
جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
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

قدوري  جمال 4431180078 1
بوزار  المهدي 4431190140 2

براهيمي  خيرالدين 4431200039 3
رمال  رابح 4431200285 4

مزياني  إلياس 4431200536 5
بوطيبة  سارة 4431210031 6

زرارقة  رفيدة 4431210037 7
طيب  اية 4431210038 8

ملياني  أميمة 4431210068 9
مالح  طارق 4431210107 10

بوقفطان  أحمد 4431210134 11
بلكاتب  دنيا فاطمة الزهراء 4431210187 12

مغراوي  ضيف هللا 4431210275 13
كوشي  دمحم 4431210304 14

جرمون  ياسين 4431210341 15
كرنافية  عائشة 4431210380 16

سلمان  ليلى 4431210447 17
مزوني  نادية 4431210471 18

زيان  سلمة 4431210496 19
كربال  محجوبة 4431210511 20

وليحين  أيمن 4431210570 21
بن مبارك  بدر الدين 4431210609 22

بوط  أمينة 4431210616 23
درياسة  شيماء 4431210643 24

تمطاوسين  خيرة 4431210685 25
قاضي  صليحة 4431210689 26
مشاليخ  جلول 4431210691 27

جعفري  دمحم 4431210717 28

فلفول  أسامة 4431210755 29
بويحي  يمينة 4431210798 30

بن حليمة  عبد الهادي 4431210834 31
32

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 الثاني
العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
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

كاللدي  حياة 4431180083 1
رملة  فيصل 4431190270 2

حاج صدوق  هيثم 4431200205 3
سعادو  خالد 4431200325 4

عبد الالوي  كريمة 4431200392 5
امقاريس  فاطمة الزهرة 4431210008 6

بوقارة  أنفال 4431210069 7
قاضي  صهيب 4431210106 8

بن ديب  درصاف 4431210109 9
طلحة  سامية 4431210137 10

عليلي  ياسمين 4431210210 11
معزوزي  هديل 4431210263 12

ملياني  فاطمة الزهراء 4431210311 13
مساعدية  يسرى 4431210342 14

العايش  آية 4431210381 15
حميسي  منار 4431210418 16
طيبون  بلقاسم 4431210452 17

شارفي  نجود دعاء 4431210456 18
عبدالسالم  آية 4431210486 19

عريوات  لحسن 4431210512 20
شماني  مالك 4431210538 21

عثماني  يعقوب 4431210617 22
اسماعيل بوكريطاوي  دمحم 4431210619 23
موايسي  فاطمة الزهراء 4431210720 24

مهالل  منير 4431210736 25
فتاقة  نبيلة 4431210760 26

زينون  طاهر 4431210836 27

المقدم  أسماء 4431210849 28

جبار  بوشرة 4431210861 29
30
31
32

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 الثاني
العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب



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

بوجفنة  دمحم شرف الدين 4431200126 1
طيبي  أحمد 4431200379 2

عماروش  كنزة 4431210003 3
شيباح  حفيظة 4431210019 4
زينون  نسرين 4431210041 5
حشمان  أمنة 4431210052 6

مطاي  روميساء 4431210071 7
جوابي  إلياس 4431210110 8
حنوش  اسماء 4431210139 9

بوكريطة  حفصة 4431210181 10
كحيل  سعيدة 4431210220 11
زوقار  مريم 4431210224 12

شرياف  إكرام 4431210259 13
معطاوي  دمحم األمين 4431210264 14

عيساوي  كريم 4431210317 15
عبادة  سارة 4431210382 16

بن زهرة  سارة 4431210419 17
صالل  دمحم رضا 4431210455 18

بدراني  أيمن 4431210513 19
شرقي  دمحم فؤاد 4431210542 20
بن جازية  أنيس 4431210578 21
لعيساوي  بالل 4431210598 22

صغير عباس  سهام 4431210618 23
سديري  جميلة 4431210646 24

بوصالحيح  عبدالرحمن 4431210651 25
قوري يحي  صبرين 4431210687 26

قصر  كريم 4431210723 27
قداري  دمحم إلياس 4431210728 28

عشور  رانيا 4431210733 29
سمان  إيمان 4431210763 30
بطاز  سعيد 4431210809 31

غريسي  ياسين 4431210840 32

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 الثاني

ة النهائ اإلسم واللقب



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

بلخوص  إلياس 4431180144 1
عزيزو  فاطمة الزهراء 4431190416 2

بوجيغامي  إنصاف 4431200127 3
طالح  عبد التواب 4431200367 4

عابد  آية 4431200382 5
بوزار  هاجر 4431210043 6

تشقوست  أنيسة 4431210077 7
أولعربي  عبد الرحيم 4431210101 8

قاضي  كريمة 4431210114 9
عميري  حنان 4431210130 10
سالمي  بثينة 4431210140 11

لعريبي  دمحم اكرم 4431210272 12
فرصاوي  أسماء 4431210273 13

مزيون  بشرى 4431210322 14
ختاتة  مروة 4431210348 15
ليسير  عبير 4431210388 16
قرنوق  أمال 4431210400 17

زراولة  دمحم نجيب 4431210404 18
صدوق بوزيان  دمحم 4431210410 19

عنتر  دمحم 4431210411 20
بن زهرة  أحالم 4431210421 21

ملولي  دمحم 4431210437 22
بوهراوة  انس 4431210459 23

خياط  فلة 4431210484 24
مشتة  شيماء 4431210491 25

بن سعادة  إبراهيم 4431210495 26
دمحم بوزيان  عبد الرحيم 4431210518 27
بن طالب  فلایر نورهان 4431210548 28

شاوش  هشام 4431210585 29
ميوت  أسماء 4431210620 30

العقون  ياسمينة 4431210622 31
حمدي  يمينة 4431210630 32
تبربي  أسماء 4431210686 33

معالوي  أيوب 4431210767 34
غمراني  نعيمة 4431210802 35

مخلدي  نور الدين 4431210811 36
يوسف التومي  حفيظة 4431210852 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

ل رقم التسج الرقم

العالمة                قائمة الطلبة: السنة الثانية                     شعبة: علوم التسيير                       الفرع الثاني
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

مجاهدي  إبراهيم 4431190534 1
بوزيدي  فاطمة 4431200139 2

داودي  وئام 4431210024 3
بوخالفة  إسالم 4431210080 4
كالليب  سامي 4431210118 5

عاللي  عبد العزيز 4431210146 6
عيسي  نور الهدى 4431210191 7
علي موسى  فهيمة 4431210205 8

بوكريطة  توفيق 4431210309 9
حالليب  وسام 4431210325 10
بشارف  لبنى 4431210391 11

مرزوقي  أحمد 4431210423 12
كاسي  هبة 4431210441 13
دمحمي  دمحم 4431210555 14

غالمي  زينة 4431210655 15
كبالة  مروة 4431210768 16

عنفاف  ريمة 4431210783 17
براهيمي  عبد الرحيم 4431210814 18

19

20

21
22
23
24
25
26
27

ج) ل  الف ص من القسم (إستمارة التسج خ قاعة الدروس إال ب سمح ألي طالب ال يوجد إسمه  القائمة اإللتحاق  ال 
مها للقسم ل تسل م المفصل) ق 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

                قائمة الطلبة: السنة الثانية                     شعبة: علوم التسيير                               الفرع الثاني
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

مساهل  ياسر دمحم أمين 4431190562 1
بوشارب  حسين 4431200142 2
بسكـري  إلهــام 4431210017 3

بركان  سماح 4431210046 4
حمرات  خولة 4431210088 5

زيتون  أيمن 4431210120 6
عيساني  اية 4431210152 7

حميدي  رضوان 4431210177 8
دواعر  اسامة 4431210229 9
حمدي  أيوب 4431210277 10

ربحي  دمحمأمين 4431210358 11
حمري  الحسين 4431210393 12

عباس  نجاة 4431210426 13
ريالي  مليكة 4431210466 14

شماني  دمحم أمين 4431210521 15
بن تبرية  صفاء 4431210536 16

برجي  سمية 4431210556 17
زقرار  المى 4431210565 18

بوستة  ياسمين 4431210567 19
سعدون  فاتح 4431210594 20
نابي  نسرين 4431210623 21

بوعنان  حفصة 4431210656 22
داودي  زيد 4431210666 23

بشير شريف  عبد النور 4431210697 24
مولوج  دمحم فاروق 4431210731 25

عيسي  فهيمة 4431210761 26

قيطون  إيمان 4431210772 28

غويني  جمال 4431210808 29
ورشان  دمحم يونس 4431210815 30

برس  عزالدين 4431210839 31
بوط  دمحم 4431210854 32

33

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 الثاني
العالمة
ة النهائ اإلسم واللقب


