
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 الثانية ماستر            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

زيتون  فتيحة 4431174682 1

بن عيسى  فتحي 4431204550 2

بلدي  أمنة 4431214243 3

بوصفصاف  منال 4431214244 4

قصار  رشيدة 4431214250 5

رفاس  دمحم 4431214253 6

سليمان  دمحم 4431214263 7

رفاس  جياللي 4431214268 8

طيبي  توفيق 4431214278 9

شكيكن  علي 4431214287 10

بردادي  حياة 4431214289 11

براهيمي  خولة 4431214297 12

غالم  حياة 4431214306 13

سرمون  دمحم عبد الجليل 4431214314 14

بوخريص  ريان 4431214323 15

دحمان  فتيحة 4431214327 16

مداوي  دمحم أسامة 4431214331 17

بن يغزر  ايمان 4431214340 18

دواعر  شهرزاد 4431214347 19

دربيل  عائشة 4431214348 20

بوركيزة  صباح 4431214361 21

ولد مسعود  عبد القادر 4431214370 22

كرانيف  عبد الرؤوف 4431214387 23

مجوز  هناء 4431214389 24

لعزالي  عبد الكريم 4431214592 25

26

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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هندة  دمحم 4431184509 1
عياش  أسيا 4431204565 2

بن عودة  أسماء 4431214245 3
متيش  شهيناز 4431214254 4

حراوي  اسحاق 4431214257 5
دمحمي  عبد القادر 4431214258 6

حفصاوي  أحمد شوقي 4431214264 7
شيخاوي  فاطمة الزهراء 4431214272 8

دمحمي  عبد الرحمن 4431214280 9
كعوان  فاطمة الزهراء 4431214284 10

بن يوسف  يوسف 4431214288 11
عكاشة  سلمى 4431214298 12

على أوغاربي  هدى 4431214302 13
شاوش  عبد الغني 4431214307 14

العابدي  وسيلة 4431214311 15
بلخواص  معاذ 4431214313 16

شكال  إسالم 4431214315 17
بلهادي  جليل 4431214325 18

بن حسان  احالم 4431214333 19
جواط  فاطمة الزهراء 4431214341 20

خرباش  ياسين 4431214354 21
مالوي  حكيمة 4431214381 22
بوعنان  احسان 4431214384 23

بلخيري  عماد الدين 4431214396 24
موجر  دمحم أمين 4431214398 25

شردود علي  نسرين 4431214399 26
مولوج  نادية 4431214507 27

بسغير  دمحم 4431214531 28
تاحي  كريمة 4431214548 29

قبزيلي  فاطمة 4431214613 30
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نتار  هشام 4431194077 1

مبدوع  عبد الرحمان 4431204580 2

بوقادوم  هشام 4431214247 3

شرشال  رابح 4431214265 4

كحالت  عبد الغني 4431214281 5

العابدي  عبد المالك 4431214308 6

صعاب  أمال 4431214316 7

بن دوحة  نهاد 4431214343 8

حاج جيالني  هيثم 4431214352 9

زنيني  إيمان 4431214363 10

نعيمي  دمحم ياسين 4431214376 11

قريشي  حورية 4431214383 12

قداري  مصطفى ياسين 4431214386 13

الفكاير  أمينة 4431214400 14

مداني  مريم 4431214506 15

قادون  أحمد 4431214508 16

حاج جيالني  منال 4431214550 17
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19
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مجار  تاج الدين 4431194176 1

غالم  وردية 4431204581 2

شارفية  عبد المالك 4431214248 3

جالب  لحسن 4431214266 4

مطاي  دمحم أمين 4431214270 5

مقراوي  هجيرة 4431214274 6

باجي  ليلى 4431214275 7

صراوي  كريم 4431214282 8

قريب  عبد الجليل 4431214285 9

فرحول  يوسف 4431214286 10

بوتليس  شعيب 4431214290 11

بشاعة  علي رياض 4431214296 12

بلكبير  عائشة 4431214300 13

طيابين  عائدة 4431214309 14

عربية زروقي  أمال 4431214326 15

قويدر عقيل  منال 4431214334 16

يوسفي  نجاة 4431214336 17

بن بركة  كمال 4431214337 18

صغيروعلي  خيرة 4431214344 19

مروكي  زبيدة 4431214364 20

عياد  عبد النور 4431214377 21

بوسدي  سامية 4431214401 22

جبار  فاطمة الزهراء 4431214509 23

طاهرعلي  فؤاد 4431214562 24
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بن حمادة  خير الدين 4431194195 1

سمغون  وليد 4431204106 2

بوررقة  عباس 4431204719 3

اوليد دران  فاتح 4431214249 4

فلفول  عبد القادر 4431214273 5

بن غالم  جمال الدين 4431214277 6

بوعزري  زكية 4431214292 7

بودوشن  بن يوسف 4431214312 8

حفاف  رشيد 4431214318 9

شارف  صالح الدين 4431214345 10

حاج أحمد  عبد الرزاق 4431214350 11

حساني  بلقاسم 4431214356 12

تكفة  نبيل 4431214362 13

صغير عباس  فاتح 4431214365 14

حميدي  دمحم 4431214373 15

ساغي  نصر الدين 4431214378 16

قاضي  عبد الفتاح 4431214388 17

بن حاج طاهر  توفيق 4431214418 18

مخلدي  مصطفى 4431214527 19

فراح  بالل 4431214564 20

بن نوبة  عائشة 4431214567 21

22

23

24
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بعطوشي  وهيبة 4431205002 1

طيبي  آية 4431214259 2

قراش  عبد الحق 4431214269 3

طرفة  ضياء الدين 4431214271 4

قاضي  دمحم أمين 4431214276 5

بومازونة  عبد الرؤوف 4431214293 6

بوكريطة  دمحم جمال 4431214299 7

عدلي  شريفة 4431214304 8

نقار  أكرم 4431214322 9

كركارين  دمحم إسالم 4431214328 10

أحمد زواوي  معمر 4431214329 11

بن زينة  يونس 4431214338 12

دمحم بلكبير  امال 4431214346 13

بلفار   أمينة 4431214367 14

أحمد زواوي  دمحم 4431214371 15

داودي  عيسى 4431214385 16

دحمام  خالد 4431214473 17

سلمان  كمال 4431214529 18
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22

23

24
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فوضيل عويدات  حمزة 4431204537 1

طيبوني  اية 4431214251 2

يماني  هديل 4431214261 3

إشام  عبد الرحمان 4431214262 4

عمارة  الشفاء 4431214305 5

دمحم بلكبير  مهدي 4431214319 6

نوري  وليد 4431214320 7

دمحمي  دمحم أمين 4431214330 8

سالمي  سمية 4431214339 9

شعشوعة  شمس 4431214358 10

توام  آمنة 4431214359 11

شينون  منصف 4431214481 12

دواعر  عبد الرحمن 4431214530 13

بوزيد  فوزية 4431214579 14

15

16

17

18
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