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

1 الفوج: السنة الجامعية :2023/2022 

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

علي بورقعة  جوهر 4431120108 1
احمد زيتوني  طه ياسين 4431200001 2

بومكحلة  عبد العزيز 4431200159 3
ثلجون  ولية 4431200186 4

قريش  سيد أحمد 4431200462 5
كوبيتي  سيد أحمد 4431210025 6

مخشوش  هاجر 4431210029 7
عباس  إيناس 4431210048 8
كلتين  شهيناز 4431210098 9

سعيد الرحماني  حمزة 4431210194 10
لخضر الزين  وفاء 4431210234 11

مخشوش  موسى رمزي 4431210238 12
برادع  شيماء 4431210239 13

خروبي  حسنة 4431210253 14
كرلوف  أنفال 4431210332 15

عجال  دمحم عبد الحكيم 4431210344 16
عماريش  عبدالغفور إلياس 4431210360 17

شناح  مالية 4431210430 18
سعدون  نصيرة 4431210451 19

بلعزري  فاطمة الزهراء 4431210470 20
سعادو  غادة 4431210487 21
جوابي  خولة 4431210500 22
نجار  حنان 4431210503 23

بوجردة  سعاد 4431210524 24
متريتر  إكرام 4431210557 25

بنود  سهيلة 4431210597 26
موزعيكة  دمحم 4431210604 27
يخلف  سالف 4431210612 28
يوسفي  منيرة 4431210624 29

بوزكار  يونس 4431210668 30
شوط  مليكة 4431210700 31

بن حاج الطاهر  حياة 4431210701 32
قاضي  خولة 4431210780 33

زروال  نصيرة 4431210789 34
عياد  عصام 4431210818 35
خلج  أحمد 4431210851 36

سمعنية  منصور 4431210855 37

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

الرقم

العالمة                قائمة الطلبة: السنة الثانية                     شعبة: علوم التسيير                               الفرع األول
ة النهائ اإلسم واللقب ل رقم التسج



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

2 الفوج: السنة الجامعية :2023/2022 

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

كلوى  الهواري 4431140725 1
مطاي  هاني 4431190578 2
مقدم  إلياس 4431190586 3

تقياللت  رياض 4431200176 4
متريتر  عبدالحفيظ 4431200513 5

بلعالية  حنان 4431210030 6
سحنون  عبد الرحمان 4431210051 7

قاسيمي  حنان 4431210055 8
سعيدي  منال 4431210084 9
يعقوب  بثينة 4431210095 10
طرفة  اكرام 4431210123 11

حالل  ضياء الدين 4431210124 12
جياللي تومي  أية 4431210153 13

ديالم  روميسة 4431210158 14
بن طاهر  عيسى 4431210163 15

روزي  منال 4431210171 16
موزعيكة  اكرام 4431210197 17

داودي  إيناس 4431210219 18
صدوق بوزيان  دمحم 4431210241 19

الزعراني  سناء 4431210290 20
كدادسة  هناء 4431210302 21
عقون  سارة 4431210361 22

ركاب  عبد الباسط 4431210367 23
تقدايت  زهية 4431210403 24
جالل  أمينة 4431210435 25

قرمزلي  مريم 4431210436 26
زنيني  خديجة 4431210501 27
عريوات  نجاة 4431210525 28
رحمون  منال 4431210574 29
عمران  نهال 4431210626 30

بوسليماني  عبدهللا 4431210669 31
حريري  سناء 4431210704 32
عزيزو  زينب 4431210737 33
غداوية  امينة 4431210781 34

بومعد  يمينة ياسمين 4431210821 35
أوسعيد  زينب 4431210831 36

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

ل رقم التسج الرقم

العالمة                قائمة الطلبة: السنة الثانية                     شعبة: علوم التسيير                               الفرع األول
ة النهائ اإلسم واللقب



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

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

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

بن زهرة  موسى 4431170359 1
رحلي  عبد الجبار 4431190747 2

جوابي  عزيز 4431200201 3
شعيبي  وسيلة 4431200343 4
هدروق  نهال 4431210033 5

بوعمامة  مالك نور الهدى 4431210096 6
طفياني  خديجة 4431210112 7

بوهراوة  عائشة 4431210125 8
بن زارة بلقاسم  حسينة 4431210126 9

بومحمود  العيد 4431210225 10
كرفاح  مروى 4431210245 11
حميش  يعقوب 4431210297 12
قاراوي  معمر 4431210313 13

لراشيش  غزالن 4431210316 14
سمان  إكرام 4431210334 15

عباسي  نورهان 4431210362 16
الكتروسي  عائشة 4431210445 17

قلوش  إكرام 4431210465 18
صابري  عبدهللا 4431210477 19

نومري  أمال 4431210506 20
صياد  فدوى 4431210530 21
حسني  سمية 4431210563 22

عثماني  اكرام 4431210589 23
زخرف  دعاء 4431210629 24

عتو  صالح الدين 4431210670 25
مصبايح  عبير 4431210705 26

بن علي خروبي  حنان 4431210738 27

قابلي  عبد الوهاب 4431210748 28

موالدي  فتيحة 4431210788 29
بنود  ناصر 4431210859 30

31

ل رقم التسج الرقم

                قائمة الطلبة: السنة الثانية                     شعبة: علوم التسيير                               الفرع األول
العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب

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



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

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

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

بلعريبي  وليد 4431170384 1
بوكروش  أحمد 4431180558 2
مساهل  الياس 4431192005 3

خرشوش  ناصر 4431200243 4
ملحة  عبد الحميد 4431200562 5
بومكحلة  أسماء 4431210032 6
عريوات  إكرام 4431210044 7

بورادو  آية 4431210131 8
غضبان  خولة 4431210156 9

بورزامة  أميرة 4431210164 10
العابدي  إيمان 4431210209 11

عيساني  حيزية 4431210278 12
بوسبحة  عادل 4431210299 13

كولة  عبد الرؤوف 4431210335 14
بن عزيزة  عبد النور 4431210352 15

بلهتهات  شيماء 4431210409 16
طبوش  هديل 4431210442 17

بن عيدة  هديل 4431210473 18
بركان  فاطمة الزهراء 4431210502 19

شاوشي  سليمة 4431210531 20
درابلة  نسرين هديل 4431210564 21

معزوزي  أحالم 4431210605 22
عاشور  خولة 4431210634 23
خاللدة  مروى 4431210645 24

الطيب  عبلة 4431210672 25
عمور  وفاء 4431210710 26

مسوس  حمزة 4431210746 27

بودالل  حكيم 4431210826 28

عريوات  فيصل 4431210865 29
33
34

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

ل رقم التسج الرقم

                قائمة الطلبة: السنة الثانية                     شعبة: علوم التسيير                               الفرع األول
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 

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

بوكدرون  نور اليقين 4431170750 1
الوزاني  أسامة 4431180650 2

دواسي  دمحم 4431200262 3
موجب  بدر الدين 4431200568 4

براهيم الرحماني  رابح 4431200647 5
بوتوشنت  هالة 4431200696 6

باغو  رحمة 4431210063 7
جواهري  نهى 4431210093 8

موجاري  دمحم امين 4431210103 9
مكي  بسمة 4431210132 10

جملي  رياض 4431210160 11
بن رابح  اخالص 4431210188 12

مطهري  حنان 4431210301 13
رشاشو  دمحم أيوب 4431210339 14

لعبادلية  فوزي 4431210373 15
بلعربي  سارة 4431210412 16
حنيش  هديل 4431210424 17

دهيليس  منار 4431210444 18
ولد سعيد  زكرياء 4431210478 19

حميسي  كنزة 4431210515 20
تكيالين  خولود 4431210533 21
بوخلفة  هديل 4431210553 22

حمايدي  دمحم امين 4431210635 23
بن محجوب  أيوب 4431210637 24

بن قفة  إيمان 4431210674 25
حاج صدوق  فلایر 4431210712 26

حمالوي  بشرى 4431210747 27

بورابة  عبد الهادي 4431210817 28

بهلول  إيناس 4431210866 29
30
31

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

ل رقم التسج الرقم

                قائمة الطلبة: السنة الثانية                     شعبة: علوم التسيير                               الفرع األول
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 

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

بلبسكري  مصطفى 4431180025 1
الماين  يونس 4431200011 2

رايس  حاج بن يوسف 4431200275 3
مداني  عبد الرحمان 4431200650 4

ملياني  مريم 4431210066 5
حدادي  آسية 4431210133 6
دمحمي  ياسين 4431210173 7

سوداني  سعاد 4431210214 8
بسكري  إلهام 4431210258 9

بلمخطار  عبير 4431210303 10
طرفة  شيماء 4431210340 11
مالخي  سمية 4431210378 12
تمارية  أيمن 4431210407 13
شيتة  رحاب 4431210413 14

مرهوني  إلياس 4431210481 15
عقون  فاطمة الزهراء 4431210510 16

عبد الواحد  رزيقة 4431210516 17
بدري  إكرام 4431210535 18
كعوان  هديل 4431210562 19
بومالل  احمد 4431210568 20

عكاش  دمحم يونس 4431210640 21
بوهلة  عايدة 4431210677 22

بكراوة  عبد الرزاق 4431210713 23
عبد الصمد المدعو زينة  حسين 4431210752 24

غازي  جميلة 4431210794 25
بوزار لقواس  أحمد 4431210825 26

حساني  طارق 4431210832 27

غمري  دمحم أيوب 4431210867 28
33
34
35

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

ل رقم التسج الرقم

                قائمة الطلبة: السنة الثانية                     شعبة: علوم التسيير                               الفرع األول
العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب


