
 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 والمحاسبة قسم علوم المالية  
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   1الفوج 

  رقم التسجيل  اللقب واالسم  الرقم 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 4431170058 أوشريف  عبد الرزاق  1
 4431170063 روان  مروان  2
 4431170163 ديف  ياسين  3
 4431170328 والي  صالح  4
 4431170438 حمشوش  آسية  5
 4431170508 حمراني  عبد الحكيم  6
 4431170589 إلياس حميدي   7
 4431170701 براوزي  محمد  8
 4431180003 عناية  وئام  9
 4431180037 رياق  محمد عبد الغني  10
 4431180044 عيساني  محمد الصديق  11
 4431180066 خرايش  دليلة  12
 4431180112 ضيف هللا  ياسمينة  13
 4431180137 شريفي  علي  14
 4431180142 سفراس  بختة  15
 4431180174 شمبازي  هاجر  16
 4431180221 حميدي  أسامة  17
  4431180249 بلقاسم  منير  18

 

 

 

 

 

B 

 4431180276 سعيد  شيماء  19
 4431180307 واليحين  أحالم  20
 4431180308 بن حمار  أمال  21
 4431180330 مساحلية  بالل  22
 4431180336 عماروش  هشام  23
 4431180407 باجي  عمر 24
 4431180415 داودي  نورالهدى  25
 4431180449 عوينة  هند  26
 4431180478 عابد  مريم  27
 4431180506 محمودي  يونس  28
 4431180516 بن عامر كرفاح  حبيبة  29
 4431180523 بزينة  إلهام  30
 4431180539 بلعباس  زكرياء  31
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 4431180561 وضحة  جالل  32
 4431180597 مداني  معاذ  33
 4431180626 المغاري  خالد  34
  4431180662 بن مداح  سليمة  35

 

 2الفوج  

 رقم التسجيل  اللقب واالسم  الرقم

 

 

A 

 4431160335 سعيدي  نصيرة  1
 4431170094 ولحين  عبد الحليم  2
 4431170250 عبدالرحمان عبدات   3
 4431170441 بوطارقشهيناز  4
 4431170515 بلقاسمي  عبد هللا  5
 4431170590 يوسفي  اكرم شرف الدين  6
 4431170675 مبدوعة  محمد  7
 4431170715 عمر يوسف  محمد  8
 4431180004 قارة حسن  مريم  9

 4431180023 معزوزي  إسالم  10
 4431180039 وليد حمداوي   11
 4431180096 لنجريط  نهى 12
 4431180114 برارمي  نورة  13
 4431180136 نجماويشهيناز  14
 4431180211 زواتني  اسامة  15

 

 

B 

 

 

 4431180277 الدود  سارة  16
 4431180309 حفصاوي  وردة  17
 4431180314 الدود  سناء  18
 4431180321 حميسي  ابتسام  19
 4431180366 حالوة  نادية  20
 4431180378 بوشريط  أبوبكر محمد  21
 4431180394 تقرورت  نجاة  22
 4431180400 دحماني  ليليا  23
 4431180423 حوست  منال  24
 4431180445 بن شاوي  توفيق  25
 4431180482 سعدي سعدي  ياسمين  26
 4431180664 الرحمان أوباية  عبد  27

 4431180718 بن رابح  وليد  28
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 3الفوج 

 

  رقم التسجيل  اللقب واالسم  الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 4431160407 أمقران  سفيان  1
 4431170072 كاتي  محمد أمين  2
 4431170139 اوناصر  نجيب  3
 4431170227 بن عدة  عبد الجليل  4
 4431170348 تخريست  بالل  5
 4431170447 قناوي  نذير  6
 4431170721 شماني  خديجة  7
 4431180008 شافعي  عبير  8
 4431180042 تومي  منصف  9

 4431180073 لخضاري  عالء الدين  10
 4431180141 شمبازي  اكرم  11
 4431180224 بوريشة  حفصة  12
 4431180265 بن حاج أمحمد  بالل  13
 4431180281 بلعيسة  صارة  14
 4431180379 جعوان  عبد الرحمان 15
 4431180381 طلحة  إسماعيل  16
  4431180395 مرج  أحالم  17

 
 
 
 
 
 

B 

 4431180403 سردو  عالء الدين 18
 4431180427 تموري  ابراهيم  19
 4431180466 رافد  اسماعيل  20
 4431180491 باجي  ياسمينة  21
 4431180501 خلج  نصر الدين  22
 4431180528 مساعدية  عبير  23
 4431180562 عراب  ياسين  24
 4431180571 سعدي  شكيب  25
 4431180607 قليل  محمد  26
 4431180611 قاسم علي  سهيلة  27
 4431180616 قلواز  إسماعيل  28
 4431180628 حمودي  كريم  29
 4431180629 براحية  عبد اللطيف  30
 4431180633 باني  أحمد عالء الدين  31
 4431180635 بن سايح  محمد  32
 4431180668 العلياوي  ليلى  33
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  4الفوج  

 

  

 

 

 

  رقم التسجيل  اللقب واالسم  الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 4431160410 أحمد مبارك  خيرة  1
 4431170198 أوزقان  عراب  2
 4431170263 حجاري  باسم  3
 4431170341 حمادو  نسيم  4
 4431170457 كودري  خيرة  5
 4431170723 بن حليمة  نور االسالم  6
 4431180075 كرلفاهللا  فيصل  7
 4431180184 بردي  فاطمة الزهراء  8
 4431180191 عاشور  فاطمة الزهراء  9

 4431180250 شينون  سهيلة  10
 4431180283 تمام  عبد الرحمن  11
 4431180311 هاشمي  سيد أحمد  12
 4431180313 مسعودي  روضة  13
 4431180345 مداني  أيمن  14
  4431180346 رزق هللا  نور الهدى  15

 
 
 
 
 
 
 

B 

 4431180357 خشوش  اشراق  16
 4431180359 جمعي  زينب  17
 4431180361 فتاقة  فاطمة الزهراء  18
 4431180380 بلقاسم  مصطفى  19
 4431180396 برنو  أمنة  20
 4431180428 نقاز  فضيلة  21
 4431180438 هجرس  لويزة  22
 4431180448 عروج  سهام  23
 4431180467 شعيبي  عائشة  24
 4431180624 فصيح  مريم  25
 4431180625 يوسفي  رميصة  26
 4431180671 رقبة  يونس  27
 4431180673 قصعة  خالد  28
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 5فوج 

  

   

 

 

 

  رقم التسجيل  اللقب واالسم  الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 4431150580 طيبي  عبد الهادي 1
 4431170047 شربال  عبدالرحمان  2
 4431170107 سعيد  نبيلة  3
 4431170152 بنوبة  فايزة  4
 4431170319 ديالمزكرياء  5
 4431170379 مولود  عبد القادر بن  6
 4431170529 صفاح  خديجة  7
 4431170760 بن يمينة  عبدالرحمن  8
 4431180011 يماني  عبد الرحمن  9

 4431180049 رحماني  نجاة  10
 4431180056 جميعي  محمد أمين  11
 4431180080 قريش  نافع  12
  4431180087 كلتين  تاج الدين  13

 
 
 
 
 
 
 

B 

 4431180117 داودي  فدوى  14
 4431180118 طوبال  حفصة  15
 4431180125 خرشاشي  يسرى  16
 4431180153 نذير  إحسان  17
 4431180175 عيساوي  شيماء  18
 4431180230 صغير احمد  أحالم  19
 4431180364 مطاي  وئام  20
 4431180399 ساهل  نورة  21
 4431180465 بركاني  مريم  22
 4431180514 شرشالي  مايسة وافية  23
 4431180538 بلهتهات  وسام  24
 4431180574 بوقنديل  سناء  25
 4431180618 راطة  محمد أمين  26


