كلية العلوم اﻹقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
قسﻢ علوم التسيير
السنة الجامعية 2023/2022:
الرقم

رقم التسج ل

اﻹسم واللقب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

4431184708
4431194086
4431194359
4431214267
4431214294
4431214301
4431214321
4431214368
4431214375
4431214403
4431214405
4431214408
4431214411
4431214415
4431214422
4431214425
4431214426
4431214427
4431214429
4431214430
4431214434
4431214436
4431214439
4431214440
4431214446
4431214450
4431214463
4431214472
4431214475
4431214476
4431214477
4431214492
4431214515
4431214545
4431214563

بغداوي هاشمي
عابد مروة
إزيان ﷴ أمين
مكﻼتي شوقي
بن ركلة خيرة
عبد السﻼم لبنى
سردو عز الدين
تاحي عبد الغفور
قمفوش إكرام
قنون فاطمة الزهراء
جيروح حنان
قصال سمير
بن حليمة حبيبة
عاشور حفيظة
بوجلولي ﷴ
معطاﷲ بن يوسف
مديحة بختة
بلعريبي أمال
لعمراوي خالد
بوقنديل نسرين
يوسف مصباحي ليليا
بلهادية صابرين
أوفة بشرى
هونيل نورة
بن كحلة نوفل
بوعجلة شيماء
عﻼلي ﷴ
عباس شهرة فاطمة
أوزقزو مروى
محلول حنان
خليفي وسام
بن ثابت محفوط
شقرار طاهر
بوجلدة سعاد
بن زرهودة نور الهدى

مادة:
اﻷستاذ:
1
الفوج:
قائمة الطلبة :السنة الثانية ماستر
اﻷسبوع 1

اﻷسبوع 2

اﻷسبوع 3

اﻷسبوع 4

ﻻ سمح ﻷي طالب ﻻ يوجد إسمه القائمة اﻹلتحاق قاعة الدروس إﻻ ب خ ص من القسم )إستمارة التسج ل الف ج(
جب مﻸ إستمارة التقي م افة المعلومات المطل ة )إسم المادة ،إسم اﻷستاذ ،إمضاءات الطل ة ،التقي م المفصل(
جب تقد م إستمارة التقي م اﻵجال المحددة
تخصص :إدارة الموارد البشرية
اﻷسبوع 5

اﻷسبوع 6

اﻷسبوع 7

اﻷسبوع 8

اﻷسبوع 9

اﻷسبوع  10اﻷسبوع 11

العﻼمة
النهائ ة

كلية العلوم اﻹقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
قسﻢ علوم التسيير
السنة الجامعية 2023/2022:
الرقم

رقم التسج ل

اﻹسم واللقب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

4431194401
4431204387
4431214256
4431214279
4431214291
4431214324
4431214335
4431214353
4431214355
4431214369
4431214372
4431214406
4431214407
4431214409
4431214413
4431214416
4431214424
4431214431
4431214435
4431214437
4431214438
4431214441
4431214443
4431214447
4431214449
4431214451
4431214456
4431214464
4431214467
4431214474
4431214510
4431214511
4431214512
4431214514
4431214555
4431214560

عابد ريضا
كرورابي لقواس إكرام
قوري محاد رباب
مناد ماجدة هبة
بوهراوة ﷴ
علول وسام
قراون أمين
براهيم الرحماني زهيرة
مدبر عبد القادر
شرقي عبد النور
نورة اسمهان
لكردار التومي وردة
بن زرهودة مﻼك
بوفيجلين حسين
حاج عامر منال
بودمية نوارة
بلقاسم الرحماني زياد
عكاشة جازية
بوشريط نسيبة
بن عاشور نجاة
عماري فتيحة
صفوان يسرى
أﷴ عثمان فارس
شماني سيد أحمد
ميلودي عبد الرحمن
سرير الحرتسي خالد
لعيساوي فاطمة الزهراء
ناصري إسﻼم
بربارة عبد الواحد
مزيان آدم
كرميس حمزة
عطافي يوسف
روانين سيد علي
وكرين ليلى
برداد وهيبة
بن رابح توفيق

مادة:
اﻷستاذ:
2
الفوج:
قائمة الطلبة :السنة الثانية ماستر
اﻷسبوع 1

اﻷسبوع 2

اﻷسبوع 3

اﻷسبوع 4

ﻻ سمح ﻷي طالب ﻻ يوجد إسمه القائمة اﻹلتحاق قاعة الدروس إﻻ ب خ ص من القسم )إستمارة التسج ل الف ج(
جب مﻸ إستمارة التقي م افة المعلومات المطل ة )إسم المادة ،إسم اﻷستاذ ،إمضاءات الطل ة ،التقي م المفصل(
جب تقد م إستمارة التقي م اﻵجال المحددة
تخصص :إدارة الموارد البشرية
اﻷسبوع 5

اﻷسبوع 6

اﻷسبوع 7

اﻷسبوع 8

اﻷسبوع 9

اﻷسبوع  10اﻷسبوع 11

العﻼمة
النهائ ة

جامعة الجيﻼلي بونعامة بخميس مليانة
مادة:
كلية العلوم اﻹقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
اﻷستاذ:
قسﻢ علوم التسيير
3
الفوج:
السنة الجامعية 2023/2022:
قائمة الطلبة :السنة الثانية ماستر
الرقم

رقم التسج ل

اﻹسم واللقب

1

 4431194132معزوزي اسامة

2

 4431194427حوتي خولة

3

 4431194437بوبزول هشام

4

 4431204430ولد ﷴي عبد الرحمان

5

 4431214255خرشاوي عربية

6

 4431214260حشمان خولة

7

 4431214303عبد ﷲ عثمان فايزة

8

 4431214332سحقي بﻼل

9

 4431214404زعطوط هشام

10

 4431214410بن شنينة خولة

11

 4431214414حميدي أحمد

12

 4431214417نقادي رابح

13

 4431214419بوزياني الحاج المختار

اﻷسبوع 1

14

 4431214420نجار يوسف

15

 4431214421ﷴ بوزيان ﷴ عبد العلي

16

 4431214432طوايبي أم الخير

17

 4431214454أحمد عائشة سماح

18

 4431214455بن أحمد صبرينة

19

 4431214460معرفي اسحاق

20

 4431214465قداش نعيمة

21

 4431214466بن هنور عادل

22

 4431214470عياش عبد الجليل

23

 4431214478زيتوني حيزية

24

 4431214578يخلف نسرين

25

اﻷسبوع 2

اﻷسبوع 3

اﻷسبوع 4

ﻻ سمح ﻷي طالب ﻻ يوجد إسمه القائمة اﻹلتحاق قاعة الدروس إﻻ ب خ ص من القسم )إستمارة التسج ل الف ج(
جب مﻸ إستمارة التقي م افة المعلومات المطل ة )إسم المادة ،إسم اﻷستاذ ،إمضاءات الطل ة ،التقي م المفصل( ق ل تسل مها
للقسم
جب تقد م إستمارة التقي م اﻵجال المحددة
تخصص :إدارة الموارد البشرية
اﻷسبوع 5

اﻷسبوع 6

اﻷسبوع 7

اﻷسبوع 8

اﻷسبوع 9

اﻷسبوع  10اﻷسبوع 11

العﻼمة
النهائ ة

