
 جامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة
           قسم العلوم االقتصادية -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 2022 - 2021العلوم االقتصادية  قسم
 اقتصاد نقدي وبنكي ثانية ماسترالسنة القوائم طلبة 

 01الفوج 

 األستاذ)ة(:..................................المقياس:.....................

 العالمة النهائية العالمة التاريخ االسم واللقب رقم التسجيل الرقم
       

            صفاح  بالل 4431194450 1
            بن سعيد  فطيمة 4431204331 2
            مريمبوعالم   4431214194 3
            حفيف  محمد صديق 4431214195 4
            صدوق بوزيان  أنيس 4431214196 5
            وزان  محمد نافع 4431214197 6
            دحماني  سامية 4431214206 7
            فياللي  ريان 4431214208 8
            مطامر  إبتسام 4431214209 9
            عليلي  ياسين 4431214210 10
            بلعزة  فتحي 4431214496 11
            مرابط  زهرة 4431214517 12
            تيرس  فاطمة الزهراء 4431214533 13
            عدة بن زيان  أحمد 4431214552 14
            حاج صدوق  فتح اهلل 4431214590 15
            بكيري  جلول 4431215002 16
            زهواني  فاتح 4431215005 17
            فروخي  توهامي 4431215006 18
            إقديش  نبيل 4431215009 19
20              
21              
22              
23              
24              
25              

 تاريخ التسليم:.................................                                                        االمضاء

 

 



 جامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة
           قسم العلوم االقتصادية -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 2022 - 2021العلوم االقتصادية  قسم
 ثانية ماستر اقتصاد التأميناتالسنة القوائم طلبة 

 01الفوج 

 األستاذ)ة(:..................................المقياس:.....................

 العالمة النهائية العالمة التاريخ االسم واللقب رقم التسجيل الرقم
       

            بن زينة  محمد 4431194460 1
            فرعون  وفاء 4431214483 2
            أوسرير  محمد 4431214544 3
            بوعبي  سمية 4431214551 4
            قصر  نوال 4431214575 5
            توبرينات  رشيد 4431214580 6
            فاروقبوعبد اهلل   4431164240 7
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              

 تاريخ التسليم:.................................                                                        االمضاء:

 
 

 



 اجلياليل بونعامة خبميس مليانةجامعة 
           قسم العلوم االقتصادية -والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصادية 

 2022 - 2021العلوم االقتصادية  قسم
 ثانية ماستر اقتصاد وتسيير المؤسساتالسنة القوائم طلبة 

 01الفوج 

 األستاذ)ة(:..................................المقياس:.....................

 العالمة النهائية العالمة التاريخ االسم واللقب رقم التسجيل الرقم
       

            حاج بوررقة  عبد العزيز 4431174529 1
            عباس  محمد نزيم 4431204434 2
            مبدوع  فاتح 4431204441 3
            بوعبدلي  هدى 4431214199 4
            طيبي  محمد رضا 4431214231 5
بن حاج جياللي مقراوى   4431214233 6

 يونس
           

            عباسي مجدوب  فراح 4431214238 7
            طاهر  مروى 4431214237 8
            زنتو  محمد 4431214239 9
            حريزي  نهلة 4431214603 10
            دوبة  نور الهدى 4431214207 11
            حسيني  فاطمة 4431214498 12
            لفراس  غالي 4431214541 13
            مرزان  عبد اهلل 4431214553 14
            عبد القادردوار   4431214566 15
            دوداي  نبيل 4431214577 16
            العابد  وليد 4431214597 17
            بن عمار  جليلة 4431214599 18
            بوخاري  خير الدين 4431214610 19
            طوارية الملياني  فاطمة الزهراء 4431204007 20
21              
22              
23              
24              
25              

 تاريخ التسليم:.................................                                                        االمضاء:

 

 



 جامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة
           قسم العلوم االقتصادية -والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصادية 

 2022 - 2021العلوم االقتصادية  قسم
 ثانية ماستر اقتصاد وتسيير المؤسساتالسنة القوائم طلبة 

 02الفوج 

 األستاذ)ة(:..................................المقياس:.....................

 العالمة النهائية العالمة التاريخ االسم واللقب رقم التسجيل الرقم
       

            شايب  هاجر 4431204437 1
            بلعباس  خولة 4431214198 2
            عصوني  سناء 4431214521 3
            تاحي  نسيبة 4431214232 4
            خليفي  إيمان 4431214234 5
            بن عودة  إسالم 4431214236 6
            مرايمي  شمس الدين 4431214235 7
            بودهري  عالء الدين 4431214240 8
            بوزيان الرحماني  خديجة 4431214497 9
            حمداد  مليكة 4431214516 10
            دوحة  لويزة 4431214535 11
            بن غالي  مهدية 4431214547 12
            سي يوسف  الحاج 4431214561 13
            خفي  عبد الحميد 4431214576 14
            حاجي  حميدة 4431214593 15
            شكيكن  مراد 4431214598 16
            بن حاج امحمد  محمد 4431214241 17
            بلحنيش  فاطمة الزهراء 4431214612 18
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              

 تاريخ التسليم:.................................                                                        االمضاء:


