
تدقيق و محاسبةجباية و محاسبةمحاسبة و ماليةالمؤسسة مالية

2134بن رابح محمد الشريف14431120598

4132ميلودي محمد24431130004

4132جدور محمد34431130071

4132فراح رابح44431130254

4132غالم توفيق54431130283

3241حشمان علي 64431130340

4123بوزيان الرحماني حمزة74431130402

4123عاللي عبد الرزاق84431130489

2134دواجية أسماء94431140018

4123بوخاتم أحمد104431140024

2134خالص زكرياء114431140088

4132بوكدرون عبد الحق124431140107

4132بلمسكين حمزة134431140142

3142عبد الرحمان خديجة144431140174

3241بزة محمد أمين 154431140215

2431شويرب فراح164431140222

3142يعقوب عزيزة174431140229

2134كفيف سمير184431140235

4132حمري فتيحة194431140259

4132مخانق محمد204431140270

2134تكيالين سهام214431140274

3124مقدم نعيمة224431140299

2134خيثر أميرة234431140366

2134بن زهرة فتيحة244431140374

4123مغراوي سامية254431140392

4123جنادي حنان264431140399

3124قلة أسماء274431140413

3124فايدي سميرة284431140416

3214ملولي محمد294431140442

2143علي بن يحي إلياس304431140459

4312معروف هاجر314431140553

1243زيرم كريمة324431140558

2134عماري إلهام334431140564

2134عبد هللا الحرتس ي منال344431140569

2134بونازف عبد املالك354431140572

3142بوعمرة نورة364431140619

رغباتهم بطاقات بإيداع قاموا الذين محاسبة و مالية علوم ثانية سنة طلبة قائمة

اللقب و االسم التسجيل رقم الرقم
المودعة الرغبات بطاقة

Ministère de L’enseignement Supérieur et la Recherche  

Scientifique 

Université Djilali Bounaama khemis Miliana 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

Sciences de Gestion 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة الجياللي بونعامة  خميس مليانة

كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم 
 التسيير



تدقيق و محاسبةجباية و محاسبةمحاسبة و ماليةالمؤسسة مالية

4231تعكرميت عبد الغني374431140711

2134امبارك أسامة384431140713

2134حوحاش أمينة394431140728

4132شيتة سعيدة404431150004

3142سعداوي رشيدة414431150005

2143بزينة شريفة424431150007

2143بن زهرة سعدة434431150008

3142مكي فاطمة444431150012

3142شارفي هناء اسيا454431150013

2134بوعزيز  شهيرة464431150016

4123شخار شمس الدين 474431150017

2134بوزاد إبراهيم484431150018

4123شطي صباح494431150025

3142براهيمي خولة504431150028

2143برارمي فضيلة514431150030

3142بن مبارك محمد524431150031

2134بن صفية كنزة534431150033

3142سعيدي احالم544431150034

3142طيبة وئام554431150035

4132حداوي محمد564431150036

3142بلوناس أمينة574431150041

3142بن شعبان أميرة584431150052

4123قرنون حياة594431150054

2143ملياني زليخة604431150056

4132صدوقي غانية614431150059

4132مالكي بالل624431150064

3142ثابتي أمنة634431150071

4132بوزار لقواس امحمد644431150072

4132انساعد أنيس654431150073

2134قلواز أمين664431150076

3142علوان عبد الغاني 674431150077

4123بلقاسم أميرة684431150082

2143زغالن حنان694431150088

3142رقية فتيحة704431150097

4132عالب شعيب714431150100

3142سعيدون أميرة724431150101

3142كراس مريم734431150102

2134يحياوي نهاد744431150105

4132بن جادة عائشة754431150109

4123عبد الالوي منال764431150111

2143ز/مكي ف774431150112

4123بن يطو شيماء784431150114
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4132طوبال خالد794431150121

3142زوامبي جهاد804431150126

2134عوامر حسام814431150127

3124رمال مفيدة824431150132

2143جعفور رشيدة834431150133

2143العنتري زوليخة844431150136

2143كيرلي مهدي854431150138

3124سليماني حنان864431150142

3124بردادي أمال874431150143

3421نصاح محمد أمين884431150147

4132عبدلي أميرة894431150149

4132عمران فتحية904431150154

2143محمودي زكرياء914431150158

2134سعدات أسماء924431150163

3124رشيدي حنان934431150166

2134رشيدي خديجة944431150167

4123بن كريرة محمد رمزي954431150168

1234عباس إسالم964431150170

1432ماس أميرة974431150176

3142عابد مروة984431150181

2143قزول رشيد994431150183

2134معامري عبد القادر1004431150187

3142قرين عبد النور1014431150188

2143خير سيد أحمد1024431150194

4123غنين جهيدة1034431150196

1234زروقي بشرى1044431150198

1234لرابي هدى1054431150199

4132فغالي مرية1064431150201

2134حاج ملياني حسان1074431150202

2143زيتوني هاجر1084431150204

3142حفصاوي منال1094431150205

3142أوملحة أمينة1104431150206

4132مقشوش نجية 1114431150208

4123خليفي نسرين1124431150216

3142بن علوان رتيبة1134431150218

2143رحلي مريم1144431150220

4123بوعبد هللا ايمان1154431150230

3241معزوزي فارس1164431150231

3241قواسمي عبد القادر1174431150232

2134خرايش نسرين1184431150233
4132عماري عالء الدين1194431150240

3142حمري رحمة1204431150250

2134ماس سعيد1214431150252
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4132حاج موس ى عبد الرحمان1224431150255

2134بوذينة ميمونة1234431150257

3142فايدي وهيبة1244431150258

4321بن لشهب محمد سيف الدين1254431150269

2134بواط سيف الدين1264431150273

3142بوعبد هللا محمد1274431150274

2134راحي محمد أمين1284431150289

2134زحاف جمال1294431150292

2341شقاليل رضوان1304431150293

2143حلفاوي محمد1314431150294

4123طواهير حنان1324431150301

3124برداد عبد النور1334431150303

2143مرسالب محمود1344431150312

3142رزق هللا حليمة1354431150326

4132باللي محمد نذير1364431150329

4123داودي محمد محسن1374431150332

4132بزغال حورية1384431150333

3142ألاطرش أمينة1394431150336

4123حاج أحمد بشرى1404431150339

4132شيبوط وسيلة1414431150340

2143حسين أمين1424431150349

4132رحالي بشرى1434431150351

2143شريفي أمنة1444431150353

2134بن عمار نصيرة1454431150357

4132لنجريط إكرام1464431150359

2143صالل أمين1474431150363

2134خراش ي فتيحة1484431150387

4132مداني كوثر1494431150388

4132عبيد هللا مروة1504431150389

2143عثماني بالل 1514431150395

3142بوزار لقواس سميحة1524431150396

4132بومازونة منال1534431150398

3142تساليت زليخة1544431150402

4123بوشارف إيمان1554431150408

3142شحاتي أحالم1564431150414

2134معيوف ليلى1574431150415

4132برابح محمد1584431150418

2134قرماح سناء1594431150419

4132بزينة حسيبة1604431150422

3142بوجمعي مريم1614431150435

4123بن حاج طاهر مليكة1624431150439

2134قادة عبد الرحمان1634431150444
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3142عقابة قمر1644431150451

2143مهود فريال1654431150455

2143يخلف أمال1664431150462

3142تيبربي أحالم1674431150464

4132مخالدي مهدية1684431150466

4123براهيمي هبة1694431150472

3142تاغورت عبد الرحيم 1704431150473

2143بوكروش مريم1714431150478

2143بن يحي قويدر حفيظة1724431150482

4321أقديش زينب1734431150487

2134رحمون فوزي1744431150492

2143بن رقية محمد 1754431150502

4231عط هللا نور الهدى1764431150504

3124كروش امينة1774431150518

3124معيوف ريمة1784431150520

4123بوغار صفية1794431150521

2134بلهادية شهرازاد1804431150525

4132قوادري إيمان1814431150527

4132كليل منال1824431150535

3241يطو نجوى1834431150542

4132بن زهرة بلقاسم حميد1844431150547

2134زنتو هاجر1854431150548

2134بوهراوة يونس1864431150549

2134دراوي سعيدة1874431150550

3241ملوك إبراهيم1884431150563

3142رحموني رحيم1894431150566

3142بن بوعلي أشواق مليس1904431150574

3142مرزوقي سامية1914431150576

4132بركاني سمية1924431150578

2143طيبي عبد الهادي 1934431150580

2143بومعزة هالة1944431150591

4132داودي حفصة1954431150592

3142قسطالي رحاب1964431150593

4132حوست صباح1974431150596

4132حباس مريم 1984431150597

3142بوستة نور الهدى1994431150598

2134بن مداح أمال2004431150606

4123كلتين مريم2014431150607

3142رنيمة أسماء2024431150608

4132عزرين عبد هللا2034431150609

2134يوسفي فايزة2044431150610

4132عطا هللا إبتسام 2054431150611

اللقب و االسمالتسجيل رقمالرقم
المودعة الرغبات بطاقة



تدقيق و محاسبةجباية و محاسبةمحاسبة و ماليةالمؤسسة مالية

2143مراكش عبد الرحيم2064431150616

2143مهابلي حورية2074431150618

4132قاسم علي سمية2084431150619

3142تيطاوني سورية2094431150623

3124بن أحمد جميلة2104431150627

4132قداوي شيماء2114431150629

4132سعيد الرحماني إيمان2124431150639

2143سايح حنان2134431150643

4231داعي نعيمة2144431150644

3142ين حليمة حياة2154431150655

2134صباطي راضية2164431150662

4132انساعد زكرياء2174431150664

3142مفتاحي صارة2184431150670

2143بنحاج جياللي مغراوة بثينة2194431150674

4132يماني شهرازاد2204431150675

3142بن أحمد صباح2214431150677

2143مرزوق سمية2224431150679

2143ز/مداني ف2234431150688

2143كيدادي محمد 2244431150692

4132وليد دران عبد الفتاح2254431150710

4132قادري نور الدين2264431150716

4123عماري عبد القادر2274431150724

2143عكاشة رغدة2284431150726

4132لعمامري سمية2294431150736

4123بلعريبي سمية2304431150738

3142مالخي عائشة2314431150747

3241فراح مريم2324431150748

2134لعيساوي خيرة2334431150761

2134كوراد عائشة2344431150763

3142قصاد ليلى2354431150771

2134سونة عائشة2364431150791

4132يوسفي سمية2374431150793

3142دريوش شروق2384431150796

4231بوركايب رياض2394431150797

3142بن خوشة نريمان2404431150799

4123بنعاس سليمة2414431150808

4123حدوش زكي 2424431150817

2134غمراني صافية2434431150826

2134مكي عفراء2444431150832

1234بلقاسم كرمي فوزية2454431150834

2134كوري محمد2464431150840

2143دحماني كمال2474431150842

اللقب و االسمالتسجيل رقمالرقم
المودعة الرغبات بطاقة



تدقيق و محاسبةجباية و محاسبةمحاسبة و ماليةالمؤسسة مالية

2134عقيلي محمد2484431150843

4132فقيري مروة2494431150848

4231دحمان محمد أمين2504431150852

2143بن حاج جياللي مغراوةعبد الحميد2514431150858

3142بسكري نجوة2524431150863

2134بنجاح مليكة2534431150864

2143ختاتة أمينة2544431150867

3124سدات سامية2554431150868

4132تومي محمد أمين 2564431150878

3142مزيون منال2574431150882

4321فقير أمين2584431150887

2143شاوش ي بختة2594431150887

2143طيب شريف محمد أمين 2604431150888

2143بومعزة هشام2614431150892

4231موح الياس2624431150898

3142ز/حواسني ف2634431150900

2143كيتاني صباح2644431150905

4123بن أحمد أحمد2654431150943

4132موزعيكة وهيبة2664431150944

2134ريبوح فاتح2674431150952

3142طوبال حمزة268 4431140236

4132سعدون عبد الرحمان269 4431140306

2134صدوقي عزيز270 4431140410

2134حري الحاج271 4431140571

4132مداوي نورالدين272 4431140589

2134صحابي أمينة273 4431150003

3142ز/مباركي ف274 4431150075

3142حسان فيروز275 4431150093

2134ز/بلهتهات ف276 4431150104

4123بوعلي عبد النور277 4431150117

2143مشلوخ بالل278 4431150172

2143تكيالين كلثوم279 4431150179

2143بلكاتب منال280 4431150191

4132دوبة هبة281 4431150200

2143مرقب حفيظة 282 4431150219

4132باللي فاطمة283 4431150241

2143بن جياللي عبد الناصر284 4431150302

4132عياد لبنى285 4431150348

2143مبدوع عبد الرحيم286 4431150362

4132تمطاوسين إلهام287 4431150365

2143مناد سهام288 4431150386

4132بوطوية شهرزاد289 4431150420

4123شريفي صليحة290 4431150445
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4132براهيمي صبرينة291 4431150454

2143رودان خولة292 4431150476

2143معيزي عبد املنعم293 4431150477

4132مداور سعاد294 4431150505

2143لعزالي نجاة295 4431150528

2143يحى محمد عبد القادر296 4431150536

2134شرشالي ياسين297 4431150553

2134نورة سمير298 4431150625

3142زروالي رانية299 4431150658

4321حنيش إكرام300 4431150669

3142فروزي هدى301 4431150714

3142بوشريط هناء302 4431150721

3124جلولي سارة303 4431150727

4123قادري كوثر304 4431150729

3142بن دوحة فاطمة305 4431150774

2143بوازني خالد306 4431150847

2134بلقاسم قوادري فاطمة307 4431150870

4123عبد القاوي عدنان308 4431150929

2134شيتة مليكة309 4431150945

2134محامدي ربيعة 3104431140626

3142حاج موس ى خيرة 3114431150068

4132يدر وفاء 3124431150115

4132موجد خيرة 3134431150151

4123بومازونة أمينة 3144431150237

4132فغالي لبنى 3154431150240

4132عزيزو خولة 3164431150329

2143مقران عالء الدين 3174431150331

3142مول الواد جهيدة 3184431150368

3142جلودي أحالم 3194431150575

4132بن ستو سارة 3204431150715

4132عزرين صابر 3214431150877

4123بن مبارك حمزة 3224431150907

2134رملة فراح 3234431150951
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