
 خميس مليانة –جامعة الجياللي بونعامة                          

      كلية العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيير 

 2019/2020/السنة الجامعية: قسم: العلوم التجارية 
 

 تسويق   :تخصص قائمة طلبة السنة الثالثة
 الفوج  رقم التسجيل  االسم واللقب  الرقم 

 4431140119 علي اسماعيل  عبد الهادي  1

A 

 4431140286 فقير  عبد الحميد  2
 4431140507 تبربي  عبد الوهاب 3
 4431140522 خرشاوي  سهيلة 4
 4431140524 يحي السعيدي  أسماء 5
 4431150050 اتيام  ايمان طيب  6
 4431150157 بسكري  راضية  7
 4431150211 مقراب  لبنى 8
 4431150254 غزالة  بلعربي 9
 4431150285 أوراج  عبد الرحيم 10
 4431150603 زيان بوزيان  لطفي 11
 4431150661 بتيني  هشام  12
 4431150709 عبد هللا  بهية 13
 4431193010 فتيجة بوجالل   14
 4431193009 دريسي فتيحة 15
 4431193011 نجماوي عبد القادر  16
 4431150767 بورحلة  أحمد  17
 4431160316 سالم  ايمان  18

B 

 4431160356 قايد  رضا 19
 4431160415 جمعي  محمد 20
 4431160453 صامت شامي  بالل  21
 4431160513 لياسامزيري   22
 4431160542 مناد  المية 23
 4431160738 سعاد إكرامبلعينين   24
 4431170004 العابدي  والء الدين  25
 4431170385 بوتكفة  خيرة 26
 4431170414 ريف  نسيمة 27
 4431170445 شافعي  نادية 28
 4431170714 عياد  فلة 29
 4431173015   رقة  الحاج 30
 4431193011 مكالدي سلمان 31
 4431170824 وداني عائشة 32
 4431193019 حواسني محمد 33
 4431193018 بن عناية عبد هللا  34
 4431193008 عرفي رابح 35
 4431170822 داودي سيد أحمد 36



 خميس مليانة –جامعة الجياللي بونعامة                          

      كلية العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيير 

 2019/2020/السنة الجامعية: قسم: العلوم التجارية 
 

 تسويق الخدمات  :األولى ماستر تخصص قائمة طلبة السنة 
 الفوج األول

 الفوج للقب ا االسم   الرقم 
 أحالم مداني 1

A 

 مروان معزوز  2

 خديجة  بوقرة  3

 منصور معمر قوادري  4

 أيمن  محمد الحاج  5

 صبرينة بوتكفة 6

 أيمن  بوشريط  7

 محمد شباب  8

 سفيان شطاب  9

 أمينة مصطفى قوادري  10

 عبد القادر قرومي   11

 العربي محجيبة   12

 عبد الكريم  طهاري   13

 احمد عبد الوهاب  حمرات  14

 صفية  طالبي 15

 ايمن حسام الدين اودادي  16

B 

 مفدي عبد الحميد حمدي  17

 وليد حمداني 18

 أحمد توري  19

 عبد الحميد بن عبد المالك    20

 خالد يطو    21

 فلة  ياحي  22

 فاطمة  بن حميدة    23

 فؤاد  فوزار  24

 فاطمة  لرجان    25

 هادية نورة   26

 رزيقة  طفياني  27

 محمد أمين مصطفى قوادري  28

 عبد الرؤوف  عمراني 29

 



 خميس مليانة –جامعة الجياللي بونعامة                          

      كلية العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيير 

 2019/2020/السنة الجامعية: قسم: العلوم التجارية 
 

 

 تسويق الخدمات  :مة طلبة السنة األولى ماستر تخصصقائ
 الفوج الثاني 

 الفوج للقب ا االسم   الرقم 
 خير الدين برادة 1

A 

 زينب صالح  2

 يوسف  ابغراشن 3

 ليلى جبور  4

 محمد شكال  5

 نعيمة قسطالي  6

 شكيب ناصي 7

 سيد أحمد  بوزياني  8

 هشام بلمسكين  9

 محمد بلقاسم  10

 فوضيل  قوري يحي   11

 نورالدين نجماوي   12

 فوزية  قراجيج  13

 ليلية بوعزني 14

 مها مطامر  15

  محمد امين عياش 16
 
 

B 
 
 
 

 أحمد كعوان 17

 حميد بلمسكين  18

 احمد موساوي    19

 أمينة عياد    20

 سمية مدي    21

 باسم خليفة    22

 فتحي  مشلوخ    23

 بالل لعروسي 24

 أمينة  عيسو   25

 شريفة  بن عمر  26

 يوسف  نفاد   27

 مراد ساكو    28

 


