
 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 قسم العلوم االقتصادية-كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 بطاقة متابعة األعمال الموجهة

 .01الفوج.الفرع الثاني          

العالمة 

 النهائية

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم التاريخ العالمة

   
       

 1  بوزياني يسرى           

 2  مقيدش فلاير           

 3  طواهير لقمان           

 4  إزيان أكرم لؤي           

 5  لعمامري محمد           

 6  محنون عبد هللا           

 7  زراولة فوزية           

 8  شعيبي فوزية           

 9  منزول رميساء نجاة           

 10  بيداوي شيماء           

 11  عماري عبدالحق           

 12  حشمان مروى           

 13  هبابلة احسان           

 14  بن طالب إكرام           

 15  نورين خيرة           

 16  زغواني شيماء           

 17  عليلي نور الدين           

 18  حمرات عبدهللا           

 19   لخضاري الرؤوف عبد           

محمد صالح            
 الدين

 بوعبدهللا
 

20 

 21  بوعبيدة الدين عالء           

 22   سماعيلي بن مالك           

 23  جبار أمين محمد           

 24  بلعريبي فايزة           

              25 

              26 

              27 

              28 

              29 
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مليانةجامعة الجياللي بونعامة بخميس   

 قسم العلوم االقتصادية-كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 بطاقة متابعة األعمال الموجهة

 02الفوج.الفرع الثاني         

العالمة 

 النهائية

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم التاريخ العالمة

   
       

 1  بوقارة إكرام           

 2  طاهر لقواس عبد النور           

 3  زرادنة هيام           

 4  عبد المومن محمد وليد           

 5  بوحوية لمياء           

 6  تفرت رحاب           

 7  تيغزة محمد إسالم           

 فارس           
طيب 

  الرحماني
8 

 9  سعدي أية           

 10  بن سلة أوويس           

 11  مجدوب عبد الحق           

 12  عشات عماد الدين           

 13  معمري سارة           

 14  عبد المطلب شناز           

 15  جالب مالك           

 16  عبادة محمد           

عبد اإلله            
 بوعالم

 مراكش
 

17 

 18  بن طيبة نائلة           

 19  عمور عالء الدين           

 20  حدودي حكيمة           

محمد عبد            
 الرؤوف

 21  مكالتي

 22  بشنين دعاء           

 23  بلقاسم إشراق           

 24  بلقاسم احسان           

 فاطمة           
  تيطاوني الزهراء

 25 

 26   لعريش زكرياء           

 27   سعيدي رضا محمد           

 28  صدوقي الرؤوف عبد           

              29 
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الجياللي بونعامة بخميس مليانةجامعة   

 قسم العلوم االقتصادية-كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 بطاقة متابعة األعمال الموجهة

 . 03الفوج.الفرع الثاني          

العالمة 

 النهائية

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم التاريخ العالمة

   
       

 1  عبادة حنان           

 2  عالش لؤي           

 3  هدلي نصر الدين           

 4  حداد محمد أمين           

 5  بوصالحيح بشرى           

 6  رمال سوالف           

 7  لعريبي وافية           

 8  لعريبي أيوب           

 9  قدوسي منال           

 10  سلمان خيرة           

 11  طيبوني ندى           

 12  بن زهرة بدر الدين           

 13  عاللي ميلود           

 14  شاعي منية           

 15  حالليب زهرة           

 16  كلوة محمد سالم           

 17  دحمان أيمن انس           

 18  سماعيل هجيرة           

 19  بلقاسم عبد القادر           

 20  فراد آية           

 21  يحياوي الدين ضياء           

 22  قبلي بشرى           

 فاطمة           
 بوحارة الزهراء

 23 

              24 

              25 

              26 

              27 

              28 

              29 
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 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 العلوم االقتصاديةقسم -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 بطاقة متابعة األعمال الموجهة

 . 04الفوج.الفرع الثاني          

العالمة 

 النهائية

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم التاريخ العالمة

   
       

 1  شيماء شيماء           

 2  زهراء زهراء           

 3  محمد محمد           

 4  أيمن أيمن           

 5  محمد نذير محمد نذير           

 6  موسى موسى           

 7  كمال كمال           

 8  أسامة أسامة           

 9  عالء الدين عالء الدين           

 10  سلينة سلينة           

 11  أسماء أسماء           

 12  صفية صفية           

 13  محمدهيثم محمدهيثم           

 14  أحمد أحمد           

 15  محفوظ محفوظ           

 16  المهدي المهدي           

 17  وليد وليد           

 18  معمر معاذ معمر معاذ           

 19  منصف منصف           

 20  عالء الدين عالء الدين           

 21  سيد احمد احمد سيد           

 22  ليندة ليندة           

 23  لبنى لبنى           

 24  دنيازاد دنيازاد           

 25  الرحمان عبد  الرحمان عبد            

 26  صفاء فاطمة صفاء فاطمة           

 27  رونق رونق           

              28 

              29 
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 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 العلوم االقتصاديةقسم -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 بطاقة متابعة األعمال الموجهة

 . 05الفوج.الفرع الثاني           

العالمة 

 النهائية

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم التاريخ العالمة

   
       

 1  وراق محمد امين           

 2  فلفول وئام           

 3  خويدمي أنفال           

 4  بوناقة آية           

 5  بن عطاهللا عبد هللا           

 6  زروالي إيمان           

 7  بن طيبة راضية           

 8  شيشة خليل           

 9  بليلي منار           

 10  حواس رشيد           

 11  كوي أيمن فتحي           

 12  لسلوس أمينة           

 13  بوزيان محمد رياض           

 14  بن بدرة نور الهدى           

 15  عكاشة لبنى           

 16  غالم إكرام           

 17  زمالي مفيدة           

 18  عليوات الحسين           

 19  بلقرقيد صبرينة           

 20  ملعب مريم إيمان           

 21  برغوش دعاء           

 22   زبوج الهدى نور           

 بن محمد           
 لفراس ميرة

 23 

              24 

              25 

              26 

              27 
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 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 االقتصاديةقسم العلوم -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 بطاقة متابعة األعمال الموجهة

 . 06الفوج.الفرع الثاني         

العالمة 

 النهائية

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم التاريخ العالمة

   
       

 1  فرح مروة           

 2  زرارقة جلول           

 3  عابد ياسر           

 4  بوجنان بهاء الدين           

 5  عصماني عبد هللا           

 6  شرقي محمد           

 7  خياطي مريم           

 8  طوطاش عبد هللا           

 9  شرفي رفيدة           

 10  ريشة عبد الحق           

 11  موح عمر           

 12  بن مبارك أيوب           

 13  زرارقة نورة           

 زياد           
نجاري بن 
 حاج علي

 14 

 15  عبد الحق عبد الرحمن           

 16  زاغزي كريمة           

 17  كراس خولة           

 18   حوايجي يونس           

 19  بلقاسمي أمين محمد           

 20  قبلي هاجر           

 21  معوش شوقي            

 22   حبار األمين محمد           

 23   شريفي  أمين محمد            

              24 

              25 
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 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 االقتصاديةقسم العلوم -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 بطاقة متابعة األعمال الموجهة

 . 07الفوج.الفرع الثاني          

العالمة 

 النهائية

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم التاريخ العالمة

   
       

 1  فرصاوي عبير           

 2  ميلودي إكرام           

 3  عريوات فاطمة           

 4  محمد بلكبير أنفال           

 5  بن حليمة ليلى           

 6  عزرين عمر           

 7  غازي وسام           

 8  دهقاني أسماء           

 9  حميدي رفيق           

 10  بن سماعيلي بختة           

 11  قرديدش خالد           

 12  ازيان وائل           

 13  عزي إسالم           

 14  سالوي يونس           

 15  بريك عبدالغني           

 16  ثعالبي زكرياء           

 17  شماني أمنة           

 18  شاعي محمد           

 19  مزوج بن يوسف           

 20  معروف مريم           

 21  موساوي أمال           

 22  بلقرقيد ياسمينندى            

 23  كيكوط  يوسف           

 24  حمراني احمد سيد           

 25  لماني  خديجة            

           
 فلاير

 العربي
  مختار

26 

 27   ناجم وليد           

 28   خبازي فارس           

              29 
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 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 االقتصاديةقسم العلوم -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 بطاقة متابعة األعمال الموجهة

 . 08الفوج.الفرع الثاني           

العالمة 

 النهائية

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم التاريخ العالمة

   
       

 1  سبابجي يوسف           

 2  فقوس نريمان           

 3  بطاهر هديل           

 4  كرانيف صفاء           

 5  بن زينة حسام الدين           

 6  لخضاري لبنى           

 7  عبدون شيماء           

عبد            
 الرحمان

 8  عمران

 9  ويران هناء           

 محمد أمين           
عبد هللا 
 عثمان

 10 

 11  حسين إسالم           

 12  يحي عمار أمينة           

 13  بن قوفة صالح الدين           

 14  العرجان خولة           

 15  مجدوب عبد النور           

 16  مناد وحيد سفيان           

 17  بوهراوة فاروق           

 18  سراج اية           

 19  روابح هيثم           

 20  سديري ايمان           

 21  بودهري نسرين           

 22  بن عودة عبد الرؤوف           

 23  مالخي ميلود           

 24  بوعالم ندى           

 25  عيسات  نهاد           

 26   حجالوي معاذ           

 27  فالق منال           

 28  بلعيد الكريم عبد           

              29 
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 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 العلوم االقتصاديةقسم -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 بطاقة متابعة األعمال الموجهة

 . 09الفوج.الفرع الثاني           

العالمة 

 النهائية

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم التاريخ العالمة

   
       

 1  بن عودة شروق           

 2  بن حليمة اكرم           

 3  بوكدرون أميرة           

 4  حمداني هاجر           

 5  زيدوك عبد الرحمان           

 6  عمور مصطفى           

 فاطمة           
يوسف 
  الرحماني

7 

 8  عشيط يسرى           

 9  قري براهيم مريم           

إسحاق سيف            
 الدين

 10  مصارة

 اكرام           
بن زهرة 

  بلقاسم
11 

 12  بوررقة كمال           

 13  مداور ريحانة           

 14  عمرو نورة           

 15  وشن بلقاسم           

 16  حمداني فلاير           

 17  بلعريبي وصال           

عدة زين            
 العابدين

 بن حمادة
 

18 

 19  بوكدرون رحاب           

 20  نفيسة عبد الرحيم           

 21  بوجلدة  محمد الصديق           

 22  كلتين نذير محمد           

 23  مبارك بن النور عبد           

              24 

              25 

              26 

              27 

              28 

              29 
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 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 االقتصاديةقسم العلوم -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 بطاقة متابعة األعمال الموجهة

 . 10الفوج.الفرع الثاني          

العالمة 

 النهائية

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم التاريخ العالمة

   
       

 1  خرشوش عائدة           

 2  مقشوش حنان           

 3  فرحي كنزة           

 4  عبادة احمد سراج           

 5  زروقي نجالء           

 6  وضحة خلود           

 فاطمة           
طيب بن 

  عباس
7 

 8  عمور محمد حسام           

 9  بوغدة جيهان           

 10  بختي نجود           

 11  تكيالين زهرة           

 12  لعموري عبد الكريم           

 13  عبد الكريم ريمة           

 14  مرايمي أميرة           

 15  صغير محمد ريان           

 16  معروف نصرالدين           

 17  سغيرية ابتهال           

 18  بلقاسم عبدالعزيز           

 19  قوري يحي محمد أمين           

 20  نوري محمد           

 21  شريفي فايز           

 22  زورقي عبد القادر           

 23  جودار موسى           

 24  قريش محمد أمين           

 25  محمودي ياسين           

 26  عقون يحيى           

 27  بومازونة عبد الوهاب           

 28  خلج  أيمن           
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