
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 أعمال                               
األسبوع 11 األسبوع 10 األسبوع 9 األسبوع 8 األسبوع 7 األسبوع 6 األسبوع 5 األسبوع 4 األسبوع 3 األسبوع 2 األسبوع 1

شريفي  رياض 4431100984 1
لوصادي  ادمحم 4431170195 2
سعدون  رانيا 4431180295 3

إزياني  عبد الرحيم 4431190016 4
خيال  عبد المالك 4431190244 5
عبد الصمد  رنيا 4431190694 6

إنال  فلة 4431200013 7
برغوش  بالل 4431200043 8
برقوق  اسماء 4431200044 9
بلقاسم  أسماء 4431200070 10

بن حركات  دمحم أمين 4431200085 11
بوبكر  خولة 4431200124 12

بوطيب  حمزة 4431200144 13
حدايدي  دمحم زين الدين 4431200210 14

رواني  رانيا 4431200290 15
زحاف  سعيدة 4431200297 16
سحنون  وسام 4431200321 17

شارف صحراوي  حنان 4431200336 18
طاهير  دمحم الخليل 4431200364 19

عاشور  مروى 4431200383 20
عيسي  خلود 4431200433 21
هانو  مروة 4431200585 22
واعر  علي 4431200593 23

بورزق  حسام 4431200616 24
25
26
27
28
29
30
31
32

اإلسم واللقب 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 
ل  م المفصل) ق ة، التقي ة (إسم المادة، إسم األستاذ، إمضاءات الطل افة المعلومات المطل م  جب مأل إستمارة التقي

مها للقسم تسل
م  اآلجال المحددة م إستمارة التقي جب تقد

العالمة
ة النهائ



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

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

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

شوط  مروى 4431150156 1
بن قوفة  ألياس 4431170222 2

بوهراوة  عبد الرحمن 4431170480 3
بوكبير  حمزة 4431180323 4

بوررقة  سيد احمد 4431190135 5
ذويبي  يونس 4431190260 6

بحرية  هاجرة 4431200026 7
بسكري  أيوب 4431200050 8
بلقرقيد  خليل 4431200072 9

بن حركات  سماح 4431200087 10
بن عبيلة  هدى 4431200112 11

بوعزري  حبيبة 4431200146 12
بوميمون  أمال 4431200160 13

تسعديت  مروى 4431200172 14
حسني  جهيدة 4431200217 15

خروبي  فاطمة 4431200244 16
خلج  بهاء الدين 4431200246 17

زرواطي  سوالف 4431200300 18
طهراوي  هند 4431200370 19
عكوشي  يقوتة 4431200411 20
كوشي  أيوب 4431200498 21

مسلم  فلایر 4431200540 22
مجدوب  حسان 4431200653 23

25
26
27
28
29
30
31
32

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 
ل  م المفصل) ق ة، التقي ة (إسم المادة، إسم األستاذ، إمضاءات الطل افة المعلومات المطل م  جب مأل إستمارة التقي

مها للقسم تسل
م  اآلجال المحددة م إستمارة التقي جب تقد

العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب



مادة: العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير كلية
األستاذ: علوم التسيير قسم

3 الفوج: السنة الجامعية :2023/2022 
                قائمة الطلبة: السنة الثالثة            تخصص: إدارة أعمال                               

األسبوع 11 األسبوع 10 األسبوع 9 األسبوع 8 األسبوع 7 األسبوع 6 األسبوع 5 األسبوع 4 األسبوع 3 األسبوع 2 األسبوع 1

بن عيسى  عبد القادر 4431150350 1
بن علي  عبد الرؤوف 4431170339 2

رحالي  هديل 4431180351 3
بوزيان  دمحم 4431190143 4

غبريني  جهيد 4431190732 5
بالشارف  فوزية 4431200023 6
بسليمان  ياسمين 4431200052 7
بلوطي  إنصاف 4431200074 8
بلوطي  ياسمين 4431200075 9
بن خالد  بلقيس 4431200089 10

بن عقبة  نسرين 4431200114 11
بوررقة  ملياني 4431200131 12

بوزاد  منار 4431200132 13
بوعقادة  إلهام 4431200147 14

تبربي  نور الهدى 4431200166 15
توام  مروة 4431200179 16
دوشة  دمحم 4431200265 17

زروقي  عبد النور 4431200301 18
سحنون  آية 4431200318 19

شرقاوي  مرية 4431200339 20
طيب  سمية 4431200375 21

عريوات  الحسين 4431200407 22
فايدي  شيماء 4431200444 23

قسطالي  هاجر 4431200467 24
قصال  اشراق 4431200469 25

كالسي  فاطمة الزهراء 4431200494 26
لزري  معاذ 4431200500 27

مسلم  ياسمينة 4431200541 28
ورقي  رميساء 4431200595 29

وضحة  عبد الرزاق 4431200596 30
يونسي  مروة 4431200609 31
يونسي  إكرام 4431200610 32

عمران  رشيدة 4431200624 33
بن زهرة  ضياء الدين 4431200654 34

معمري  مسعودة 4431200688 35

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 
م المفصل) ة، التقي ة (إسم المادة، إسم األستاذ، إمضاءات الطل افة المعلومات المطل م  جب مأل إستمارة التقي

م  اآلجال المحددة م إستمارة التقي جب تقد

العالمة
ة النهائ

اإلسم واللقب



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

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

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

تغورت  بوعالم 4431160162 1
عمران  سارة 4431180179 2

قوري محاد  صهيب 4431180408 3
تقرورت  يونس 4431190165 4

زرايف  جمال الدين 4431190287 5
سامر  عبد الرزاق 4431190309 6

معرف  عيسى 4431190733 7
باهة  سمية 4431200024 8

بلعيد عقيل  هجيرة 4431200068 9
بن زهرة  صارة 4431200097 10
بودربالة  شيماء 4431200128 11
بودربالة  رحاب 4431200129 12

بوكرة عباسي  زكرياء 4431200149 13
تيطاوني  عبد القادر 4431200184 14

حمراني  عيسى 4431200225 15
راجع  أمينة 4431200270 16

زبير  عبد الوهاب 4431200296 17
شعشوعة  مهدي عبد الرزاق 4431200341 18

عمران  فدوى 4431200421 19
غليمة  كوثر 4431200440 20

فالق  ريان دمحم 4431200449 21
قسوم  دمحم عبد الرؤوف 4431200468 22

لعزالي  بختة 4431200505 23
مخلدي  جنات 4431200525 24

معاصمي  صديق 4431200545 25
مغربي  خولة 4431200549 26

واليحين  حبيبة 4431200594 27
بنوبة  فدوى 4431200615 28
قطاف  أميرة 4431200626 29
أوبلعيد  دمحم 4431200649 30

بوثلجة  اسامة 4431200656 31
32

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 
ل  م المفصل) ق ة، التقي ة (إسم المادة، إسم األستاذ، إمضاءات الطل افة المعلومات المطل م  جب مأل إستمارة التقي

مها للقسم تسل
م  اآلجال المحددة م إستمارة التقي جب تقد

العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب



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

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

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

عباسي  شيماء 4431160238 1
شكرين  سهام 4431180210 2

برادع  دمحم رضا 4431180453 3
جلودي  عبد الحق 4431190192 4

سعيد هواري  زكرياء 4431190320 5
شريف  أحمد 4431190750 6
بخوش  لمياء 4431200027 7
بطاسة  إكرام 4431200057 8

بكة  رحاب 4431200059 9
بن أحمد  حفصة 4431200076 10

بن زينة  بالل 4431200101 11
بوكريطة  أيمن 4431200152 12

ثابتي  حياة 4431200185 13
حموش  ميليسا 4431200228 14

رقاد  صارة 4431200283 15
شعيبي  أسماء 4431200342 16

طيبي  دمحم نجيب 4431200380 17
عتو  وسام 4431200400 18

عمور  عبدالرحمان 4431200423 19
فلفول  هبة 4431200450 20
مالكي  هبة 4431200512 21

دمحم بلكبير  إيناس 4431200520 22
مهابي  عبد النور 4431200565 23

نابي  ميساء 4431200572 24
هجرس  نبيلة 4431200587 25
زرواية  كمال 4431200619 26
مبدوع  احالم 4431200627 27
عليج  صافي 4431200657 28

لوباجي  أصيلة 4431200694 29
30
31
32

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 
ل  م المفصل) ق ة، التقي ة (إسم المادة، إسم األستاذ، إمضاءات الطل افة المعلومات المطل م  جب مأل إستمارة التقي

مها للقسم تسل
م  اآلجال المحددة م إستمارة التقي جب تقد

العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب



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

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

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

بن دوحة  عبد هللا 4431160754 1
بوكيرة عباسي  أيمن 4431180232 2

عيسي  يوسف 4431180487 3
عتابي  دمحم 4431190399 4

فلفول  دمحم ريان 4431190758 5
العزيزي  طارق 4431200009 6

بن جداه  عبد الكريم 4431200079 7
بن زينة  يوسف طه 4431200102 8
بن سماعيلي  أسية 4431200105 9

بوكريطة  نور المالك 4431200153 10
جمعي  دمحم 4431200198 11
رنيمة  منية 4431200287 12

صدوقي  دمحم 4431200357 13
عراب  هودى حزية 4431200405 14

عماري  آية 4431200419 15
قادري  شهيناز 4431200452 16

قزول  أسماء 4431200465 17
قلوش  عبد الكريم 4431200473 18

هجوج  يمينة 4431200588 19
بلقوريشي  سامية 4431200613 20

شامي  يونس 4431200636 21
خذر  بلقاسم 4431200658 22

بن هنور  سهام 4431200666 23
روزي  سمية 4431200667 24

بن عزيزة  خولة 4431200695 25
26
27
28
29
30
31
32

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 
ل  م المفصل) ق ة، التقي ة (إسم المادة، إسم األستاذ، إمضاءات الطل افة المعلومات المطل م  جب مأل إستمارة التقي

مها للقسم تسل
م  اآلجال المحددة م إستمارة التقي جب تقد

العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب



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

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

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

نغموش  أيوب 4431170086 1
بوفلوس  اسالم 4431180262 2
براهمي  كمال 4431180670 3

حجرسي  ايوب 4431190202 4
قوادري  سعدة 4431190487 5
اوفقير  عدنان 4431200020 6
بدراوي  دمحم 4431200029 7

بن حاج جياللي  بختة 4431200082 8
بن حاج جياللي مقراوى  سيرين 4431200083 9

بن طيبوني  صبرينة 4431200111 10
بويتنة  بالل 4431200163 11

جواب  إسحاق 4431200199 12
حاج احمد  حمنة 4431200204 13

خليفي  رياض 4431200248 14
سحنون  هاجر 4431200319 15
شايبي  إكرام 4431200338 16

صفراني  إيمان 4431200359 17
عبد الكريم  نور االسالم 4431200391 18

عزيزي  حمزة 4431200408 19
قاسم  فاطمة 4431200454 20

قاضي  نصر الدين 4431200456 21
قزول  زكرياء 4431200466 22
كراش  رزيقة 4431200484 23
مقراني  سمية 4431200554 24

مكرازي  رميساء 4431200557 25
هدلي  نعيمة 4431200589 26
بلونة  علي 4431200614 27

بن ديب  سرين 4431200639 28
حفصاوي  زهير 4431200659 29

محمودي  نصر الدين 4431200686 30
ظريف  دمحم 4431200689 31

بوغرنوط  أميرة 4431200702 32

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 
ل  م المفصل) ق ة، التقي ة (إسم المادة، إسم األستاذ، إمضاءات الطل افة المعلومات المطل م  جب مأل إستمارة التقي

مها للقسم تسل
م  اآلجال المحددة م إستمارة التقي جب تقد

العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب



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

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

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

خليج  دمحم عدالن 4431170119 1
بكراوة  سعيدة 4431180272 2

عبد هللا عثمان  عبد القادر 4431180696 3
حمداد  حياة 4431190219 4

حمومان  عايدة 4431190226 5
سمان  الحاج 4431190670 6

الفرقوقي  اسالم 4431200010 7
برابحة  فضيلة 4431200031 8

بلحاج العربي  سيدعلي 4431200062 9
بلعيسة  فتيحة 4431200069 10
بن طالب  دمحم 4431200110 11

بوزيد عرايبي  حمزة 4431200138 12
حفصاوي  عادل 4431200219 13
حمايدي  رفيقة 4431200222 14
داودي  سارة 4431200255 15

سعدي  عائشة 4431200328 16
سلماني  مالك 4431200331 17

صفراني  حمزة 4431200360 18
طيب اتيام  شيماء 4431200377 19
عبيدات  عزالدين 4431200397 20
كركوش  مروى 4431200488 21
مخلوف  نوصيبة 4431200528 22

مروش  إيمان 4431200535 23
مكي  احالم 4431200560 24
موجد  منال 4431200569 25
واري  خالد 4431200592 26

بوترع  حمزة 4431200643 27
مساح  رامي عصام 4431202004 28

29
30
31
32

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 
ل  م المفصل) ق ة، التقي ة (إسم المادة، إسم األستاذ، إمضاءات الطل افة المعلومات المطل م  جب مأل إستمارة التقي

مها للقسم تسل
م  اآلجال المحددة م إستمارة التقي جب تقد

العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب


