
 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 2019/2020مالية ومحاسبة              السنة الجامعية   – الثانية القائمة االسمية لطلبة السنة  

 

  6فوج 

 

 

 

  رقم التسجيل  اللقب واالسم  الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 4431160319 بوقار  ايمان  1
 4431160627 ايططاحين  ايمان  2
 4431170166 حمادي  وائل  3
 4431170211 حسني  سمير  4
 4431170240 فتاحين  زينب  5
 4431170255 فرج  عبد الرحمان  6
 4431170397 مزيان  أسامة  7
 4431170499 فالق  يحي  8
 4431170539 عدالحين  شمس الدين  9

 4431180018 سبع  خالد عبد الرحمان  10
 4431180084 غنين  الحسن  11
 4431180094 موالك  أيمن 12
 4431180157 بحري  رمزي عالء الدين  13
 4431180198 شيخاوي  ليندة  14
 4431180200 رضوان   بوزيان 15
  4431180216 عجاج  إكرام  16

 
 
 
 
 
 

B 

 4431180219 بسكري  خالد  17
 4431180236 فروجي  رميساء  18
 4431180261 دوبة  مصطفي أمين  19
 4431180285 عماري  عبد الرحمن  20
 4431180294 بلقاسم  يوسف  21
 4431180316 تومي  فؤاد  22
 4431180365 عبدالغني قرجيج   23
 4431180382 بن عامر كرفاحشهيناز 24
 4431180383 بوعبي  وليد  25
 4431180431 قضاي  عبدالحميد  26
 4431180434 بولنوار  محمد  27
 4431180452 بلقاسم كرمي  محمد  28
 4431180567 حداد  عبد الرحمن  29
 4431180583 عيدي  علي  30
 4431180683 بوقايسي  عبد الرحمان  31
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 7فوج 
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A 

 4431150382 بزينة  بلقاسم  1
 4431150626 كفان  حسين  2
 4431170140 رمالي  عبد الرؤوف  3
 4431170242 بن حاج جياللي مقراوى  عبير  4
 4431170405 عبد هللا محجابي  أسامة  5
 4431170463 بن مبارك  اسالم  6
 4431170481 بريشي  علي  7
 4431170631 قرين  محمد  8
 4431170661 كلوى  فتيحة  9

 4431170800 بوعداين  امين  10
 4431180123 بلعيسة  وسام  11
 4431180158 سعيدي حية  إحسان  12
 4431180192 مرسالم  سلمى  13
 4431180240 رياض داود   14
 4431180242 صدوقي  عبد الوهاب  15
  4431180256 زناتي  سعاد  16

 
 
 
 
 
 

B 

 4431180264 بوراس  رانية  17
 4431180291 مطاي  فاطمة الزهراء  18
 4431180296 عبد السالم بلكبير  اصالة  19
 4431180317 زناتي  ريمة  20
 4431180322 بوالجاج  أحمد رامي  21
 4431180348 نقاز  عمر 22
 4431180358 عقاب  حمزة  23
 4431180401 تيمطاوسين  سفيان  24
 4431180551 زيار  ضياء الدين 25
 4431180556 مسعودي  محمد  26
 4431180621 عكاشة  أمنة  27
 4431180622 صدوقي  حورية  28
 4431180623 العدلية  إسالم  29
 4431182001 بن شيخة  رودينة سعاد  30
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  8فوج 
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A 

 4431150054 قرنوق  حياة  1
 4431160044 بلدي  عبد هللا  2
 4431170144 هرنون  نور الهدى  3
 4431170180 مخانق  عبد القادر  4
 4431170251 افغول  وائل  5
 4431170264 أسامة حاج صدوق   6
 4431170369 لكال  محمد أمين  7
 4431170497 خلج  شعيب  8
 4431170530 امبارك  عبد الرزاق  9

 4431170676 حميم  فريدة  10
 4431170810 موساوي  إسالم  11
 4431180058 كواش  عبد النور  12
  4431180090 نجاري بن حاج علي  فايزة  13

 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 4431180251 عاشور  يامنة  14
 4431180268 دوحة  هشام  15
 4431180349 بوجالل  نهى  16
 4431180353 تومي  ريم  17
 4431180369 بن حاج الطاهر  منير  18
 4431180385 بلعيد  زينب  19
 4431180470 مرج  شميسة  20
 4431180498 بن سليمان  يونس  21
 4431180508 رحمون  حمزة  22
 4431180545 موح  حسين  23
 4431180546 بنيدير  سامية  24
 4431180588 براحية  أمينة  25
 4431180647 فقوس  منال  26
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  9فوج 
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A 

 4431150161 حمول  جالل  1
 4431150509 حوايجي  طاهر عبد هللا  2
 4431160227 شالوشي  سليمان  3
 4431170146 وعيل  محمد  4
 4431170428 معروف  اسمهان  5
 4431170708 عبدلي  خالد  6
 4431170813 قيبو  لمياء  7
 4431180029 جعفر  أشواق  8
 4431180059 سعيداني  نصرالدين  9

 4431180131 زعطوط  فدوى  10
 4431180162 هاشمي  رميسة  11
 4431180225 يحي عمر  بسمة  12
  4431180255 مرباح  منال  13

 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 4431180305 حمالوي  محمد فارس  14
 4431180350 بالق  أيوب  15
 4431180370 قيبو  لمياء  16
 4431180446 قندوزي  حورية  17
 4431180476 صفاح  حسين  18
 4431180509 محمدي  وسام  19
 4431180555 عياد  ليندة  20
 4431180592 قصالي  وئام  21
 4431180656 كناش  لخضر 22
 4431180657 كناش  حكيم  23
 4431180690 سليمان  حسن  24
 4431180719 أوراغ  خديجة  25
 4431192003 وعيل  يوسف  26
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   10فوج 
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A 

 4431160265 هدلي  محمد  1
 4431170327 معزوزي  محمد 2
 4431170426 بطاسة  سليم  3
 4431170431 زقاي  ياسين  4
 4431170507 مرزوق  رضا  5
 4431170570 برشو  اكرام  6
 4431170584 فرحات  فيزة  7
 4431180009 رحموني  هشام  8
 4431180033 زرقي  إيمان 9

 4431180060 محمد باهي   10
 4431180101 حراس  عبد الكريم  11
 4431180135 الفرقوقي  هاجر 12
 4431180159 سحنون  يونس  13
 4431180167 بوعبد هللا  لمياء  14
  4431180246 بلقرقيد  أسماء  15

 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 4431180273 بن عزيزة  فيصل  16
 4431180327 عبد الرحمن  ياسمين  17
 4431180371 جعوان  بسمة  18
 4431180391 بلخيرة  وليد  19
 4431180393 تلي  حياة  20
 4431180411 بوبكر  فراح  21
 4431180451 حمتاني  سميرة  22
 4431180454 بيداوي  مروى  23
 4431180477 شافع  عبد القادر  24
 4431180493 بوزيان الرحماني  عبدالقادر  25
 4431180594 مالكي  محمد رياض  26
 4431180637 زرقاوي  سمير  27
 4431180658 عتبة  عمر 28


