
جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
مادة: العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير كلية

األستاذ: علوم التسيير قسم
1 الفوج: السنة الجامعية :2023/2022 

                قائمة الطلبة: السنة الثالثة            تخصص: إدارة الموارد البشرية                               
األسبوع 11 األسبوع 10 األسبوع 9 األسبوع 8 األسبوع 7 األسبوع 6 األسبوع 5 األسبوع 4 األسبوع 3 األسبوع 2 األسبوع 1

عفيف  عبد القادر 4431140640 1

بن عودة  حسن 4431160261 2

ماريف  حمزة 4431160498 3

أدمحم عثمان  هشام 4431180043 4

ملياني  دمحم 4431180095 5

رمام  سمية 4431180245 6

بن حاج ادمحم  حمدان 4431180553 7

بن عيني  فاتح 4431190704 8

أوزقزو  يونس 4431200015 9

أولعربي  فايزة 4431200021 10

بن شاعة  إكرام 4431200106 11

تتبيرت  غالية 4431200170 12

جياللي جياللي  آية 4431200202 13

حنان  أنيس 4431200233 14

صبور  دمحم 4431200353 15

طرشون  محمود 4431200366 16

عيشور  خيرة 4431200434 17

ليمين  آية 4431200510 18

مشتار  عبير 4431200542 19

هاشمي  علي 4431200584 20

يخو  إسحاق 4431200602 21

عجاج  يوسف 4431200641 22

23

24

25

ل رقم التسج الرقم

ج) ل  الف ص من القسم (إستمارة التسج خ قاعة الدروس إال ب سمح ألي طالب ال يوجد إسمه  القائمة اإللتحاق  ال 
مها  ل تسل م المفصل) ق ة، التقي ة (إسم المادة، إسم األستاذ، إمضاءات الطل افة المعلومات المطل م  جب مأل إستمارة التقي

للقسم
م  اآلجال المحددة م إستمارة التقي جب تقد

العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب
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حفناوي  لطفي 4431150753 1

خديمي  كنزة 4431180287 2

بلفرار  دمحم 4431190051 3

لعروسي  بسمة 4431190759 4

بالط  يسرى 4431200060 5

جياللي عياد  شيماء 4431200203 6

داودي  أميرة 4431200254 7

سديري  حياة 4431200322 8

شارفي  ياسمين 4431200337 9

صبور  وئام 4431200352 10

صبور  لويزة 4431200354 11

صبور  ايمان 4431200355 12

عبد السالم  اميرة 4431200389 13

عقاب  عبير 4431200409 14

علي سماعيل  آية 4431200414 15

فضاوي  إكرام 4431200447 16

قطار  خيرة 4431200472 17

مرزوقي  علي 4431200534 18

هدلي  فاطمة الزهراء 4431200590 19

رحماني  مليكة 4431200618 20
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هوادف  دمحم العربي 4431160037 1

قويدر جلول  فوزي 4431160392 2

حمالوي  عبد الرحمن 4431180026 3

نفيدسة  عبد الهادي 4431180329 4

خرشاوي  أيمن 4431190234 5

بوزار قوادري  احمد 4431190765 6

برادع  نصر الدين 4431200034 7

بن خيرة  بشرى 4431200091 8

حمداوي  حياة 4431200223 9

زقندري  أيمن 4431200303 10

عربوش  روميسة 4431200406 11

غالم  رزيقة 4431200435 12

مسدد  مروى 4431200539 13

مقدم  سلسبيل 4431200551 14

مكاسو  لبنى 4431200555 15

شايب  دمحم 4431200621 16
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