
 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 2019/2020محاسبة ومالية              السنة الجامعية   –القائمة االسمية لطلبة السنة الثالثة 

 

   1الفوج 

  

  واإلسم اللقب  رقم التسجيل  الرقم 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 جدور  محمد  4431130071 1
 بن هرار  أسامة  4431150321 2
 حباس  مريم  4431150597 3
 حميس  مروة  4431160118 4
 خليف  كوثر 4431160220 5
 هون  جميلة  4431160336 6
 موجار  محمد  4431160487 7
 فقير  مروى  4431160762 8
 سيد أحمد رنيمة    4431170014 9
 حاج جيالني  راوية  4431170027 10
 زبير  هيثم قمر الدين  4431170043 11
 بومسعود  فتيحة  4431170056 12
 خليفي محمد  وسيم  4431170084 13
 تونزةجيهاد  4431170087 14
 عبيد هللا  لمياء  4431170109 15
 متريتر  مروة  4431170130 16
  بن مراد  كوثر  4431170168 17

 

 

 

 

 

B 

 بن حليمة  فاطمة الزهراء  4431170169 18
 سلماني  مراد  4431170206 19
 بلخيرة  رتيبة  4431170465 20
 مشتي  فريدة  4431170468 21
 فالح  نجاة  4431170473 22
 حمشوش  سعاد  4431170493 23
 بركاني  حكيمة  4431170559 24
 حمري  سعاد  4431170593 25
 الدود  أميرة  4431170597 26
 الشرقي  فاطمة الزهراء  4431170627 27
 بسكري  مريم  4431170640 28
 إزقلوباينإبتسام  4431170662 29
 غداوية  مديحة  4431170673 30
 بودانة  إلهام  4431170743 31
 لوكيل  حمزة  4431170825 32

 
 
 



 جياللي بونعامة بخميس مليانةجامعة 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 2019/2020محاسبة ومالية              السنة الجامعية   –القائمة االسمية لطلبة السنة الثالثة 

 

 2الفوج  

 اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم

 

 

A 

 مقدم  نعيمة  4431140299 1
 جلولي  نسيم  4431140697 2
 حاج أحمد  بشرى  4431150339 3
 عزرين  صابر 4431150877 4
 تركية  عايدة  4431160222 5
 لبوزي  محمد الحبيب  4431160369 6
 مزايني  فوزي  4431160515 7
 كرارموش  عقيلة  4431170002 8
 مهالل  ندى  4431170035 9

 حمودة سيدهم  عبد الرحمان  4431170037 10
 كلكال  فريال  4431170042 11
 مداني  نادية  4431170110 12
 بن حاج جياللي مقراوى  حياة  4431170125 13
 طرفة  كريمة  4431170133 14
 بن ميرة زيتوني  أيوب  4431170259 15
 فرصاوي  زهيدة  4431170284 16
 المقدم  فاطمة  4431170290 17

 

 

B 

 

 

 ناصري  عائدة  4431170331 18
 حاج جيالني  محمد تقي هللا  4431170340 19
 ناصري  أيمن  4431170367 20
 المكي  فريال  4431170395 21
 بن موسى رحماني  سمية  4431170433 22
 بلوكاريف  هاجر  4431170494 23
 الباقي كرابشي  عبد  4431170522 24
 حبيش  محمد  4431170561 25
 خليف  حليمة  4431170616 26
 مراكش  محمد ساعد بن عيسى  4431170630 27
 فرحي  باهية  4431170686 28
 بن خيرة  يوسف عماد  4431170702 29
 رحماني  فاطمة  4431170704 30
 بن حاج جياللي مقراوى  إيمان  4431170776 31
 قرقاش  نور الهدى  4431170812 32

 

 
 
 



 
 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
 قسم علوم المالية والمحاسبة 

 2019/2020محاسبة ومالية              السنة الجامعية   –القائمة االسمية لطلبة السنة الثالثة 
 

 3الفوج 

 

  اللقب واإلسم  التسجيلرقم  الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 بكرالس  بالل  4431140497 1
 عماري  عالء الدين  4431150062 2
 مناد  سهام  4431150386 3
 تومي  محمد أمين  4431150878 4
 طوبال  فتيحة  4431160154 5
 عربوش  حنان  4431160228 6
 سرير عبد هللا  أمينة  4431160543 7
 بن عامر  سمية  4431170006 8
 قناوي  شيماء  4431170048 9

 بن حمو  مروان 4431170089 10
 يطو  فدوة  4431170090 11
 معزوزي  ريمة  4431170115 12
 فياللي  عبد النور  4431170134 13
 هجرس  صبرينة  4431170172 14
 زمام  ياسمين 4431170210 15
 مخلوفي  فاطمة  4431170295 16
  بويخف  فلة  4431170316 17

 
 
 
 
 
 

B 

 قويدر عقيل  عبد القادر 4431170332 18
 بكيري  عبدالحق  4431170370 19
 جيدل  نجاة  4431170399 20
 خلج  فضيلة  4431170401 21
 حماداش  أحمد  4431170517 22
 عبد هللا عثمان  هند  4431170602 23
 ريحان  فاطمة الزهراء  4431170690 24
 عراج  خليدة  4431170736 25
 نجماوي  محمد  4431170764 26
 تدبيرت  إكرام  4431170794 27
 زوقار  هاجر  4431170807 28
 بن حركات  سليمة  4431170817 29
 رشاش  فاطمة الزهراء  4431182008 30
 حميطوش  اسماء  4431182009 31

 

 
 



 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 2019/2020محاسبة ومالية              السنة الجامعية   –القائمة االسمية لطلبة السنة الثالثة 

  4الفوج  

 

 
 

  اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 معيوف  ليلى  4431150415 1
 بوقادر  عائشة  4431150924 2
 بلحنيش  أيوب  4431160164 3
 زروقي  عبد الكريم  4431160378 4
 خالص  عبد المجيد  4431160531 5
 قرمزلي  هشام  4431170032 6
 فالح  نسرين  4431170078 7
 طفياني  يسرى  4431170136 8
 هاشمي  منى  4431170190 9

 دوبة  فريال  4431170193 10
 لفراس  محمد  4431170217 11
 بوشرف  فؤاد  4431170252 12
 بداوي  حكيم  4431170257 13
 كرور  محمد جابر  4431170265 14
 فروزي  صارة  4431170282 15
 بن بشير  فاطمة الزهراء  4431170289 16
 خضراوي  مريم  4431170333 17
  مصطفاي  اكرام  4431170371 18

 
 
 
 
 
 
 

B 

 دليحر  ياسين 4431170429 19
 مداور  نسرين  4431170430 20
 شعشوعة  أكرم عبد القادر  4431170439 21
 زبير  مهدي 4431170462 22
 خلج  عبد هللا  4431170467 23
 بن الدين  زين الدين 4431170478 24
 حسين  سهير  4431170498 25
 مشالي  منال  4431170501 26
 شينون  نسيمة  4431170538 27
 بوزيد  سليمة  4431170603 28
 خرشوشالميس  4431170712 29
 زراولة  أسماء  4431170728 30
 حمبلي  أحمد  4431170752 31
 بن بسكري  مروى  4431170762 32
 غداوية  نهاد  4431170767 33
 عبدالحق عيادي   4431170787 34



 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 2019/2020محاسبة ومالية              السنة الجامعية   –القائمة االسمية لطلبة السنة الثالثة 

 5فوج 

  

 
 
 
 
 
 

  اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 وصال  سهام  4431150015 1
 معيوف  أميرة  4431150416 2
 إحموين  محمد أمين  4431160061 3
 بليلة  أحمد  4431160153 4
 زرارقة  إيمان  4431160184 5
 خايف  محمد رضا  4431160209 6
 البعة  شهيناز 4431160229 7
 طاهرلقوس  يونس  4431160402 8
 بختي  شهرزاد  4431160463 9

 بوعبد هللا  إدريس  4431170016 10
 مرباح  جهاد  4431170033 11
 بن عقيل  خيرة  4431170096 12
 مجدوب  فؤاد  4431170117 13
 بن زارة بلقاسم  هدى  4431170137 14
 تومي  عبد النور  4431170162 15
 كواش  هيثم  4431170191 16
  بن أعمر بلقاسم  فريدة  4431170317 17

 
 
 
 
 
 
 

B 

 بوشرف  احمد  4431170338 18
 ملولي  نسرين  4431170363 19
 براهيمي  كريمة 4431170373 20
 سمارة  مصطفى  4431170442 21
 العزيزي  محمد  4431170475 22
 بن عامر  بن عثمان  4431170541 23
 قرنوق  فتيحة  4431170571 24
 سالمي  نبيلة  4431170608 25
 سلمان  خديجة  4431170649 26
 حفناوي  احمد  4431170692 27
 مكي  ميلود  4431170699 28
 ماحي  سهام  4431170729 29
 طيبي  نسيمة  4431170737 30
 بلونة  سهيلة  4431170796 31
 أبو رومية  محمد 4431170821 32



 بونعامة بخميس مليانةجامعة جياللي 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 2019/2020محاسبة ومالية              السنة الجامعية   –القائمة االسمية لطلبة السنة الثالثة 

 

  6فوج 

 

 

 
 
 
 

  اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 جودار  سناء  4431150021 1
 قادة  عبد الرحمن 4431150444 2
 حميدي  فتيحة  4431160087 3
 بن حليمة  صبيحة  4431160262 4
 حفصاوي  عبد الهادي 4431160560 5
 حليموش  مريم  4431170009 6
 مكي  عبد الرؤوف  4431170017 7
 ثعالبي  سمية  4431170029 8
 نمرود  حياة  4431170034 9

 نور  فائزة  4431170044 10
 زقندري  خديجة  4431170049 11
 غنين  هناء  4431170098 12
 سعيدي  عثمان  4431170123 13
 داودي  سيف الدين  4431170219 14
 بيداوي  فتحية  4431170303 15
  قاضي  زهرة  4431170374 16

 
 
 
 
 
 

B 

 لفراس  وفاء  4431170394 17
 صفوان  راضية  4431170409 18
 بختاوي  فتيحة  4431170446 19
 العابد  سارة  4431170505 20
 مالحي  محمد  4431170546 21
 طاهر لقواس  عبد العزيز  4431170549 22
 حماداش  حسين 4431170573 23
 نجاري بن حاج علي  محمد انيس  4431170612 24
 عليوات  يوسف  4431170646 25
 مهابدي  حورية  4431170652 26
 رحموني  عمر 4431170691 27
 حواس  إيمان  4431170793 28
 معصمي  نورة  4431170823 29



 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 والمحاسبة قسم علوم المالية  
 2019/2020محاسبة ومالية              السنة الجامعية   –القائمة االسمية لطلبة السنة الثالثة 

 

 7فوج 

 

 
 
 
 
 

  اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم
 
 
 
 
 
 
 

A 

 شريفي  صليحة  4431150445 1
 حميدي  عائشة  4431160104 2
 نعماوي  أمال  4431160205 3
 غراربة  محمد عبد الرؤوف  4431160437 4
 بودمية  نعيمة  4431170019 5
 شماني  رحاب  4431170028 6
 محجيبة  كنزة  4431170060 7
 داد  بختي  4431170064 8
 سهيلة  نورالهدى  4431170077 9

 قندوز  مصطفى 4431170099 10
 شطي  خولة  4431170108 11
 بن رقية  عبد الحق  4431170203 12
 محرز  مريم  4431170209 13
 بلفول  أمينة  4431170223 14
 حمراني  ضياء الدين  4431170262 15
 صدوقي  عادل  4431170302 16
  لعري  إيمان  4431170344 17

 
 
 
 
 
 

B 

 نابي  وفاء  4431170378 18
 عثماني  سمية  4431170391 19
 واضح  زكرياء  4431170406 20
 لعزالي  الهاشمي  4431170412 21
 أنساعد  ياسين  4431170448 22
 بلقاسم كرمي  حسان  4431170477 23
 بوهراوة  أمال  4431170506 24
 شارفية  فريال  4431170569 25
 بوبكر  أسماء  4431170576 26
 الخديم  نور االسالم  4431170592 27
 عبد العالي  وفاء  4431170655 28
 حميدي  لويزة  4431170722 29
 مزاور  محمد االمين 4431170733 30
 مدرس  سيد احمد  4431170766 31



 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 2019/2020محاسبة ومالية              السنة الجامعية   –القائمة االسمية لطلبة السنة الثالثة 

  8فوج 

 

 

 

 

  اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 علوان  عبد الغني  4431150077 1
 عياد  حفيظة  4431150545 2
 عقب األرسان  محمد أيمن  4431160107 3
 رايس  أيمن  4431160199 4
 حاج أعمر  حسام  4431160284 5
 ملوكة  بالل  4431160409 6
 عتو  مروى  4431170021 7
 مراط  نورة  4431170153 8
 عبادة  فاطمة الزهراء  4431170231 9

 تاونزة  فدوى  4431170271 10
 خثير  شيماء  4431170304 11
 ايمن سعيدي  مصطفى   4431170314 12
 فرحي  سيد علي  4431170355 13
 دراوي  وسام  4431170381 14
 وداحي  أسامة  4431170421 15
 يوسفي  سمية  4431170455 16
  حمرات  عبد القادر  4431170458 17

 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 غداوية  محمد  4431170484 18
 عداد  فاطمة الزهراء  4431170485 19
 ياسين طيبي   4431170504 20
 واحك  سعاد  4431170509 21
 نقري  عبد القادر  4431170532 22
 حمداوي  لمياء  4431170566 23
 مومن  أحمد  4431170581 24
 بوكريطة  أمحمد خليفة  4431170586 25
 عثماني  جمانة بلقيس  4431170660 26
 شمالل  كوثر 4431170739 27
 شوقي شعشوعة  محمد   4431170798 28
 داد  عماد الدين  4431170802 29
 خرباش  خديجة  4431170829 30
 بوزيان الرحماني  أيمن  4431182004 31



 

 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 2019/2020محاسبة ومالية              السنة الجامعية   –القائمة االسمية لطلبة السنة الثالثة 

 9فوج 

 مليانةجامعة جياللي بونعامة بخميس 

  اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 زغالن  حنان 4431150088 1
 بوهراوة  يونس  4431150549 2
 شارف  عبد الفتاح  4431160207 3
 هللا عبد الوهاب طيبة  عبد   4431160221 4
 زيان شاوش  حمزة  4431160280 5
 حمادو  ايمان  4431160291 6
 بومعيزة  عبد الرؤوف  4431160466 7
 مسعودي  عباس  4431160578 8
 تتبيرت  جهيدة  4431160582 9

 بومزراق  عبد الرحمن  4431170024 10
 بوركايب  أيوب  4431170039 11
 بسكري  محمد أمين  4431170106 12
 بوعشرية  حنان  4431170142 13
 بونوة  حسيبة  4431170155 14
 اوسياف  رمزي  4431170197 15
 يحياوي  زهير  4431170200 16
 براهيمية  أمينة  4431170232 17
 طبوش  صهيب  4431170237 18
  بوعزغي  احالم  4431170238 19

 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 مبدوعة  محمد  4431170322 20
 بن عائشة معطي  ضياء الدين  4431170383 21
 صابي  محجوبة  4431170510 22
 حوايجي  محمد عبد السميع  4431170548 23
 سعدي  صليحة  4431170554 24
 قريش  فدوى  4431170623 25
 مخاتي  نعيمة  4431170666 26
 بورعدة  مريم  4431170705 27
 مالخي  سمية  4431170709 28
 زحاف  بشرى  4431170716 29
 شعشوعة  أسامة  4431170747 30
 قاضي  منير  4431170748 31
 حبيب  نادية  4431170784 32
 كاف  ايناس  4431170811 33
 شاوشي  هاشمي 4431170837 34
 لعيساوي  سفيان  4431172018 35



 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
 قسم علوم المالية والمحاسبة 

 2019/2020محاسبة ومالية              السنة الجامعية   –القائمة االسمية لطلبة السنة الثالثة 

   10فوج 

 

 

 

  اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم
 
 
 
 
 
 

A 

 بوبقار  أسماء  4431160123 1
 حميس  إبتسام  4431160217 2
 عبدهللا الحرتسي  عائشة  4431160327 3
 بدال  عمر 4431160387 4
 لندار  أسماء  4431160486 5
 يوسفي  زين الدين  4431160534 6
 أويحي  عمران  4431160664 7
 كوديل  ابتسام  4431170026 8
 بريك  محمد إسالم  4431170070 9

 بن زهرة  أسامة  4431170116 10
 كوديد  صالح  4431170124 11
 بلكحلة  جياللي  4431170126 12
 عزون  توفيق  4431170129 13
 إزيان  هيبة  4431170143 14
 سحنون  رمضان  4431170194 15
 لبابو  عبدالجليل  4431170214 16
  رشاش  هاجر  4431170256 17

 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 دلوسي  أميرة  4431170296 18
 سعدون  جميلة  4431170364 19
 بلعبدلي  مروان  4431170366 20
 كوري  نسرين  4431170489 21
 جيدل  فتحي  4431170512 22
 مسعودي  محمد أمين 4431170558 23
 براهمي  أميرة  4431170609 24
 بوعمامة  عبد الغني  4431170619 25
 بن لزرق  أيوب  4431170670 26
 كرداد  كلتوم  4431170741 27
 حاج أحمد  المهدي 4431170754 28
 نتار  حمزة  4431170759 29
 صبور  جمال الدين 4431170768 30
 بلهادية  مراد  4431170819 31
 بولكباش  حمزة  4431172019 32



 

 مليانةجامعة جياللي بونعامة بخميس 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 2019/2020السنة الجامعية                مراجعة محاسبة و –القائمة االسمية لطلبة السنة الثالثة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اللقب واإلسم رقم التسجيل  الرقم 

  دزيري  محفوظ  4431130154 1
 
 
 

A 

 كيرلي  مهدي 4431150138 2
 تتبيرت  بلقاسم  4431160021 3
 براهمي  يونس عبد الوهاب  4431160304 4
 بومدين  جميلة  4431160459 5
 طيبة  سيد أحمد  4431160565 6
 صراوي  هدى  4431170122 7
 عطاء هللا  نعيمة  4431170389 8
 طيب بن عباس  حنان 4431170540 9
  مخاتي  آية  4431170563 10

 
 

B 
 أوباجي  بشرى  4431170613 11
 لونيس  حبيبة  4431170635 12
 باحة  جهيدة  4431170665 13
 بوزار قوادري  خالد  4431170735 14
 حاج موسى  أسامة  4431170756 15
 جوادي  أنور  4431183022 16
 محرز  محمد عبد الغني  4431193013 17
 نذير  توفيق  4431193014 18



 

 

 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 2020/ 2019السنة الجامعية                 جباية  محاسبة و –القائمة االسمية لطلبة السنة الثالثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللقب واإلسم رقم التسجيل  الرقم 
 

  مكي  فاطمة الزهراء  4431150112 1
 
 
 

A 
 رشيدي  حنان 4431150166 2
 بن حركات  يعقوب  4431150438 3
 عليلي  عبد هللا  4431160116 4
 بن حركات  فتيحة  4431163049 5
 محمد قاسمي   4431173020 6
 يعقوب  زهرة  4431183005 7

 بن رنجة  بلقاسم  4431183011 8

  بونعجة  مبروكة  4431183015 9
 
 

B 
 مكالتي  فاطمة الزهراء  4431183023 10
 بن عزيزة  زهرة  4431193001 11
 بومالل  ميلود  4431193002 12
 يوسف عشيرة  عبد الرزاق  4431193003 13
 لوباجي  زهية  4431193005 14
 بوقريعة  فاتح 4431193006 15
 تالخير  علي  4431193007 16



 

 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 / 2019محاسبة وتدقيق      سنة الجامعية   –اولى ماستر القائمة االسمية لطلبة السنة  

   1الفوج 

  اللقب واإلسم  رقم التسجيل  الرقم 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 سالوي  إبتسام 4431164324 1
 مقدم  أبوبكر الصديق 4431174104 2
 قلة  أسماء  4431184177 3
 طوبال  خالد 4431184255 4
 واضح  نورالدين  4431184730 5
 روابة  حسين 4431184841 6
 شبيل  بسمة 4431194015 7
 بومدين  خيرة  4431194061 8
 صدوقي  عزيز  4431194085 9
 تازروت  عبد المالك  4431194109 10
 مزيون  منال 4431194111 11
 عاللي  أحمد  4431194144 12
 حري  الحاج 4431194146 13
 قرين  عبد النور 4431194156 14
 معطاوي  محمد  4431194165 15
 شيخاوي  حاج بنيامين  4431194166 16
 يحي محمد  أسماء  4431194173 17
 إيططاحين  نصر الدين 4431194182 18
 السمياني  نادية  4431194193 19
  بلوناس  مروى  4431194194 20

 

 

 

 

 

B 

 عبد الوهاب  علي حامد  4431194219 21
 بزيو  حمزة 4431194260 22
 حلفاوي  محمد  4431194264 23
 رزق هللا  إبتسام 4431194274 24
 بلعريبي  نريمان  4431194310 25
 وعيل  مراد  4431194321 26
 عالب  شعيب  4431194326 27
 عريوات  داود 4431194380 28
 سعادو  حمزة 4431194382 29
 صدوقي  غانية  4431194414 30
 بغداوي  تقي الدين 4431194423 31
 بودومي  يسرى  4431194425 32
 حاج صدوق  زين الدين  4431194429 33
 محرز  محمد  4431194431 34



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبادة  عبد هللا  4431194435 35
  خير  سيد أحمد 4431194436 36

  تبوب  شمس الدين 4431194446 37

  علي حداد  هجيرة 4431194554 38



 

 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 / 2019محاسبة وتدقيق      سنة الجامعية   –اولى ماستر القائمة االسمية لطلبة السنة  

 

 2الفوج  

 اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم

 

 

A 

 بن أحمد  مفيدة  4431174228 1
 موجد  خيرة  4431184181 2
 جلولي  إسمهان  4431194059 3
 رحموني  رحيم  4431194070 4
 سعيدي  كريم  4431194105 5
 زعموم  جميلة  4431194106 6
 زرقاوي  رضوان  4431194118 7
 ميلودي  حمزة  4431194120 8
 بن رابح  ليلى  4431194129 9

 بن طالب  أسماء  4431194135 10
 قندوز  إيمان  4431194137 11
 بن حركات  محمد المهدي 4431194167 12
 بوزيان  عبد الرؤوف  4431194172 13
 وزار  إسالم  4431194198 14
 مسعودي  عبد الرؤوف  4431194199 15

 

 

B 

 

 

 عثماني  بالل  4431194257 16
 مهوشي  أحمد  4431194299 17
 علي بن يحي  محمد األمين  4431194306 18
 عبدلي  أمير  4431194312 19
 خالص  عبد هللا  4431194355 20
 شادولي  موسى  4431194370 21
 مغراوي  سمية  4431194373 22
 خالدي  كلثوم  4431194379 23
 سردو  محمد أمين  4431194384 24
 بلعريبي  عبير  4431194385 25
 بليدي  سيد أحمد  4431194387 26
 يدر  طاهر  4431194392 27

 عمامة  وهيبة  4431194441 28

 

 

 



 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 والمحاسبة قسم علوم المالية  
 / 2019محاسبة وتدقيق      سنة الجامعية   –اولى ماستر القائمة االسمية لطلبة السنة  

 3الفوج 

 

  اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم

  مداني  خليل  4431174232 1
 
 
 
 

A 

 رودان  خولة  4431184190 2
 مخانق  محمد  4431184243 3
 مداوي  نور الدين  4431184258 4
 بوكريطة  جمال  4431194031 5
 طهرات  ياسمين  4431194033 6
 بوعيش  عبد الغني  4431194057 7
 سعيدي  فايزة  4431194062 8
 بوغالم  عائشة  4431194066 9

 مسعودي  نهلة  4431194102 10
 زروالي  رانية  4431194177 11
  عتبة بن عتبة  عبد القادر  4431194181 12

 
 
 

B 

 بكيري  زكرياء  4431194184 13
 فتاح  نور الهدى  4431194226 14
 بن سعادة  رجاء  4431194253 15
 بوريشة  رحيل  4431194316 16
 عطاء هللا  إبتسام  4431194356 17
 بكدي  فؤاد  4431194366 18
 شيتة  سعيدة  4431194404 19
 بودالي  محمد األمين  4431194494 20
 بولطافي  فتيحة  4431194547 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 / 2019محاسبة وتدقيق      سنة الجامعية   –اولى ماستر القائمة االسمية لطلبة السنة  

 

  4الفوج  

 

 

  اللقب واإلسم  التسجيلرقم  الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 عزيزو  بلقاسم  4431174239 1
 تغورت  عبد الرحيم  4431184199 2
 ميلودي  محمد  4431184249 3
 كرارموش  أمال  4431194019 4
 عبدون  أسماء  4431194030 5
 مكريطار  زهية  4431194032 6
 مشتة  إلهام  4431194041 7
 بلوناس  أمينة  4431194043 8
 صدوقي  عبد الرؤوف  4431194110 9

 جلولي  امحمد  4431194116 10
 بوكروش  مريم  4431194117 11
 طهراوي  فوزية  4431194119 12
 تاحي  عبد الكريم  4431194155 13
 سحنون  إبتسام  4431194185 14
 مقيدشخولود  4431194186 15
 بوغرقة بن يكرلف  شيماء  4431194187 16
  دحمام  أحالم  4431194217 17

 
 
 
 
 
 
 

B 

 قلواز  محمد يزيد  4431194237 18
 مقراوي  حليمة  4431194240 19
 شكور  أسامة  4431194243 20
 مكي  عفراء  4431194271 21
 إيططاحين  محمد  4431194308 22
 بوذن  ياسمين  4431194318 23
 ريبوح  عبد اللطيف  4431194351 24
 قاسمي  صارة  4431194372 25
 قويدر عيسى  نعيم  4431194374 26
 مطاي  سفيان 4431194389 27
 مالخي  أحالم  4431194391 28
 سعداوي  فاطمة  4431194394 29
 عراب  نوال  4431194421 30
 رقبة  أشواق  4431194426 31



 
 بونعامة بخميس مليانةجامعة جياللي 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
 قسم علوم المالية والمحاسبة 

 / 2019محاسبة وتدقيق      سنة الجامعية   –اولى ماستر القائمة االسمية لطلبة السنة  

 5فوج 

  

   

 

 

 

  اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 تراكة  خليفة  4431174289 1
 بوطوبة  شهرزاد  4431184202 2
 بوجمعة  عادل  4431194036 3
 عبد السالم  محمد  4431194076 4
 مقراوي  أسامة  4431194083 5
 إزيان  سارة  4431194125 6
 تفرت  سفيان  4431194161 7
 بوستة  يسرى  4431194162 8
 بن عيسى  زين الدين  4431194163 9

 فؤاد أوفة   4431194174 10
 حرثاوي  ريمة  4431194179 11
 لعايب  أسامة  4431194183 12
 سلمان  عبد المطلب  4431194197 13
 موالك  سورية  4431194203 14
 بومعزة  أحالم  4431194204 15
  بوزيان الرحماني  نجاة  4431194205 16

 
 
 
 
 
 
 

B 

 قراوي  شيماء  4431194207 17
 بن صافي  صبرية  4431194218 18
 براهيمي  هبة  4431194227 19
 بومعزة  هالة  4431194232 20
 إبغراش  مروة  4431194246 21
 بن يوسف  أكرم  4431194298 22
 ولد سعيد  ابراهيم الخليل  4431194302 23
 بن يطو  شيماء  4431194309 24
 مكي  صبرينة  4431194342 25
 قزول  هاجر  4431194412 26
 قزول  أسماء  4431194413 27
 بن زينة  فضيلة  4431194488 28
 بوركايب  أحمد ضياء الدين 4431194563 29



 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 / 2019محاسبة وتدقيق      سنة الجامعية   –اولى ماستر القائمة االسمية لطلبة السنة  

  6فوج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم

  كلتين  مريم  4431184025 1
 
 
 

A 

 بلقاسم قوادري  فاطمة  4431184227 2
 محامدي  عائشة  4431194003 3
 إليفي  نجاة  4431194016 4
 باقل  خيرة  4431194069 5
 بزينة  سارة  4431194094 6
 بن سعدية  فاطمة الزهراء  4431194101 7
 بودانيفاطيمة  4431194127 8
 شرقي  فريدة  4431194170 9

 جيروح  سعاد  4431194211 10
  حفيف  نور الهدى  4431194212 11

 
 
 

B 

 محالي  يسرى  4431194241 12
 بن سعادة  سعيدة  4431194252 13
 قويدر عيسى  براهيم  4431194272 14
 خليفة  سامية  4431194293 15
 محمد محمود  زكية  4431194322 16
 العابدي  عقيلة  4431194338 17
 لعجال التومي  فتيحة  4431194361 18
 تبري  وفاء  4431194406 19
 كروش  أمينة  4431194452 20



 

 

 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 / 2019محاسبة وتدقيق      سنة الجامعية   –اولى ماستر القائمة االسمية لطلبة السنة  

 7فوج 

  اللقب واإلسم  رقم التسجيل الرقم
 
 
 
 
 
 
 

A 

 بودالي  قويدر  4431164968 1
 شاوشي  بختة  4431184046 2
 بن كريرة  محمد رمزي  4431184228 3
 شلف  فايزة  4431194037 4
 حالج  الياس عبد الغني  4431194042 5
 شماني  نبيلة  4431194051 6
 بن ساحة  نجاة  4431194053 7
 بن مداح  ثورية  4431194099 8
 عجيمي  سمية  4431194108 9

 حساني  كنزة  4431194112 10
 بونجار  كنزة  4431194121 11
 فتاح  عبد الفتاح  4431194133 12
 بوغالية  محمد  4431194139 13
 فوداد  خولة  4431194140 14
 فوداد  نور الهدى  4431194143 15
 معامري  أسامة  4431194149 16
 عكرمي  حليمة  4431194153 17
  حمرات  عبد هللا  4431194168 18

 
 
 
 
 
 

B 

 نمرود  حكيم  4431194175 19
 هون  جهيدة  4431194190 20
 جودار  محمد  4431194201 21
 أوبختة  مليكة  4431194233 22
 مكرازي  يمينة  4431194238 23
 برارمي  فضيلة  4431194239 24
 حمادو  تاج الدين  4431194251 25
 عامر  شهرزاد  4431194278 26
 خضراوي  هشام  4431194305 27
 شماني  عبد الرحمان  4431194319 28
 جنادي  حنان  4431194375 29
 مالكي  بالل  4431194396 30
 زروال  رانيا  4431194442 31
 يحي صامت  العربي  4431194502 32
 سنوسي  عبد اللطيف  4431194536 33



 

 

 جامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم علوم المالية والمحاسبة 
 / 2019محاسبة وتدقيق      سنة الجامعية   –اولى ماستر القائمة االسمية لطلبة السنة  

 

  8فوج 

 

 

 

 

  واإلسم اللقب  رقم التسجيل الرقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 زمري  بالل  4431174875 1
 علي زيتوني  وسام  4431184076 2
 مول الواد  جهيدة  4431184080 3
 بلقاسم كرمي  فوزية  4431184155 4
 بن دوحة  فاطمة  4431184215 5
 بواط  سيف الدين  4431184233 6
 عزرين  عبد هللا  4431194013 7
 بوحوية  رضا  4431194131 8
 مكي  محمد  4431194138 9

 بوترعة  شيماء  4431194171 10
 بربارة  يوسف  4431194188 11
 بوقار  أمال  4431194216 12
 مخلوف  سارة  4431194225 13
  توايمي  وسام  4431194242 14

 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 يوسفي  خديجة  4431194244 15
 بثينة عيوز   4431194245 16
 علي بن يحي  إلياس  4431194249 17
 والي  شيماء  4431194261 18
 شرفة  محمد  4431194269 19
 بن كحلة  صبرينة  4431194275 20
 مالخي  عائشة  4431194407 21
 يوسفي  فايزة  4431194448 22
 المهدي هجالة  محمد  4431194504 23
 رحمون  شكيب  4431194522 24
 قدار  علي  4431194573 25


