
جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة أعمالعلوم التسييرقسم

B10قائمة الطلبة  الممتحنين في القاعة 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
4ع1998/04/26سعيد الرحماني  جهاد14431170138

5ع1999/02/25بولفراق  محمد24431170147

2ع1997/08/18بوزيدي  أحمد34431170158

4ع1999/07/30سعدون  كوثر44431170159

3ع1996/08/13ملوكة  فتيحة54431170164

4ع1999/02/27يوسف أحمد  شيماء64431170170

4ع1999/07/05يوسف أحمد  خليدة74431170171

3ع1998/03/22قوراوي  إيمان84431170181

2ع1998/05/28سرير  شيماء94431170182

3ع1996/04/16عباس  رفيق104431170185

4ع1998/12/12فقير  مروان114431170189

1ع1997/04/19بربارة  فيروز124431170213

5ع1996/03/15سعدون  حيزية134431170215

4ع1998/08/13حاج أعمر  أسية144431170216

3ع1995/07/13بلقاسم  أحمد154431170218

2ع1999/08/20بن حركات  منال164431170225

4ع1999/10/15بن قوفة  حياة174431170236

1ع1998/10/14حاج جيالني  منال184431170239

1ع1996/11/15محمد بوزيان  رميساء194431170241

5ع1998/01/17جالل  مروة204431170260



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة أعمالعلوم التسييرقسم

B11قائمة الطلبة  الممتحنين في القاعة 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
3ع2000/03/01بن عربية  سعيد14431170275

4ع1999/03/22خيال  خولة رميساء24431170297

3ع1998/01/01بن ميرة زيتوني  نجاة34431170301

1ع1997/03/28طاهر  عودة44431170320

5ع1997/04/07بن عبد هللا  أسماء54431170329

3ع1996/02/08حمودي  عبد الغاني64431170337

3ع1999/08/06عيد  يسمينة74431170398

1ع1998/01/24سردو  شهرزاد84431170400

3ع2000/02/04شباحي  حورية94431170404

3ع1997/08/01حوت  روميساء104431170418

4ع1996/09/14وشن  عائشة114431170420

4ع1999/11/30عربية زورقي  أمال124431170427

1ع1996/02/05رقيق  سناء134431170443

2ع1996/05/10قداري  كريم144431170444

1ع1998/05/28براهيمي  جهيدة154431170452

3ع1998/01/09صعاب  أمال164431170464

5ع1999/09/17عيساوي  وسيلة174431170469

3ع1998/01/25هندي  لبنة184431170470

1ع1997/04/09خلج  منال194431170479

1ع1999/10/23كوار  فاطمة الزهراء204431170492



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة أعمالعلوم التسييرقسم

B12قائمة الطلبة  الممتحنين في القاعة 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
5ع1996/03/27سني  علي14431170518

5ع1999/12/01بوقفطان  منال24431170520

1ع1998/05/12بلقريشي  آمال34431170525

5ع1995/12/28سعيدي  عتيقة44431170533

1ع1999/06/11سحنون  نور الهدى54431170534

1ع1998/08/11نجوم  حياة64431170543

5ع1998/04/05بن نوبة  عائشة74431170545

1ع1996فلوس  فاطمة84431170550

2ع1997/05/29جالل  صفاء94431170560

3ع1996/06/22شماني  محمد عادل104431170572

4ع1998/11/28دادوي  سهام114431170575

5ع1998/09/24يحي محمد  جيهان124431170577

3ع1999/01/23زراولة  أسماء134431170582

2ع1999/08/27سواعدي  جويدة144431170595

2ع1996/04/01زواوي  سيد علي154431170598

3ع1997ماجن  خولة164431170604

5ع1997/06/05ستي  هنيدة174431170605

5ع1996/05/08بنود  منير184431170614

3ع2000/08/17عبادة  وئام194431170618

4ع1999/09/17ليفيف  وئام204431170620



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة أعمالعلوم التسييرقسم

B13قائمة الطلبة  الممتحنين في القاعة 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
1ع1998/07/28كراش  زينب14431170629

5ع1999/12/02بوزار  إسماعيل24431170633

2ع1997/08/16بوجمان  مروى34431170636

4ع1998/07/10صفوان  هواري44431170637

5ع1995/06/24بوجمعة  نادية54431170639

1ع1998/07/12بدراني  ريحانة64431170643

5ع1996/02/05بصال  فاطمة الزهراء74431170648

1ع1997/05/08محمد بلكبير  امال84431170651

3ع1998/08/26مكاسو  إيمان94431170654

3ع1996/11/23غالم  وردية104431170657

4ع1999/02/08قنون  نجاة114431170664

5ع1997/02/01بودراسن  أسامة124431170667

2ع1998/07/05سردو  سيد أحمد134431170668

5ع1996/04/17فروزي  صالح الدين144431170671

3ع1998/08/07مصطفى قوادري  أحالم154431170674

3ع1997/08/04جلولي  إبتسام164431170678

5ع1996/07/17عكوشي  نصيرة174431170682

1ع1998/04/18فالق  مراد184431170684

2ع1999/09/29عكاشة  رجاء194431170685

3ع1998/06/18مخلفي  أحمد نجيب204431170689



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة أعمالعلوم التسييرقسم

B14قائمة الطلبة  الممتحنين في القاعة 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
4ع1996/02/04قلواز  يوسف14431170693

5ع1981/10/03شيتة  محمود24431170694

2ع1995/04/19إزيان  كوثر34431170697

2ع2000/03/11تيفور  خليل44431170700

3ع1996/06/14سديري  صبرينة54431170710

4ع1999/09/07بغدالي  هادية فزيلة64431170718

3ع1998/03/23بوهراوة  زبيدة74431170719

2ع1998/09/22جلولي  يسرى84431170720

2ع1996/03/01يعلى  سميرة94431170734

3ع1996/11/16حفصاوي  وداد104431170740

3ع1996/05/02سلمان  ابراهيم114431170742

2ع1998/06/13بن طيبة  نسرين124431170744

4ع1996/09/04بن يمينة  ابتسام134431170757

4ع1998/12/21قوراري  وائل144431170761

3ع1995/10/15بلوي  وردية154431170765

4ع1998/07/14إزيان  رحاب164431170770

2ع1996/04/17براهيمي  عبد الرحمان174431170771

2ع1997/02/04لعزالي  عماد الدين184431170773

2ع1995/08/18طيب بن عباس  سمية194431170775

4ع1996/05/05لعمامري  وليد204431170782



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة أعمالعلوم التسييرقسم

A1قائمة الطلبة  الممتحنين في المدرج 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
2ع1984/10/24غانمي  محمد14431123005

+1984/08/05عزوزة  عبد الجليل24431123006 32م

11م1993/09/20قاصدعلي  أسامة34431140243

12م1995/05/13ميسوم  فاطمة الزهراء44431140310

13م1994/08/01مالح  خالد54431140488

4ع1995/10/04بوجالل  نسيم64431150029

4ع1996/01/11بن طيبة  حميد74431150032

21م1994/04/29هيدور  محمد المهدي84431150058

12م1996/03/24قوجيل  فهيم94431150155

5ع1995/05/03شوط  مروى104431150156

4ع1995/12/16قويدر جلول  نور الهدى114431150318

11م1995/06/07بوزيان  فاطمة124431150403

4ع1996/04/02خليلي  سليمان134431150524

4ع1996/01/14لعزالي  عبد الكريم144431150526

4ع1989/12/29بن عيسى  فتحي154431150782

3ع1993/09/08صغير وعلي  نور الهدى164431150838

1ع1996/08/30فقير  هاجر174431160016

5ع1997/03/10بوغار  رميساء184431160028

5ع1996/11/12بن موسى  إيمان194431160043

4ع1996/03/03خبلي  سعيدة204431160053

3ع1996/09/21داود  فؤاد214431160127

14م1996/08/23تغورت  بوعالم224431160162

15م1998/04/05عربان  ياسمينة234431160172

1ع1995/07/16حمرون  محمد عبد العزيز244431160232

2ع1996/01/09محمد بلكبير  عبدهللا254431160283

1ع1997/04/17بن سايح  امينة264431160286

5ع1997/12/18العسكري  ايمان274431160328

5ع1998/03/02هني جلول  آية284431160338

2ع1998/12/05بوكرة عباسي  محمود294431160352

12م1996/09/07عليلي  عبد العزيز304431160372

3ع1993/09/29عبادة  ابراهيم314431160377



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة أعمالعلوم التسييرقسم

A1قائمة الطلبة  الممتحنين في المدرج 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
4ع1998/12/07العربي مختار  ابراهيم324431160393

15م1995/05/25شارف  صالح الدين334431160404

1ع1995/05/01أحمد بن يحيى  منال344431160406

2ع1995/09/28بوسليماني  خديجة354431160435

2ع1995/04/12زيتون  يوسف364431160439

4ع1996/08/03عباس  أحمد374431160494

5ع1997/02/14قدراوي  الحاج384431160525

4ع1996/04/26باللي  عبد القادر394431160544

2ع1994/04/12بن حركات  مراد404431160646

3ع1996/07/13فوضيل عويدات  حمزة414431160647

4ع1986/07/28عياش  أسيا424431160744

5ع1999/05/12غالب  ياسين434431170005

2ع1998/08/08هيدور  سماعين444431170018

2ع1999/08/04رحمون  إيمان454431170025

5ع1998/03/03كراش  عبدهللا464431170038

4ع1999/06/05بن علي  خولة474431170040

5ع1998/05/05سمار  شكيب بوعالم484431170050

3ع2000/03/11بنيش  محجوبة494431170059

1ع1999/08/23مقراني  شهاب504431170066

1ع1999/07/28يطو  هاجر514431170068

5ع1997/07/24بن حليمة  أمينة524431170075

5ع1996/07/20بلهراوي  مريم534431170080

2ع1996/07/24تزروت  نسيبة544431170088

3ع1998/11/26مسون  فوزية554431170092

4ع1996/06/29زنيني  فاطمة الزهراء564431170095

5ع1991/02/13بن عبيلة  توفيق574431170097

1ع1997/02/08حموش  شيماء584431170104

3ع2000/03/07دحماني  إكرام594431170127

3ع1996/07/31شيشة  نعيمة604431170128



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة أعمالعلوم التسييرقسم

B15قائمة الطلبة  الممتحنين في القاعة 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
4ع1996/05/08خياطي  الطاهر14431170788

5ع1996/04/24نومري  ناصر الدين24431170791

1ع1996/09/02بوزيان رحماني  لحسن34431170795

1ع1996/11/26زيران  عبدالرحمان44431170797

2ع1996/05/25مبدوع  عبد الرحمان54431170799

1ع1998/03/04حمري  إيمان64431170804

4ع1994/12/25صادق بن عباس  وهيبة74431170806

5ع1997/08/19مزيان  عبد الواجد84431170809

1ع1994/09/30زنيني  محمد94431170814

1ع1996/06/20ملياني  محمد أمين104431170820

3ع1997/01/03عبدون  نصيرة114431170826

4ع1996/03/23قاضي  عبد الفتاح124431170833

5ع1997/02/14سمان  فضيل134431170834

4ع1992/04/04واقد  سعيدة144431170842

5ع1996/06/02توايت  زكرياء154431170843

13م1997/02/10عمارة  الشفاء164431172011

1ع1997/04/05حمدي  ابتسام174431193012



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة الموارد البشريهعلوم التسييرقسم

B4قائمة الطلبة  الممتحنين في القاعة 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
2ع1995/11/21كلوى  عبد القادر14431170221

1ع1999/06/14عمروش  أحمد24431170228

4ع1997/06/01عصماني  علي34431170261

2ع1997/08/06حمدي  إسالم44431170268

2ع1997/09/11أوباجي  أنيس54431170272

1ع1996/02/13بن نعاس  اسامة64431170279

4ع1999/12/01حاجي  محمد أمين74431170285

4ع1999/07/27كالسي  سندس سماح84431170286

1ع1998/01/08زرواطي  إلهام94431170287

2ع1996/02/20هارون  كسيلة104431170293

3ع1999/11/04مرابط  ابتسام114431170307

1ع2000/09/24عبد السالم  هديل124431170321

4ع1997/03/30عاشور  فاتح134431170323

2ع1997/06/13حالل  محمد إسالم144431170346

3ع1996/10/29كراروبي لقواس  اكرام154431170352

4ع1995/08/08فاضل  كريم164431170365

1ع1997/03/25حمودي  سناء174431170375

2ع1996/04/20ملوك  نجم الدين184431170376

3ع1998/05/11طرفي  نعيمة194431170382

2ع1999/07/22محي الدين  فاطمة الزهراء204431170407



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة الموارد البشريهعلوم التسييرقسم

B5قائمة الطلبة  الممتحنين في القاعة 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
2ع1996قاضي  عبد الحميد14431170411

2ع1999/08/26رفاس  عبد هللا24431170454

3ع1998/05/20حسني  فوزية34431170502

2ع1999/06/16لواسي  فاطمة44431170516

1ع1998/04/27بن جياللي  زهرة54431170551

3ع1997/11/18سمشة  رتيبة64431170562

2ع1998/08/11حمالوي  شهرزاد74431170568

2ع1997/11/23توهامي  جويدة84431170574

2ع1995/07/05بوزيان  فاطمة94431170578

3ع1998/11/04بدراني  ملياني104431170591

3ع1997/02/24لرجان  عادل114431170599

1ع1998/11/12بوكروش  سميرة124431170606

1ع1997/03/18مزيان  عبلة134431170632

2ع1999/03/27فغالي  هبة144431170647

2ع1996/02/14خليفي  محمود154431170658

4ع1992/09/07كواش  عبد هللا164431170659

4ع1998/04/06مقدم  مونية174431170706

2ع1999/07/10مطامر  عفاف184431170711

1ع1999/12/18جبار  امنة194431170725

4ع2000/07/04مقراني  عائشة حنان204431170731



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة الموارد البشريهعلوم التسييرقسم

B6قائمة الطلبة  الممتحنين في القاعة 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
1ع1997/11/27بن هنور  محمد أمين14431170749

4ع1995/01/26بوغار  جميلة24431170751

2ع1996/07/06شعشوعة  عبد الرحمن34431170753

2ع1995/02/10بركان  عبد القادر44431170758

3ع1997/09/11بومعزة  أميرة54431170769

2ع1996/07/24مغاتري  هشام64431170778

1ع1997/12/13العربي  منصور74431170781

2ع1996/10/15بن عيسى  بالل84431170783

3ع1997/08/05عقاب  عائشة94431170785

2ع1997/02/21ملوك  موسى104431170786

4ع1994/09/07عمر يوسف  سعاد114431170789

1ع1996/06/09رابحي  رابح124431170792

2ع1998/04/04بن رابح  اسالم134431170801

3ع1996/01/12مروش  قويدر144431182002

1ع1994/02/21جيلي  عبد الرزاق154431182003

2ع1998/01/08مكي  سامية164431182006

17

18

19

20



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة الموارد البشريهعلوم التسييرقسم

A2قائمة الطلبة  الممتحنين في المدرج 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
1ع1992/08/31العرجون  وتيق14431140125

13م1993/01/20ماوي  سفيان24431140205

2ع1993/03/17قاضي  محمد34431140321

11م1994/12/02بلخيرة  عمر44431140451

2ع1993/09/11ترير  صبرين54431140476

13م1995/03/13عفيف  عبد القادر64431140640

4ع1994/09/02كوي  فاطمة الزهراء74431150481

4ع1995/06/01فنديل  محمد اسالم84431150530

4ع1994/10/12بقرني  أيمن94431150659

4ع1994/02/08داودي  نسرين104431150691

14م1993/01/14كعوان  الحسين114431150955

1ع1997/02/26فوزي  حكيم124431160005

2ع1996/11/20بن بسكري  الحسين134431160024

2ع1996/09/27بوريشة  رفيدة144431160060

1ع1997/02/05عثمان  محمد اسالم154431160076

4ع1996/09/24بزيو  عبد المجيد164431160102

4ع1996/02/24سلول  عبد الرحمان174431160109

1ع1997/08/20زانتو  أسامة184431160129

1ع1997/08/23دحامنية  أيمن194431160147

3ع1996/11/02بلخير  شيماء204431160193

4ع1998/04/29ولد محمدي  عبد الرحمان214431160214

4ع1997/02/20بن زارة طاهر  فيصل224431160218

2ع1995/03/16طوايبي  أم الخير234431160241

3ع1997/10/20كوبيتي  محمد244431160245

4ع1996/04/11بوجمعة  زهية254431160255

1ع1995/09/10ميلودي  عبد الرحمن264431160278

1ع1998/07/08روزي  بالل274431160298

2ع1998/05/05زعير  إيمان284431160305

4ع1996/11/12أوزقزو  زكرياء294431160362

4ع1993/06/13بوعبد هللا  عبد المالك304431160401

2ع1995/11/03موح  خالد314431160537



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
سنة ثالثه إدارة الموارد البشريهعلوم التسييرقسم

A2قائمة الطلبة  الممتحنين في المدرج 
اإلمضاءالحالةالفوجتاريخ اإلزدياداللقــبرقم التسجيلالرقم
3ع1995/05/23شرقي  أمين324431160551

3ع1995/05/16بن سونة  صهيب334431160650

2ع1997/02/19بن بسكري  عبد الحق344431160672

3ع1997/04/09بن بسكري  صالح354431160694

2ع1996/09/21سعيد  عبد المالك364431160695

3ع1985/05/09قاضي  عابد374431160745

3ع1996/02/09سالم  كنزة384431160752

1ع1999/08/14ركاب  نور الهدى394431170003

2ع1997/08/21كاللدي  عبد النور404431170008

3ع1997/09/04قرجاج  فتحي414431170012

4ع1998/12/07حمايدية  إكرام424431170023

1ع1999/09/04بن يطو  إسمهان434431170041

3ع1997/04/05حراوي  عبد القادر444431170076

3ع1996/02/24بلهتهات  مسعودة454431170102

2ع1996/10/24دواعر  محمد464431170105

1ع1995/05/21نعمان  أحالم474431170120

2ع1998/03/03محمد أعمر  أمال484431170148

3ع1999/09/21البوعمراني  وئام494431170157

3ع1996/02/01مواز  يوسف504431170175

2ع1996/02/08بن عزيزة  نعيمة514431170177

2ع1996/01/30العابدي  آسيا524431170184

2ع1998/12/19جبار  فاطمة الزهراء534431170188

4ع1995/12/24بن علوان  إسحاق544431170192

1ع1999/07/14فرحي  وفاء554431170201


