
 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة 

            قسم العلوم االقتصادية  -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  السنة الثالثةقائمة طلبة 

 تخصص اقتصاد نقدي و بنكي 

  .01.الفوج                                                                         

  االسم واللقب  المجموعة 

 

 

 

 

A 

 01 محمد بلكبير  كوثر 
 02 براهيمي  نور الهدى 
 03 ناصري  عبد الحميد 
 04 عباس  محمد نزيم 

 05 رقبة  احمد 
 06 عبدالحق  محمد إسالم 

 07 بوجمعة  عبد هللا فاروق 
 08 مقران  سيد أحمد 

 09 لعروبي  يزيد 
 10 يعقوبي  مريم 
 11 قدال  صبرينة 

 12 عثماني  عائشة 
 13   بن حاج أمحمد  محمد 
 14 بن زهرة  عبد الرحمان 

 

 

B 
 15 بشير شريف  خديجة 

 16 حراك  فايزة 
 17 كيفوش  حليمة 

 18 بلعطش  حفيظة 
 19 زهار بن زهار  دليلة 

 20 محمد بوزيان  ياسر سيد علي 
 21 طيبي  رزيقة 
 22 مبدوع  فاتح 

 23 بن هنور  فاطمة الزهراء 
 24 سحنون  يوسف 

 25 اوباجي  شرف الدين 
 27 اوزقزو ابراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة طلبة السنة الثالثة 

 تخصص اقتصاد نقدي و بنكي 

 02الفوج
  اإلسم و اللقب  المجموعة 

 

 

A 

 01 براهيمي  عماد الدين 
 02 زحوفي  فتحي 
 03 شقاليل  ليلى 

 04 صغير عمار  الجوهر 
 05 قالش  عبد الكريم 
 06 بوعمامة  اسماعيل 

 07 مقابلي  ندى 
 08 بوغرارة  زبير 
 09 قداري  مريم 
 10 دوافلية  فارس 
 11 بن علي  لبنى 

 12 عائشة   فرطاس

 

B 

 13 شايب  هاجر 
 14 تاحي  فاطمة الزهراء 

 15 قدراوي  يوسف 
 16 مطاي  رشيدة 
 17 دحماني  سامية 
 18 شكيكن  مراد 
 19 بوعبدهللا  ليندة 

 20 عمراني  عبد النور 
 21 زنتو  محمد 

 22 رباح  حسام الدين 

 23 سردون  مصطفى 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الجياللي بونعامة بخميس مليانة جامعة   

      قسم العلوم االقتصادية  -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
السنة األولى ماستر اقتصاد التأمينات       

   01الفوجقائمة الطلبة                                     
  االسم واللقب    املجموعة

 

 

 

 

A 
 

 

 

 01 لعالوين وسام 

 02 كوش ي عبد الكريم

 03 شارف صادق االمين 

 04 مراسلي عمار

 05 بن عمر نور الدين

 06 شريفي عبد الغني 

 07 طيبي سامية

 08 قسوس علي 

 09 لعريبي فضيل 

 10 حمزة  اج عليح

 11 تيتبيرت محمد 

 12 حدودي عبد القادر 

 13 سلمان سيد علي 

 14 جمعي صابرة 

 15 عبد هللا عتصمان سفيان 

 16 مخلوف بالل 

 17 اوخليف ايمان 

 18 لعرابي بلقاسم 

 19 بوستة مراد

 20 دزيري مراد 

 21 مدور فريد 

 22 بن زينة محمد 

 

 

 

B 
 

 23 ويران سفيان 

 24 مارية محمدت

 25 ناجم جمال 

 26 ازي فاطمة الزهراء ت

 27 ش فضيلة لنقاا

 28 اللطيفبن طيبة عبد 

 29 عيشين ابتسام 

 30 عبيشات احمد

 31 بوازغي ليليا

 32 قدار علي

 33 بونجار محمد

 34 بن زينب جمالعزدامي نجية

 35 معزوزي نبيل 

 36 حمدي  رفيق 

 37 معزوزي هشام

 38 عجاج محمد

 39 بسكري منير 

 40 عبد هللا عثمان سفيان 

 41 جودار زهرة 

 42 حمادوش علي 

 43 تكيالين سيد علي 



 44 بوشامة ف/ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة  

      قسم العلوم االقتصادية  -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
     و تسيير المؤسسةالسنة األولى ماستر اقتصاد       

  01الفوجقائمة الطلبة                                         

  االسظ والكقب المجموعة 

 

 

A 
 01 شرقي ايمان 

 02 العربي نصر الدين 
 03 قاري ايناس 
 04 نوي يسرى 

 05 بن نصار رزيقة 
 06 ريات حمزة 

 07 عطابي روميساء 
 08 بلحاج معمر زبير 

 09 فارس مولود 
 10 بلعباس أحمد 
 11 صفاح بالل 
 12 مركون لطيفة 
 13 بن زهرة فتاح 
 14 غداوية ياسين 

 15 مروان غفاري 

 

 

 

B 

 16 سميرة فرحي  
 17 لعيساوي خديجة 

 18 غواط فدوى 
 19 اطمة ف  ةبوجل

 20 فايزة   ليعيق
 21 روكرمة أحمد 
 22 خروبي محمد 
 23 بن عدة طيب 
 24 سايح محمد 
 25 طيبوني مجيد 
 26 ناصري سمير
 27 رحماني ايمان 
 28 حمالوي صالح 

 29 سعدون محمد عبد الوهاب 



 30 حوحش نبيل 
 31 عبد القادر خداوي محمد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة 

      االقتصادية قسم العلوم  -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
    نقدي و بنكيالسنة األولى ماستر اقتصاد   

   01الفوجقائمة الطلبة                               

  االسم واللقب  المجموعة 

 

 

A 
 01 بوريشة وئام راشة 

 02 بولقرون حياة 

 03 لعمامري مروة 

 04 يوسفي إيمان 

 05 بوجانة فريال 

 06 فتاح زين الدين 

 07 نكاز عالء الدين 

 08 باجي عمران عماد

 09 سديري جهيدة

 10 بودينة نجية

 11 حمدي أبي

 12 لوكيل عبد القادر 

 13   عبد الكريم هريمة

 14 حمامة حسام الدين 

 15 نحازية سيد احمد

 16 كريو جميلة 

 17 بن شنوف لحسن

 18 عزوز بالل

 

 

 19 رشاوي عبد الحقك

 20  سعدون محمد عبد الوهاب 
 21 سحنون عبد النور  
 22 زان عبد القادر 
 23 بن قدومة بهية 
 24 حداد كريمة 
 25 بن ديب مريم
 26 بوخالفة سعيد 
 27 بوشامة زهرة 



B 
 28 زان عبد الوهاب
 29 لعريبي فوزي 
 30 خروبي مراد 
 31 بوديبة أسماء

 32 وزغارة عبد للا 
 33 شكيكن منير 
 34 صامت فايزة 
 35 حبار عربي 

 36 بلخوص فاطمة 
 37 داودي ميمونة 

  


