 1569

القاعة_17مطهريابتسام D20047024889 1879

القاعة_16بن بوزةابراهیم D2001413165 1849

القاعة_15شاربيابراهیم D201739018710 1846

القاعة_8شقردابراهیم D20042019316 1657

القاعة_13الهوارياحسان D201632021770 1790

قاعة المحاضرات_4خریساحالم D20032073432 1429

القاعة_11حنیفياحمد D20117057684 1734

القاعة_14شرایفاحمد D1998224713 1798

القاعة_14مشبكاحمد D2002249506 1803
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_11هلوباحمد D1999938187 1726

القاعة_16شبوباسامة D201732065657 1869

القاعة_11جعطیطاسماء D201431035826 1740

القاعة_19غوینياسماعیل D201531083712 1938

القاعة_1جعالباسیا D20051051359 1478

القاعة_14بلهولاكرام D201632065722 1816

القاعة_13قراشةاألخضر D20059014034 1779

القاعة_14بودربالةالجیاللي D201732010698 1818

القاعة_19جبارنيالحاج D201733067232 1946

القاعة_7زرارالدوادي D20091033147 1631

القاعة_20خلفاويالزانة D20098038899 1951

القاعة_8داودالسعید D19853296 1647

القاعة_7أقرانالطاهر D201631067060 1639

القاعة_1جامي خدیم یطوالعید D2000212864 1474

القاعة_2بلماحيالماحي D20042011347 1499

القاعة_6بن عیشةالمبروك D20039005890 1607

القاعة_3براهیميامحمد D201332061974 1534

القاعة_4حسناويامحمد D20092033348 1555
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_4دبازيامحمد D199824425 1419

القاعة_2موساويامنة D201532079233 1510

القاعة_19شعشوعامیرة D201539055835 1939

القاعة_1بلعلىانفال ریان D201734039047 1493

القاعة_17العقونایمان D201734023008 1894

القاعة_7بودینةایمان D201331057782 1635

القاعة_17حشالفایمان D201632005558 1889

القاعة_2مخلوفایمان D20177069953 1521

القاعة_18مزیانيایمان D20064080238 1904

القاعة_20جرافباسم D201635010275 1958

القاعة_2بحریةبختة وفاء D201732063110 1517

القاعة_5سویسيبراهیم D20064096057 1583

القاعة_9بلیلبسمة D201632049891 1691

القاعة_3عیسانيبسمة D201632001198 1539

القاعة_3زرارقةبشرى D201735048790 1544

القاعة_14بن زیانبشیر D2002901146 1804

القاعة_10بلعسلبالل D20072033903 1707

القاعة_12خدامبالل D201334035556 1763
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_19طوهاريبالل D20052081352 1931

القاعة_15عسالبالل D2002228694 1829

القاعة_17قرشيبالل D20092048623 1883

القاعة_15بونعمةبلقاسم D201639018261 1841

القاعة_8مكاريبلقاسم D2001260571 1652

قاعة المحاضرات_4أمینبن بسكري D201532078851 1444

القاعة_4صالحبن بسكري D201532079006 1562

القاعة_12بوشریعةبن شاعة D20079014328 1759

القاعة_19بلهاشميبن موسى D201638000521 1941

القاعة_2یحيبن موسى رحماني D20072085278 1504

القاعة_3دوسبن یوسف D201738069824 1545

القاعة_12زاويبن یوسف D1999265309 1750

القاعة_7رحمةبهلول D201434021627 1636

القاعة_12رومیساءبودرسة D201732027662 1770

القاعة_13سامیةبوعافیة D20034034213 1777

القاعة_11فاطمة الزهراء البتولبوقصة D201432022722 1741

القاعة_17طارقبومعزة D200084639 1876

القاعة_11دردومتاج الدین D201731087159 1746
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_10بن مویزةتوفیق D20109006613 1708

القاعة_6اعمیورجابر D2000379285 1600

القاعة_9بومعزةجمال D1997179433 1673

القاعة_16خاتريجمال D2001905904 1850

القاعة_2خنوفجمال D20074082894 1505

القاعة_13حاجيجمعة D20114011654 1784

القاعة_11بوساحةجمیلة D1996468025 1722

القاعة_16واضحجمیلة D20032073548 1851

القاعة_9شابونيجویدة D199997978 1675

قاعة المحاضرات_4طاهیريجیاللي D20127003971 1440

القاعة_4الحبیبحاج هني D20042000077 1549

القاعة_8قارةحجیلة D20031062436 1655

القاعة_13ولیدحداد D20053045973 1778

القاعة_11صالحيحسام الدین D20111037377 1733

قاعة المحاضرات_4بن عبد اهللاحسین D201733061745 1469

القاعة_4سنادحسین D20102001762 1556

القاعة_1بوختیرحكیم D201431007630 1485

القاعة_6لعرباويحكیم D2001482677 1602
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_11خالفحكیمة D20076061026 1732

القاعة_5عبوديحكیمة D201432037668 1589

القاعة_7بن یحيحلیمة D201732039577 1643

القاعة_5تتیاتحلیمة D20044053311 1579

القاعة_12مغرابيحلیمة D20038005982 1756

القاعة_9میاححلیمة D20129011612 1683

القاعة_12شوشةحلیمة السعدیة D201639024079 1767

القاعة_13بن جیالليحمزة D1999837410 1776

القاعة_8بونامیسحمزة D20083045528 1658

القاعة_12حسانيحمزة D1999255908 1749

قاعة المحاضرات_4حلیتیمحمزة D201635093697 1463

القاعة_19زغاریةحمزة D20052057078 1930

القاعة_4عبدليحمزة D20048021421 1551

القاعة_1عیاشحمزة D201632035823 1490

القاعة_14قواللحمو D2001200944 1800

القاعة_16أفقیرحمید D200552081852 1853

قاعة المحاضرات_4حایدحمیدة D1997818285 1418

قاعة المحاضرات_4مسلميحنان D201439014688 1443
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_13فونانحوریة D201732030160 1795

القاعة_8علیليحیاة D199539810 1649

القاعة_20بن شالليخالد D2001490294 1948

قاعة المحاضرات_4شیبيخالد D20117047081 1439

قاعة المحاضرات_4بشیرخدیجة D20031046780 1427

القاعة_5رواقخدیجة D201735040267 1595

القاعة_5ضریفخدیجة D201532086500 1593

القاعة_17بوخاتمخلود D201636053975 1892

القاعة_14زحافيخلیفة D201332022764 1810

القاعة_7مدانيخلیل D2002100333 1626

القاعة_18فاضليخمیسي D20066073889 1905

القاعة_10باللخن D20053048866 1704

القاعة_3دروازخولة D1997450362 1525

القاعة_6مشراويخولة D201635053717 1618

القاعة_6عاشوردعاء D201535099874 1615

القاعة_16ریاضدفاف D201535092886 1864

القاعة_6بن سماعیندالل D20054020929 1609

القاعة_19ولیددلیا هیبة D201631098447 1940

 صفحة 118 من 163



/

:

العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_7بوحادةدلیلة D20119061062 1634

القاعة_16ساسيدنیا D201735035888 1871

القاعة_1شباكيدنیا D20075006446 1481

القاعة_17فراديذكرى منال D201735002124 1895

القاعة_2بن مالكرابح اسالم D201731084115 1515

القاعة_4شیقارةراضیة D201531080227 1561

القاعة_11مهديراویة D20121043533 1736

القاعة_18شقوةربیع D2001930754 1900

قاعة المحاضرات_4براهیميربیعة D201632001904 1454

القاعة_5قصیرربیعة D20042040721 1578

القاعة_8تویقررحمة D20086012866 1659

القاعة_14قرماطرحمة D201634012642 1817

القاعة_6غربيرحیل ابتهال D201639018372 1619

القاعة_20بن عامررزیقة D20122024260 1953

القاعة_17سعوديرزیقة D20103022876 1884

القاعة_13جوهريرشاء D201731087787 1792

القاعة_9بدريرشدي D20175051981 1696

القاعة_1تاهنيرشید D2001268950 1475
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_5بن رحالرشیدة ریم D20121042804 1587

القاعة_6برباررفقة D201535011815 1614

القاعة_15بونخلرمزي D2001444840 1828

القاعة_19بشیر لزعررمضان D2000211563 1924

القاعة_3رمیديرمیساء D201431088535 1535

القاعة_13بوتبانرومیساء D201336025166 1787

القاعة_8عبد الرحمانرونق D201532039970 1666

القاعة_19رمیدریاض D201732029253 1944

القاعة_9سلیمانيریاض D20111054865 1681

القاعة_2لعرافریاض D20125077550 1507

القاعة_4بوقرةریان D201634095584 1567

القاعة_4بویخفریقة D1997248102 1547

القاعة_20زیانيریم لیدیا D201432061439 1955

القاعة_10بن لعریبيریمة D2002474530 1701

القاعة_9سالطنیةزكریا D201534028760 1689

القاعة_15اوزقزوزكریاء D201632081310 1840

القاعة_7بن النويزكریاء D201731093674 1642

القاعة_3بورزكریاء D201432075070 1536
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_10بوشالغمزكریاء D201432064050 1714

قاعة المحاضرات_4شیخزكریاء D201535101626 1450

القاعة_19عریبيزكریاء D20078031819 1934

القاعة_11مواليزكریاء D20171085527 1745

القاعة_13قطافزلیخة D20089017993 1782

القاعة_9خرباشيزهرة D1997346901 1674

القاعة_1بــــدريزهــــیة D1994573 1473

القاعة_4علوانزهیة D201631060756 1565

القاعة_6نقازيزهیر D2002142886 1604

القاعة_19دراوشزوبیدة D201732027964 1943

القاعة_6تشیشزینب D201439022777 1613

القاعة_3دوحةزینب D201632024027 1540

القاعة_17ساكرزینب D201332053693 1887

القاعة_10لعالويزینب D201532066593 1716

القاعة_19محتومزینب D20041055126 1929

القاعة_13دغبوشزینة D201438057418 1788

القاعة_2بن سعاليسارة D201731069849 1514

قاعة المحاضرات_4بوختاشسارة D201635036607 1462
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_18بوروبةسارة D20125044909 1910

القاعة_8حنیشاتسارة D201738066373 1671

قاعة المحاضرات_4عایسيسارة D201435005042 1442

قاعة المحاضرات_4مشترسارة D20115075490 1438

القاعة_18عباسسامي سیف الدین D20111034678 1909

القاعة_11بتقةسامیة D1997446812 1723

القاعة_9شیبوطسامیة D200065844 1676

القاعة_19عفرونسامیة D20082061211 1935

القاعة_9حمیطوشسعاد D201631072641 1690

القاعة_18داويسعاد D199861874 1898

القاعة_4بن عليسعد D201339050445 1557

القاعة_17عبد السالمسعد D20079170115 1882

القاعة_10شاكريسعدیة D201332022443 1710

القاعة_18مشلفخسعدیة D201639021684 1918

القاعة_15لعیاضيسعید D20039015617 1830

القاعة_9موساوجةسعید D199481289 1672

القاعة_7تریكيسفیان D201634071735 1640

القاعة_19تسوري بن تسوريسفیان D200332026263 1928
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_12حاج عامرسفیان D2001220598 1751

قاعة المحاضرات_4زینةسفیان D20087061876 1436

القاعة_8سنجاسنيسفیان D20102022788 1661

القاعة_1صایمسفیان D20079005772 1482

القاعة_5وانیةسفیان D201332060574 1588

القاعة_15بركاتسلسبیل D201735009265 1844

القاعة_20بلخیرسلمى D201635036621 1959

القاعة_15المكرفيسلیم D201538037018 1836

القاعة_16قاقيسلیم D20105065899 1859

القاعة_16وینزسلیم D20066025149 1855

القاعة_17قدورسلیمان D1996402093 1873

القاعة_18عثمانيسلیمة D201638073264 1917

القاعة_10غضبانسماح D201732062215 1720

القاعة_12أقشوشسمیة D20112053744 1761

قاعة المحاضرات_4تسوري بن تسوريسمیة D201732027992 1467

القاعة_9دحمانسمیة D201532034498 1687

القاعة_12عقونسمیة D20062022299 1758

القاعة_16قرقطسمیة D20075050514 1857

 صفحة 123 من 163



/

:

العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_4قریقسمیة فاطمة الزهراء D201632022017 1566

القاعة_5بصوفسمیحة D201435007002 1591

القاعة_13آیت زیانسمیر D1995183233 1773

القاعة_10قیادسمیر D2001900724 1700

القاعة_5مصباحسمیرة D200186912 1575

القاعة_12مقدادسمیرة D2001230828 1752

القاعة_19حنایزيسناء D1996159796 1922

القاعة_19كالسيسندس سماح D201732070224 1945

القاعة_8العمريسهام D2000442244 1651

القاعة_8بكیريسهام D20041046569 1656

القاعة_10دالليسهام D20051047375 1703

القاعة_17معارفيسهام D201733049248 1893

القاعة_2قربوزسید احمد D20042001855 1498

القاعة_6بوداليسیدعلي D2001269811 1601

القاعة_18جورانسیدعلي D20102021590 1908

القاعة_4قویدريسیف اإلسالم D201635040995 1568

القاعة_8جباليشهرة D2002264819 1653

قاعة المحاضرات_4بوخلیفةشهرزاد D2002158149 1426

 صفحة 124 من 163



/

:

العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:56طبع بتاریخ: على:

القاعة_12ماديشهرزاد D2002147703 1753

القاعة_6یحیاويشهرزاد D201731093784 1620

القاعة_13شویحةشوقي D20179035211 1796

القاعة_1حمادوششیماء D201632010176 1489

القاعة_3خیراتشیماء D201531090546 1538

القاعة_8رحمانيشیماء D201539073275 1669

القاعة_3عنونصارة D20112023310 1533

القاعة_20مند یلصبرینة D201631094546 1956

قاعة المحاضرات_4عامرصدیق D20032033595 1428

القاعة_12حدادصفاء D20105006220 1760

قاعة المحاضرات_4دینارصفاء D201535009042 1449

القاعة_9شعیبصوریة أشواق D201638073366 1693

القاعة_11بوناطیروضیاء الدین D20122056305 1738

القاعة_7خیريطارق عزیز D20108056972 1632

القاعة_5عساسيعائشة D20061035792 1580

القاعة_1قاضيعابد D20042076317 1477

القاعة_14رحمونيعادل D20043018481 1806

القاعة_18خموجعادل أمین D20085080564 1906
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_3عبد القادرعبد الحفیظي D20079042385 1531

القاعة_5دریهمعبد الحق D201739081339 1596

القاعة_8بن مالكعبد الحلیم D20117002962 1662

القاعة_15رافععبد الحلیم D201632050774 1838

القاعة_15مسیافعبد الحلیم D2001370738 1827

القاعة_4بن راحلهعبد الحمید D201735010450 1571

القاعة_13داوديعبد الحمید D1992148170 1772

القاعة_11مخلوفيعبد الحمید D1999379397 1725

القاعة_15غوفيعبد الرؤوف D201735034332 1845

القاعة_11نیراكعبد الرؤوف D20122035712 1737

القاعة_5محامدیةعبد الرحمان D1998453519 1574

القاعة_9مردفعبد الرحمان D20052042152 1678

القاعة_18بن دهینةعبد الرحیم D201438001726 1914

القاعة_8ربوحعبد الرزاق D1995124237 1648

القاعة_7عسالعبد الرزاق D1998211084 1623

القاعة_7بوزانةعبد العزیز D1997227646 1622

قاعة المحاضرات_4باشاعبد القادر D2001249836 1425

القاعة_10بن موسىعبد القادر D201332029806 1711
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_11طیایبةعبد القادر D2002907602 1728

قاعة المحاضرات_4عدةعبد القادر D2000223730 1420

القاعة_5بن حفافعبد القادر زكریاء D201439001332 1592

القاعة_2بن بلقاسمعبد الكریم D201637002035 1513

القاعة_4رجیميعبد الكریم D201434053189 1559

القاعة_14بزیوعبد اللطیف D2001451484 1802

القاعة_15حمادعبد اهللا D198272035 1822

القاعة_6بن موسىعبد المؤمن D201632062622 1617

قاعة المحاضرات_4عزازعبد المالك D201534038911 1446

القاعة_6مازیدعبد المجید D20042001312 1608

قاعة المحاضرات_4نغموش صالحعبد الناصر D20004303 1422

القاعة_16بن خدیم اهللاعبد النور D199318057 1847

القاعة_3بخاوةعبد الهادي D2002207611 1527

القاعة_15بتقةعبد الوهاب D20095073210 1833

القاعة_11بختيعبدالقادر D1999251976 1724

القاعة_2بن عزوزيعبدالقادر D20029056 1497

القاعة_19حمیديعبدالقادر D2000211092 1923

القاعة_3ماحيعبدالقادر D20049004365 1529
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_2موساويعبدالناصر D20117047090 1506

القاعة_17بلخیرعبدالنور D20047037736 1880

قاعة المحاضرات_4باویةعبیر D201535003314 1447

قاعة المحاضرات_4یعلىعتیقة D1996229711 1417

القاعة_10بن جداهعثمان D199641672 1698

القاعة_16عیوازعثمان D201539003200 1865

القاعة_1بولعراسعز الدین D20114017565 1484

القاعة_15نقازيعز الدین D201731050215 1843

القاعة_16ساميعزالدین D20059013797 1854

القاعة_7قالونعزالدین D201531052018 1637

القاعة_15مرسليعزالدین D199934841 1826

القاعة_9مزوزيعزالدین D201638004209 1692

القاعة_7سعید هشامعطوش D201739024621 1646

قاعة المحاضرات_4بلحمرةعفاف D20051056469 1431

القاعة_15بن حمادةعلي D1992149184 1824

القاعة_6جیاللي بوزینةعلي D20032001296 1605

القاعة_14درمعلي D20059024503 1807

القاعة_17غرموليعلي D20109054104 1885
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_19قلیلعلي D20091052064 1936

القاعة_14محمديعلي D2001208391 1801

القاعة_1بوزناقعمار D201535019078 1486

القاعة_13رزمةعمار D201639089970 1791

القاعة_17سالمعمار D1995365370 1872

القاعة_14العابديعمر D199421942 1797

القاعة_3دخینیسةعمر D1996102501 1523

القاعة_6ربوحعمر D1991165812 1597

القاعة_14سحبانعمر D2000446106 1799

القاعة_17قبورةعمر D2001733733 1877

القاعة_20الطیبيعیسى D2002210532 1949

القاعة_11بوزیدعیسى D20125011779 1739

القاعة_7لعقوقعیسى D20112025873 1633

القاعة_3ناجمعیشوش D199115243 1522

القاعة_1فایديغزالن یاسمین D20111063726 1483

القاعة_14فؤادغیابة D201335077933 1811

القاعة_12بوجلیدفاتح D20032030555 1755

القاعة_6بوكمونفاتح D199537145 1598
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_18خیرانيفاتح D201639027654 1919

القاعة_5سعیدانفاتح D201534028028 1594

القاعة_3شناتلیةفاتح D201638001145 1542

القاعة_13بلهاديفارس D20082031551 1781

القاعة_9بوشحمةفاطمة الزهراء D201732023113 1694

قاعة المحاضرات_4رماضنةفاطمة الزهراء D201535007325 1448

قاعة المحاضرات_4عرابيفاطمة الزهراء D20032079859 1430

القاعة_5فیدمةفاطمة الزهرة D20088059508 1585

القاعة_17خلیفةفاطنة D20049022084 1881

قاعة المحاضرات_4بلعیاشيفاطیمة الزهراء D20057035806 1433

القاعة_6عرافةفایزة D20061035895 1610

قاعة المحاضرات_4بلعبديفتیحة D20052010543 1432

القاعة_5رضوانفتیحة D20115043570 1586

القاعة_12عنانفتیحة D1999250131 1748

القاعة_19بورقیبةفرح D2002901230 1927

القاعة_4خماتيفلایر D201539003386 1564

القاعة_3جعیلفرید D2002421507 1528

القاعة_18شریففرید D1996376207 1897
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_18غرناوطفریدة D20051103124 1903

القاعة_3رزینفضیلة D20066065416 1530

القاعة_1زهیرفطیمة D201535073173 1487

القاعة_5نصريفطیمة D20064086309 1582

القاعة_6ابراهیمقناوي D201432032432 1612

قاعة المحاضرات_4باللكریب D20087021018 1435

القاعة_11حرشونيكریم D20062076373 1731

قاعة المحاضرات_4یاحيكریمة D201632001400 1453

القاعة_19بلعباسكلثوم D2000373632 1925

القاعة_4بلعیديكمال D20063032210 1552

القاعة_11بن یحيكمال D201639023068 1744

القاعة_3حناشكمال D1997137317 1524

القاعة_1عنتركمال D19929226226 1472

القاعة_16برینیسكوثر D201638073415 1867

القاعة_7بن الشریفاللة عائشة D201737002010 1645

القاعة_10حریديالمیة D20071069335 1706

القاعة_15عیدونالمیة D20172069939 1842

القاعة_9عایديلخضر D20079040606 1680
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_16قاريلخضر D1995446 1848

القاعة_18بومحرزلطیفة D19988124 1899

قاعة المحاضرات_4المكرفيلمین D2001229856 1423

القاعة_17أوذاینیةلینة D201739006072 1896

قاعة المحاضرات_4شبليلینة سارة D201632003129 1456

القاعة_18بوجلیةماجدة D201432001217 1911

القاعة_8أكمونمایا D20121047103 1663

القاعة_18جدیدمباركة D201531068222 1915

القاعة_17صافرمجید D1999213834 1874

القاعة_20ملهوطمحفوظ D201432028113 1954

القاعة_18بن صدیقمحمد D201737018206 1921

القاعة_15بوجلةمحمد D201632076168 1839

القاعة_13بوعبد اهللامحمد D1998208681 1774

القاعة_13تليمحمد D201332020424 1785

قاعة المحاضرات_4تواتيمحمد D20091052394 1437

القاعة_5حمراتمحمد D1998263295 1573

القاعة_18خمفوسيمحمد D2002903912 1902

قاعة المحاضرات_4دبيمحمد D19911594 1413
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_2دحمانيمحمد D20051044021 1502

القاعة_2زناسنيمحمد D20047021723 1500

القاعة_14شایشمحمد D20062078865 1808

القاعة_16فایديمحمد D201332022525 1862

القاعة_18قدور بن یحيمحمد D2002268428 1901

القاعة_15قیوةمحمد D1997807846 1825

القاعة_6لكحلمحمد D20163043738 1616

القاعة_14مجرداويمحمد D201632024187 1814

القاعة_5مكركب أبرانمحمد D1996159432 1572

القاعة_12ازرانيمحمد أمین D201432066164 1764

القاعة_13شلوفمحمد أمین D20077040006 1780

القاعة_9دغموممحمد أنیس D200510811517 1677

القاعة_12حمدیسمحمد أیمن D201732062382 1771

القاعة_20بن فریحةمحمد األمین D20052079406 1950

القاعة_2سعاديمحمد الصادق D201335037079 1508

القاعة_10بن وطاسمحمد الصالح D201533072668 1717

القاعة_16قشتوليمحمد الیاس D20111055930 1860

القاعة_17دریسيمحمد عبد الصمد D2000442538 1875
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_4بوعكازمحمد علي D201534019539 1563

القاعة_16سردوكمحمد ولید D20042020226 1852

د القاعة_10قاضيمحمّ D201432083817 1715

القاعة_10مبروكيمحمود D20041110615 1702

القاعة_8بن حركاتمراد D201532087658 1667

القاعة_6بوریقمراد D2001713087 1603

القاعة_15حواجمراد D199121854 1823

القاعة_10طاهرمراد D201431011515 1713

قاعة المحاضرات_4قبایليمراد D201731059130 1465

القاعة_2مرادمراد D20049005634 1501

القاعة_10كـــــــــــــــــــــــریممـــــــــــــــــــــراقة D200186894 1699

القاعة_4حریزيمروان D20044086232 1550

القاعة_10بلهاشميمروة D201632028697 1719

القاعة_3بوطيمروة D201739006084 1546

قاعة المحاضرات_4جاللمروة D201732075614 1468

قاعة المحاضرات_4حاكممروة D201635014319 1461

القاعة_16زواليمروة D201732027766 1868

قاعة المحاضرات_4مسعوديمروة D201339001494 1441
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_9ناصحمروة D201532081875 1688

قاعة المحاضرات_4بوشبوطمریم D20081071552 1434

قاعة المحاضرات_4بوقادوممریم D201632074228 1457

القاعة_8بوقلیعمریم D2009511 1660

القاعة_17حسایممریم D201632024241 1890

القاعة_5دوحةمریم D20078082453 1584

قاعة المحاضرات_4قندوزمریم D2001233973 1424

القاعة_19مداورمصطفى D20062072992 1932

القاعة_14نیراكمصطفى D201431043966 1812

القاعة_12بلهاشميمعمر D20032005880 1754

القاعة_7وطاسمفیدة D201732040804 1644

القاعة_1مسعوديمالك D201736039306 1496

القاعة_20عجیميمنال D201732024932 1960

القاعة_12عمیرةمنال D201731057218 1768

القاعة_15معبدمنال D201531048977 1834

القاعة_9بویوسفمنى D201431050950 1684

القاعة_1حسنةمنى D201732011926 1491

القاعة_17دحیةمنیر عبد المالك D20115069750 1886
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_7قواسممنیرة D2001926005 1625

القاعة_18نجیبمهرهرة D201433043069 1912

القاعة_9قاسممهى D201439014950 1685

القاعة_10مقدممونیة D201732070498 1721

القاعة_13سایحمیلود D1998223767 1775

قاعة المحاضرات_4لصوانيمیلیسة رانیا D201639018710 1464

القاعة_16تریعةنادیة D20125031700 1861

القاعة_14عرافةنادیة D20041039635 1805

القاعة_6شایبنادین رفیدة D201732029436 1621

القاعة_7خذیرنبیل D201536032387 1638

القاعة_1أیت قاسينجات D201631018848 1488

القاعة_1ملوكنجاة D20071109270 1479

القاعة_20بختينجالء D199187985 1947

القاعة_7ترباوينزیلة D199999033323 1624

القاعة_13بن نعماننسرین D201731088894 1793

القاعة_13جوغينسرین D201631075484 1789

القاعة_15قداشنسرین D20081049914 1831

القاعة_8عبد المالكنسیم D20122037561 1664
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_18مباركنسیم D20101066601 1907

القاعة_13حمیدينسیمة D201731106929 1794

القاعة_15بوشرورنصر الدین D201632001480 1837

القاعة_12لكحلنصر الدین D201332044304 1762

القاعة_1بكةنصیرة D201735082544 1495

قاعة المحاضرات_4ماتننعیمة D1994183809 1416

القاعة_11زعباطنهاد D201437063312 1743

القاعة_1بن عوننوال D2002444081 1476

القاعة_14بوهراوةنوال D20101031272 1809

القاعة_17حیدرنوال D20041045176 1878

القاعة_6زرناجينوال D1999433663 1599

القاعة_10بن حایكنور الدین D1986-9419 1697

القاعة_3داللنور الدین D201732031814 1543

القاعة_4بن زغیوةنور الهدى D201531059067 1560

قاعة المحاضرات_4تونسينور الهدى D201634003842 1458

قاعة المحاضرات_4عمراوينور الهدى D201635003605 1459

القاعة_2غضباننور الهدى D201735003182 1519

القاعة_12بختينورالدین D1998812979 1747
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_4حمیداتنورالدین D201738061720 1471

القاعة_2العجامةنورجهان D201432028190 1509

القاعة_9قاسمينورهان D201739053878 1695

القاعة_11أصنامهاجر D20042025056 1729

القاعة_4باردهاجر D20172046414 1570

القاعة_11بلغدوشهاجر D2000251124 1727

القاعة_19بن عمرهاجر D201731053401 1942

القاعة_18بهليهاجر D201631116179 1916

القاعة_15بوكراسهاجر D20082043834 1832

القاعة_12طاهريهاجر D201635038720 1766

القاعة_3بلخیريهجیرة D201439076400 1537

القاعة_10حسیانهدى D201631038619 1718

القاعة_5بن شیههشام D20064024044 1581

قاعة المحاضرات_4عادلهناء D201632003010 1455

القاعة_18ستيهنیدة D201732075775 1920

قاعة المحاضرات_4بوعكازوئام D201735006055 1470

القاعة_20شیحاويوحید D20102028870 1952

القاعة_1قاضيوداد D20072050210 1480
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

القاعة_20بنادروردة D201635001694 1957

القاعة_5محمد بوزیانوردة D201432082815 1590

القاعة_6قندوزوردیة D20038017530 1606

القاعة_2العجرودوسام D201533049566 1511

القاعة_14بن زیانوالء الدین دیكران D201739004807 1819

القاعة_2رحابيولید D20064022426 1503

القاعة_13معمروهیبة D201332028514 1786

قاعة المحاضرات_4قبایليوهیبة شیراز D199210920 1414

القاعة_19امینیاسمین D201332055775 1937

القاعة_7بن عادلیاسمین D201635102706 1641

القاعة_14سنیانیاسمین D201632065633 1815

القاعة_3بن قاسمیاسمینة D201632026799 1541

القاعة_12بن دودةیاسین D201535093187 1765

القاعة_9بورنانیاسین D20122025645 1682

القاعة_4بولنواریاسین D20087072208 1553

القاعة_11توميیحي D20042077256 1730

القاعة_4محرزیحي D201434019109 1558

القاعة_14تواتي إلبراهیمیسمینة D201539084107 1813
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

تسییر الموارد البشریة  التخصص : 

24/01/202318:57:57طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_4غشامیعقوب D201635008918 1460

القاعة_4العونيیمینة D1999432848 1548

القاعة_11بلعباسیمینة D20119010559 1735

القاعة_19بوزیوانیمینة D2002254508 1926

القاعة_12سعاديیمینة D20054025899 1757

القاعة_19بوزرطیطیوسف D20073064325 1933

القاعة_8عابد غالمیوسف D201720033465 1670

قاعة المحاضرات_4فرجانيیوسف D2000231667 1421

القاعة_1مرزانیوسف D201732068576 1492
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:58طبع بتاریخ: على:

KamelHamidani3_قاعة المحاضرات D20059018820 1375

قاعة المحاضرات_1شویعلإبتسام D20123036542 1285

قاعة المحاضرات_2شنةإبراهیم D20078079931 1337

قاعة المحاضرات_3بوزقزيأحالم D201631033598 1399

المدرج_جبلعبديأحمد D20032057791 1191

قاعة المحاضرات_3بوحديأحمد D201631043035 1400

المدرج_بجبارةأحمد D201731031087 1166

المدرج_بروامأحمد D1999810107 1095

قاعة المحاضرات_1زانأحمد D1992146377 1252

قاعة المحاضرات_2شقعاريأحمد D20178053710 1361

المدرج_بمخلوفأحمد D20072011910 1127

قاعة المحاضرات_3قیبشأحمد إبراهیم D20109016060 1386

المدرج_ببرداديأسامة D20072091923 1128

قاعة المحاضرات_1بشیمأسامة D201435011655 1289

المدرج_جبودراسنأسامة D201732073194 1246

المدرج_أخماشأسماء D201538073184 1070

المدرج_بربیعيإسماعیل D201433044612 1147

المدرج_بشكالإسماعیل D1999260719 1093
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:58طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_3العشابأسیا D20101036465 1385

المدرج_جرزاقأكرم D201639087839 1241

قاعة المحاضرات_2شنافيإلهام D201632065729 1351

قاعة المحاضرات_1دبيأمال D20034082303 1265

قاعة المحاضرات_1كامدأمال D20125054500 1286

المدرج_أرابح مزاريأمحمد D1990274468 1001

المدرج_أبن زرهودةأمیرة D201631054963 1073

المدرج_أیاحيأمیرة D201731063333 1083

قاعة المحاضرات_2لبازأنیسة D20049011694 1330

قاعة المحاضرات_3بن جرو الذیبآیة D201734017643 1409

المدرج_جسالميابتسام D1995404850 1175

المدرج_جكربوبابراهیم D201732068834 1245

المدرج_ببیترابراهیم شرف الدین D201732057786 1170

قاعة المحاضرات_2اوكیلاحالم D20083029894 1338

المدرج_جمطاياحمد D1997241465 1176

قاعة المحاضرات_3سعودياسماء D201631113195 1401

قاعة المحاضرات_3میموناسماء D20077085018 1379

المدرج_جعطافياسماعیل D201735017331 1249
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:58طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبن مسعوداسیا D201734087290 1087

المدرج_ببلعشياألخضر D2001488129 1101

المدرج_أمباركاألطرش D1997822856 1006

المدرج_أقعنبالجوهر D2000241971 1012

المدرج_أأیت داودالجیدة D201633021742 1077

المدرج_ببومعزةالحاج D201538061133 1157

المدرج_بطیبيالحاج D201638010635 1164

المدرج_بناشفالحاج D20032054012 1104

قاعة المحاضرات_1جیاللي بوزینةالحسین D201432008439 1288

المدرج_ببوضیافالزهرة D20042058817 1109

المدرج_أبهاديالساسي D2001701379 1014

قاعة المحاضرات_1بوسهلةالسعید D2017611072 1311

قاعة المحاضرات_2مرسيالصحراوي D1998449377 1316

المدرج_بحناشيالصدیق D20054025544 1120

قاعة المحاضرات_2مهديالطیب D201711052195 1352

المدرج_أبرامقيالعالء D199243935 1002

المدرج_بحمديالمكي D20079064582 1133

قاعة المحاضرات_1مقورةالهام D201635087640 1302
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:58طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_3نونامال D20088059151 1383

المدرج_جبوقطایةامینة D201531080010 1231

المدرج_ججبایليانفال D20095058692 1218

المدرج_ببن لوكیلایمان D201731095406 1168

المدرج_جخلیفيایمان D20174011593 1251

قاعة المحاضرات_1ربیكةبایة D20102063392 1282

المدرج_أمعموريبختة D1999246662 1010

المدرج_أسعداويبختي D2000242745 1013

المدرج_جعبد الفتاحبركة D20054089240 1207

المدرج_جسراجبسمة D201736029860 1250

المدرج_أباروبشیر D201535019057 1067

المدرج_بحبیبةبطوش D201731087163 1167

قاعة المحاضرات_1خیضربالل D20112048213 1284

قاعة المحاضرات_1لغریببالل D201631068221 1300

قاعة المحاضرات_3موسىبالل D20052032771 1373

المدرج_جمیليبلقاسم D20044086184 1198

قاعة المحاضرات_2بلقاسمبن جدو D20059031037 1334

قاعة المحاضرات_1حمیدبن زید D20062050000 1275
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:58طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_2قراشبن طالب D20039015532 1328

قاعة المحاضرات_1تابتيبن علي D201537020451 1295

المدرج_بالعطريبن علیة D20049021255 1114

المدرج_بلبوخيبوبكر D20044096334 1112

المدرج_ألیلیةبوشرابین D201336047527 1056

قاعة المحاضرات_3مطهريبوعالم D1997250592 1364

قاعة المحاضرات_2نعاستركیة D2000910235 1322

المدرج_جعایشيتقي الدین D201435020888 1230

قاعة المحاضرات_1زغدودتوفیق D1997824662 1256

المدرج_أعسليتوفیق D2006487646 1036

قاعة المحاضرات_1رحمونيتومي D20033016962 1264

قاعة المحاضرات_2أوغريجازیة D201531077035 1346

المدرج_أبلعدلجمال D2002925424 1023

قاعة المحاضرات_3زروجمال الدین D201432023202 1394

قاعة المحاضرات_2سعدجمس D2017367085 1359

قاعة المحاضرات_3غولجنات D20125060573 1388

قاعة المحاضرات_1فقیرجیاللي D19962039 1253

المدرج_أبوزیانجیهان D201631046464 1072
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:58طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_2برشیدحسان D201537004782 1348

المدرج_برفیسحسناء D201635008319 1163

قاعة المحاضرات_2البارحسین D20044097682 1329

قاعة المحاضرات_3دهمةحسین D1994481 1363

المدرج_أبلمهديحكیمة D201332058670 1055

المدرج_جمحمديحلمي D1997714660 1177

قاعة المحاضرات_2محمديحلمي D2017714660 1360

قاعة المحاضرات_1قاسيحلیم D201633005975 1301

المدرج_أبوسیالةحمزة D20069019868 1037

قاعة المحاضرات_2منصرحمزه D1999928365 1321

المدرج_أدروازيحمید D20041082365 1025

المدرج_بقاصدحنان D20101051598 1139

قاعة المحاضرات_2حمادوحوریة D2002257831 1325

قاعة المحاضرات_2تالخیرحوریة نزهة D2002271533 1326

المدرج_بالعمراويحیاة D201639045934 1165

المدرج_بفارسحیاة D20088044662 1135

قاعة المحاضرات_2بحوثخالد D1998216145 1315

المدرج_جبهلوليخالد D20044094704 1199
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:58طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبوعامخالد D199871625 1009

قاعة المحاضرات_1سعدونخالد D201531077096 1292

قاعة المحاضرات_2فریحةخالد D201734068754 1357

المدرج_جقنةخالد D201433050581 1227

المدرج_أیحي لحسنخدیجة D20077078846 1040

المدرج_أدویسيخلیدة D201731043811 1080

المدرج_أمحمدخلیفاتي D2001812928 1015

المدرج_بحفحوفخلیل D201433010815 1146

المدرج_بفوحمةخلیل D20039045424 1107

المدرج_ببقليخولة D201734012496 1171

المدرج_أبوعافیةخولة D201735095788 1089

المدرج_برضوانيخیاري D20069055091 1125

المدرج_أبن ملوكةخیرة D2001909621 1016

المدرج_جمالكيداود D201639015272 1240

المدرج_جعبد العاليدحدوح D201634009138 1237

المدرج_أجمالدحماني D2002710449 1022

المدرج_جلغریتدالل D20079034638 1214

المدرج_ببشارفدلیلة D201532078960 1152
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:58طبع بتاریخ: على:

المدرج_بلطراويدلیلة D20052033030 1117

المدرج_بشواحدنیا D20086011816 1134

قاعة المحاضرات_3ریحاندینة D201637051455 1403

المدرج_جدفوسرائد عبد الحلیم D20128055894 1223

المدرج_جقریبرباب D2002421313 1188

قاعة المحاضرات_1حدروقربیع D201538045013 1297

المدرج_أبلبجرحمة D201535032759 1068

المدرج_جاونیسرسیم D1999650467 1183

المدرج_أتوميرشید D20176007402 1091

المدرج_جطاهررشید D20046006316 1200

المدرج_بطیطیلةرشید D20034094941 1106

المدرج_جمنادرضا D20062078410 1209

قاعة المحاضرات_2بلخوخرفیة D20122031991 1340

المدرج_بككاشيرقیة یاسمین D201539015271 1158

المدرج_جبن مخلوفرمزي D201731044763 1242

قاعة المحاضرات_3بختاريرمیساء D201632064238 1402

المدرج_ببلونیسرندة D201531103530 1149

المدرج_أبلشهبریاض D201631101882 1075
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:58طبع بتاریخ: على:

المدرج_أغطابزكریا D20101036953 1047

المدرج_بكریمزلیخة D20047010579 1113

المدرج_جخالديزهیر D199882531 1180

قاعة المحاضرات_3قرجیجزهیرة إیمان D201332068120 1392

المدرج_بهندزورداني D201531099493 1148

المدرج_أبومجیركزینب D201731048600 1081

المدرج_بمحمدزیوش D20079033852 1132

المدرج_جمحمديساعد D20079018159 1213

المدرج_أبوهلةسامیة D2002228769 1020

قاعة المحاضرات_2سلطانةسعاد D1996227110 1313

قاعة المحاضرات_2داشرسعد D1999912456 1320

قاعة المحاضرات_2سنيسعید D2001916519 1323

المدرج_جقادريسعید D201332006801 1224

قاعة المحاضرات_1سحنونسعیدة D201742 1310

قاعة المحاضرات_1سالمنةسعیدة D20051063412 1269

المدرج_ببلحاجسفیان D20078001220 1131

المدرج_ببن شارفسفیان D201332038375 1142

المدرج_أسبسيسفیان D201432049391 1059
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:58طبع بتاریخ: على:

المدرج_بشاوتيسفیان D20067059514 1123

قاعة المحاضرات_2طوطاحسفیان D199899999999 1319

المدرج_أمكرطارسفیان D201432014055 1057

قاعة المحاضرات_1سلیمانسكینة D2000204778 1262

قاعة المحاضرات_3زموشيسلمى D20072056590 1378

قاعة المحاضرات_2بن شریطسمیة D20089012663 1339

المدرج_أشماخسمیحة D20051085935 1032

المدرج_بزیرقسمیر D1999319710 1094

المدرج_جقواصسناء D1999919613 1185

المدرج_جخلیلسناء لویزة D20104059296 1220

قاعة المحاضرات_3عمورسنوسي D20047040420 1370

قاعة المحاضرات_1بن عودةسهام D20059024467 1272

قاعة المحاضرات_3شتوحسهام D20069030797 1377

قاعة المحاضرات_1وهبةسوفیان D201731064180 1306

قاعة المحاضرات_2لصطبسید أحمد D19989158 1318

المدرج_جحجالسید علي D201733029635 1247

قاعة المحاضرات_1ذیبسیدعلي D20062063167 1276

المدرج_جمدونيسیدعلي D201631099365 1236
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:58طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبوخشمسیف الدین D201434029794 1061

المدرج_أبودیابسیلیة D201633000836 1076

المدرج_بهواینشاهین D20076001300 1130

قاعة المحاضرات_2بقننوشرف الدین D201338056137 1344

قاعة المحاضرات_2آیةشریط D201734017050 1355

المدرج_بمخناششعیب D20094056013 1138

المدرج_جحمودةشفیق D201535071116 1233

قاعة المحاضرات_1حمادي شارفشناز D199949483 1258

قاعة المحاضرات_1حموششهاز D1997456085 1255

المدرج_أمعیوفشیرین D201735068435 1088

المدرج_أبن مسعودصارة D20049007742 1029

قاعة المحاضرات_3أفوندوصالح الدین D20087042035 1382

المدرج_جبن زیانصباح D20098003987 1219

قاعة المحاضرات_3بیطلصلیحة D20151816 1395

قاعة المحاضرات_3قراینيصهیب شمس الدین D201532023705 1396

المدرج_جقرموشصوفیان D1991119340 1173

المدرج_بالمیةصیاد D201634066342 1162

قاعة المحاضرات_1حسانيضیاء االسالم D201435086579 1290
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:59طبع بتاریخ: على:

المدرج_جبوعافیةظریفة D20111066815 1221

قاعة المحاضرات_1عبد العزیزعائشة D201535033413 1294

المدرج_جغربيعائشة D20069036244 1210

المدرج_أبوسیفعادل D201533058834 1064

المدرج_أحامدعادل D1999607406 1011

المدرج_جموساويعادل D20032046110 1190

قاعة المحاضرات_2بنینةعبد الحفیظ D2001920670 1324

المدرج_أرقاقبةعبد الحق D20108044492 1051

قاعة المحاضرات_2حبارةعبد الحكیم D201732029318 1353

المدرج_جزاللعبد الحمید D20054029628 1204

المدرج_أجمالعبد الرزاق D20092045948 1044

المدرج_أخلیقةعبد الرزاق D2002944308 1024

المدرج_أرزازعبد السالم D20095022167 1046

المدرج_جعدانعبد السالم سید علي D201538071121 1234

المدرج_أتاسوریتعبد الغني D1998450748 1008

قاعة المحاضرات_3سطوطحعبد القادر D20042039329 1368

المدرج_جعیسوعبد القادر D1998211448 1178

المدرج_ألبوخعبد القادر D20049021474 1030
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:59طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_2زدكعبد الالوي D201538072055 1349

قاعة المحاضرات_1شنقاشعبد اهللا D20059079258 1273

المدرج_أفرقانيعبد المجید D20052052596 1034

المدرج_بمعصومعبد الناصر D201534084833 1153

المدرج_أبوخلیفعبد النور D20127011510 1054

قاعة المحاضرات_1قریبیسعبد الودود D201531032454 1291

قاعة المحاضرات_1عبیدعبداالله عبد الصمد D201537087430 1296

المدرج_بنذیرعبدالحكیم D201535094341 1155

المدرج_بتواقینعبدالرحیم D2001102616 1099

المدرج_ببوشفیراتعبدالغافور D20073064118 1129

المدرج_جشریطعبدالقادر D1999243173 1182

المدرج_أشواطحعبدالقادر D1996448357 1005

قاعة المحاضرات_1قریبعبدالقادر D2000907861 1263

المدرج_أمباركيعبدالقادر D20069019905 1038

المدرج_جبوزیرعبداهللا D201731045147 1243

المدرج_أبن عطیةعبدالوهاب D20049031868 1031

قاعة المحاضرات_3عبدالعاليعبدالوهاب D1997810053 1365

المدرج_جعبدليعبلة D201335083429 1225
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:59طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_2شلبابعبیدة D1998457663 1317

المدرج_أبوداللعبیر D201631095463 1074

قاعة المحاضرات_3شاوشعدالن D201638072812 1405

المدرج_أسلطانيعطااهللا D20079035600 1041

المدرج_أحركاتعفاف D1998401776 1007

المدرج_جبوحدیدةعلي D2002911559 1189

المدرج_أبوشولعلي D201433013717 1060

قاعة المحاضرات_2شویحةعلي D20049022011 1332

المدرج_جقاسميعلي D20039047300 1195

قاعة المحاضرات_2منصوريعلي D201332058610 1342

المدرج_بدهماسعمار D20101073836 1140

قاعة المحاضرات_1بن صغیرعمارة D20039014046 1266

المدرج_ببن مدانيعمر D2001914766 1102

المدرج_بقبازعمر D20042069600 1111

قاعة المحاضرات_1عبد الصمدغزالن D201731058352 1305

المدرج_جلخنشفاتن D20039039968 1194

قاعة المحاضرات_1مرسیسفاتن D201635095768 1303

المدرج_بسالميفارس D201431061487 1143
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:59طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_3حرزوزفاطمة D20122054630 1387

المدرج_أقراديفاطمة D2001914078 1017

قاعة المحاضرات_3قرقورفاطمة D20031069752 1366

المدرج_أدهلوكفاطمة الزهراء D201532089445 1063

المدرج_أرزواليفاطمة زهرة D20072072115 1039

المدرج_جبن حاج جیاللي مقراوىفتحي D20072083566 1211

المدرج_جلعثامنةفتحي D201433070125 1228

قاعة المحاضرات_2بن قویدرفتیحة D201632058374 1350

المدرج_جرحمونيفتیحة D199393005630 1174

قاعة المحاضرات_2شرقيفتیحة D20051086880 1333

المدرج_جارفیسفرحات D2001487936 1187

المدرج_أدعاسفلایر D20111044598 1052

قاعة المحاضرات_1مدوشفرید D200018011 1261

قاعة المحاضرات_3دحمانفضیلة D201739000847 1410

المدرج_جسویقاتفیصل D20079043247 1215

قاعة المحاضرات_2عزوزيفیصل D1996390192 1314

المدرج_بالسعدیةقارف D2004909452 1116

قاعة المحاضرات_2سلمانقتیبة D201734037243 1356
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العلوم االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علوم التسییر 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:59طبع بتاریخ: على:

المدرج_أسعديكامیلیا D201535007376 1066

المدرج_أتربوشكریم D2002225518 1019

المدرج_أحلیميكریم D199454560 1004

قاعة المحاضرات_1صیلعكمال D20049032162 1268

قاعة المحاضرات_1كروميكمال D20047010672 1267

قاعة المحاضرات_3جعادركمیلة D201534088469 1397

قاعة المحاضرات_3بكراويكوثر D20127001313 1389

المدرج_ألعجایلیةكوثر D201733040808 1086

المدرج_أعوفيلبنى D201432024416 1058

المدرج_جیاحيلبنى D20081086969 1217

المدرج_بجیالليلخضر D199296296 1092

المدرج_بعجیميلخضر D20059017777 1121

قاعة المحاضرات_3سدیرةلعبیدي D1989211137 1362

قاعة المحاضرات_1منیرلعراجي D20054090196 1271

قاعة المحاضرات_1مزیانلمیاء D20071065585 1277

قاعة المحاضرات_1بن العربيلمیس D20078072630 1279

قاعة المحاضرات_3دحمانيلیلى D20171121723 1406

المدرج_أرداحلینة D201731073541 1084
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المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 
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قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:59طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_3اسماعیللیندة D201731087360 1408

المدرج_ألیشانيماویة D20092024177 1043

المدرج_ألبیبةمباركة D201539003506 1071

المدرج_جسویسيمبخوت D20049016543 1201

قاعة المحاضرات_2بنیشمحجوبة D201732074173 1354

قاعة المحاضرات_3كواشمحفوظ D20042087309 1369

قاعة المحاضرات_2مباركيمحفوظ D2002711935 1327

قاعة المحاضرات_1العواديمحمد D1997140729 1254

المدرج_جبلعباسمحمد D1998826589 1181

المدرج_أبن سالممحمد D2001923239 1018

المدرج_جبن مدیونيمحمد D1990274443 1172

المدرج_جحاج عمارمحمد D2000933411 1186

المدرج_أدرمانمحمد D20088085376 1042

المدرج_برمیتةمحمد D201536012997 1156

المدرج_بزابورمحمد D20088062169 1136

قاعة المحاضرات_3زرقانمحمد D20082015886 1381

المدرج_أعلي الشریفمحمد D20043108275 1026

المدرج_أفراجيمحمد D20107047969 1050
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المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:59طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_3فرانيمحمد D20032038797 1367

المدرج_بقرناشمحمد D20122008358 1141

المدرج_جكریفیفمحمد D1999915566 1184

قاعة المحاضرات_1لعدایسیةمحمد D201636004615 1304

المدرج_جلعورمحمد D20073069858 1212

قاعة المحاضرات_1محمدمحمد D201732075180 1307

المدرج_ببن شهرةمحمد أمین D20062042002 1122

قاعة المحاضرات_3مرزوقمحمد أمین D20062061737 1376

المدرج_بیحیاويمحمد أمین D201539029032 1159

المدرج_أمعامرةمحمد األخضر D201731050260 1082

قاعة المحاضرات_2بوطبالمحمد األمین D201432032873 1345

قاعة المحاضرات_1سلیمانيمحمد األمین D1998464479 1257

المدرج_بلعریبيمحمد األمین D20067061351 1124

المدرج_جلعیفاويمحمد االمین D201335083442 1226

المدرج_جمرابطيمحمد السعید D201635036813 1238

المدرج_بدربالمحمد بلقاسم D2001245526 1100

المدرج_بلغواقمحمد صالح D200075229 1098

المدرج_بطالبيمحمد عبد العزیز D2000265739 1097
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 
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:معهد 

الشعبة : 
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مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:59طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبوضلعةمحمد علي D201639003675 1079

المدرج_جمختارمحمدي D1998814615 1179

قاعة المحاضرات_3باكریةمحمود D20049032410 1372

المدرج_أوالیحینمحي الدین D20102071616 1048

قاعة المحاضرات_2النويمراد D201335001173 1343

المدرج_جسعیودمروان D201534080434 1232

قاعة المحاضرات_3بن یوسفمریم D201336042277 1393

قاعة المحاضرات_1مهناويمریم D201535009100 1293

المدرج_بفرحولمصطفى D20032073372 1105

قاعة المحاضرات_1لطرشمصطفى D1999929206 1259

المدرج_بیوسفيمصطفى D20042061674 1110

قاعة المحاضرات_3صالحمصطفى االمین D20089004113 1384

المدرج_جحومیمیدمفتاح D20034094960 1192

قاعة المحاضرات_3لیشانيمالك D201739048589 1411

المدرج_جبشارفملیكة D20042077142 1197

قاعة المحاضرات_1خلیفيملیكة D20088012242 1281

قاعة المحاضرات_1سعایدیةمنار D201736042607 1308

قاعة المحاضرات_1بوروایسمنال D20111039150 1283
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:59طبع بتاریخ: على:

المدرج_بخلیفمنال D201631033780 1160

المدرج_جبن الصادقمنصور D20049024947 1203

المدرج_جحنانمهدي D20054087979 1206

المدرج_بلطرشمهدي D201535020585 1154

المدرج_جزماممولود D20162880537 1235

قاعة المحاضرات_1علیليمیلود D20072082951 1278

المدرج_أبارودينادیة D2002424958 1021

المدرج_بعلي موسىنادیة D201532071262 1151

قاعة المحاضرات_3برباشينبیل D201535073250 1398

المدرج_أرزاقنبیلة D199261566 1003

المدرج_جعمیرينبیلة D20112020354 1222

المدرج_بجواجةنجاة D20041080712 1108

قاعة المحاضرات_1نفراوينجمة ایمان D201631059660 1299

المدرج_أاحمویننجیب D20092049261 1045

المدرج_جلعویسينجیب D20081065216 1216

المدرج_جمعوندى D201434059115 1229

المدرج_بعمرانندیرة D201431085264 1144

المدرج_جبوقشالنرمین D201735010827 1248
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:59طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_1محزمنزهة D201431073858 1287

قاعة المحاضرات_2سعیداننسرین D20125037840 1341

قاعة المحاضرات_3نوينسرین D201731057254 1407

المدرج_بیحیاوينسرین D20052071572 1118

المدرج_أقرزونسیمة D20122023142 1053

قاعة المحاضرات_1ینارنسیمة D2006115520 1274

المدرج_أسعایدیةنصر الدین D201536048044 1069

المدرج_جتویرنصرالدین D20054050819 1205

قاعة المحاضرات_2بن عیسىنعاس D20049013196 1331

المدرج_جدبابنعیمة D20059020088 1208

المدرج_بزقعارنعیمة D1999916786 1096

قاعة المحاضرات_3سكرنعیمة D20078020168 1380

المدرج_أجزماتينغم D200436635 1027

قاعة المحاضرات_1بالشیخةنوال D1999931996 1260

المدرج_ألخضارينوال D20058040403 1035

المدرج_أبن عویرةنور الدین D20044105379 1028

المدرج_جبوجفنةنور الهدى D201638073345 1239

المدرج_بسائحينورة D20049029836 1115
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مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:59طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبن مسعودةنوردین D201535001689 1065

المدرج_بمرهوننوري D2002486720 1103

المدرج_بطباشهاجر D201432020643 1145

قاعة المحاضرات_2حشانيهادیة D201536066085 1347

قاعة المحاضرات_2ماجريهجیرة D20061065128 1335

قاعة المحاضرات_1حیمیدةهشام D20079018758 1280

قاعة المحاضرات_3فراحهشام D201638030055 1404

قاعة المحاضرات_1عدالةوردة D201739002962 1309

المدرج_ألخلفوسام D20103036232 1049

المدرج_أالعتروسوفاء D201738068480 1090

المدرج_جالعیدانيولید D20049019802 1202

المدرج_ببن ولهةولید D20053098519 1119

المدرج_أترملیلولید D201532077479 1062

المدرج_بدرویشولید D201631048312 1161

المدرج_بعواجولید D201531105332 1150

قاعة المحاضرات_3عیدوديولید D20056007701 1374

قاعة المحاضرات_3مساحولید D20128053675 1390

المدرج_جأمزیانیاسمین D201731098143 1244
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 
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مقاوالتیة  التخصص : 

24/01/202318:57:59طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_1خماشیاسمین D201538073350 1298

قاعة المحاضرات_3بوزیانیاسین D20128053679 1391

قاعة المحاضرات_2حداديیاسین D1990126894 1312

المدرج_بحضريیاسین D20072010366 1126

قاعة المحاضرات_2عیواجیاسین D201735101694 1358

قاعة المحاضرات_1لطرشیزید D20054016401 1270

المدرج_باألحسنیسرى D201732028233 1169

المدرج_جبن سالمةیمینة D20034113048 1193

المدرج_جطالبيیمینة D20042045630 1196

المدرج_أیحيیوبا توفیق D201733014860 1085

قاعة المحاضرات_3عزوزیوسف D20049029955 1371

المدرج_أمخلوفيیوسف D20052001959 1033

قاعة المحاضرات_2منادليیوسف D20072066970 1336

المدرج_بدحمانيیوغورطة D20093011548 1137

المدرج_أشليیونس المختار D201638071867 1078
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