
 
 

 -خميس مليانة –جامعة الجياللي بونعامة 
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم المالية والمحاسبة
 وتدقيق محاسبة تخصص – األولى ماسترسنة توزيع طلبة ال

 0202-0202السنة الجامعية                BوالمجموعةAالمجموعة 

 22الفوج 

B 

 الرقم باللق اإلسم 

A 

 الرقم اللقب اإلسم 
 1 لوٌزة حمٌدي  21 العابد سارة 
 2 اسماء حمٌطوش  22 شطً خولة 
 3 أسامة بن زهرة  23 عٌادي عبدالحق 
 4 نسرٌن مداور  24 نجماوي محمد 
 5 الهام بودانة  25 غداوٌة مدٌحة 
 6 شٌماء قناوي  26 بن مٌرة زٌتونً أٌوب 
 7 رحاب شمانً  27 ٌر عبد هللاسر أمٌنة 
 8 صبٌحة بن حلٌمة  28 بوزٌان الرحمانً أٌمن 
 9 هاجر رشاش  29 فرحً باهٌة 
 10 زهٌة لوباجً  30 مكً عبد الرؤوف 
 11 حٌاة نمرود  31 كودٌل إبتسام 
 12 امٌنة بلفول  32 خالص عبد المجٌد 
 21 رتٌبة  بلخٌرة  33 سالمً نبٌلة 
 22 نعٌمة عطاء هللا  34 بركانً حكٌمة 
 23 فرٌدة مشتً  35 تومً محمد أمٌن 

 16 إٌمان حواس   36 بولكباش حمزة  
 17 فاطمة الزهراء عداد   37 خلٌف كوثر  
 18 بودالً  قوٌدر   38 بكدي فؤاد  
 19 بوطوبة شهرزاد   39 حرٌشان بالل  
 20 صدوقً عزٌز   40 بسكري لمٌاء  

 20الفوج 

B 

 الرقم اللقب اإلسم 

A 

 الرقم اللقب اإلسم 
 1 بن حركات سلٌمة  23 ٌطو فدوة 
 2 لعزالً الهاشمً  24 بن بشٌر فاطمة الزهراء 
 3 بلونة سهٌلة  25 مسعودي عباس 
 4 سعٌدي مصطفى أٌمن  26 المكً فلاير 
 5 أوباجً بشرى  27 قاضً زهرة 
 6 دٌدكو صالح  28 حماداش احمد 
 7 زروالة أسماء  29 بلٌلة أحمد 
 8 فرصاوي زهٌدة  30 رحمونً عمر 
 9 سلمان خدٌجة  31 سعٌدي عثمان 
 10 داد عماد الدٌن  32 كرارموش عقٌلة 
 11 رشاش فاطمة الزهراء  33 صبور جمال الّدٌن 



 
 

 21الفوج 

B 

 الرقم اللقب اإلسم 

A 

 الرقم اللقب اإلسم 
 1 خضراوي مرٌم  23 عبد هللا عثمان هند 
 2 حاج جٌالنً راوٌة  24 لفراس محمد 
 3 عبادة فاطمة الزهراء  25 معزوزي رٌمة 
 4 نابً وفاء  26 فبوشر أحمد 
 5 مسعودي أمٌن  27 أبو رومٌة محمد 
 6 بوعمامة عبدالغنً  28 حمرات عبدالقادر 
 7 صدوقً عادل  29 كوري نسرٌن 
 8 زحاف بشرى  30 كرور محمد جابر 
 9 طٌبً ٌاسٌن  31 دلٌحر ٌاسٌن 
 10 مبدوعة محمد  32 بدال عمر 
 11 كلكال فلاير  33 طاهرلقواس ٌونس 
 12 بسكري مرٌم  34 حفصاوي عبد الهادي 
 13 محجٌبة كنزة  35 بن حركات ٌعقوب 
 22 بلعبدلً مروان  36 وصال سهام 
 23 طٌبً نسٌمة  37 لندار أسماء 

 16 بكٌري عبدالحق   38 دزٌري محفوظ  
 17 بونوة حسٌبة   39 مشالً منال  
 18 ندٌر توفٌق   40 زبٌر هٌثم قمر الدٌن  
 19 عزٌزو بلقاسم   41 قارة عشٌرة احمد  
 20 مخانق محمد   42 مجامعٌة طٌب  
 21 سحنون إبتسام   43 ٌوسف الزٌن لنوا  

 
 

 
 
 
 

   
 

 22 شادولً موسى

 22الفوج 

B  الرقم اللقب اإلسم A  الرقم اللقب اإلسم 

 12 بن عامر سمٌة  34 جوادي أنور 
 13 لبابو عبد الجلٌل  35 عماري عالءالدٌن 

 شارف عبد الفتاح 
36 

 مرباح جهاد 
14 

 23 خثٌر شٌماء   37 بوبكر أسماء  
 16 بن لزرق أٌوب   38 مناد سهام  
 17 بن حمو مروان   39 دوبة فلاير  
 18 مرابط نورة   40 بوٌخف فلة  
 19 بن كرٌرة محمد رمزي   41 رحمون شكٌب  
 20 بن حركات محمد المهدي   42 جرمان رشٌدة  
 21 مغراوي سمٌة   43 عزٌزي   ننرٌما  
 أبوبكر الصدٌق   44 بن تركً   مولود  

 
 22 مقدم



 
 

 1 تتبٌرت اكرام  22 داودي سٌف الدٌن 
 2 فرحً لًسٌدع  23 تاونزة فدوى 
 3 حبٌش محمد  24 مزاٌنً فوزي 
 4 كرداد كلثوم  25 بوعبدهللا إدرٌس 
 5 حمودة سٌدهم عبدالرحمان  26 بن مراد كوثر 
 6 بلوكارٌف هاجر  27 مهالل ندى 

 محمد انٌس 
نجاري بن حاج 

 علً
28 

 براهمً عبد الوهاب ٌونس 
7 

 8 حمري سعاد  29 بن عقٌل خٌرة 
 9 عبٌدهللا لمٌاء  30 تومً عبدالنور 
 10 نقري عبد القادر  31 علٌوات ٌوسف 
 11 خلج فضٌلة  32 لعٌساوي سفٌان 
 12 بلقاسم كرمً حسان  33 خاٌف محمد رضا 

 

 21 نور فائزة  34 بكرالس بالل 
 22 ملولً نسرٌن  35 بوهراوة ٌونس 
 15 يبوزارقوادر خالد  36 ناصري عائدة 
 16 خلٌف حلٌمة  37 مكً فاطمة الزهراء 
 17 سحنون رمضان  38 جٌدل فتحً 
 18 ٌحٌاوي زهٌر  39 علٌلً عبد هللا 
 19 تراكة خلٌفة  40 بلٌدي سٌد أحمد 
 20 طوبال خالد  41 زنكري عٌسى 
 21 جزاٌري غانٌة  42 عبدلً بلحاج 

 23الفوج 

B 

 الرقم اللقب اإلسم 

A 

 الرقم اللقب اإلسم 
 1 ماحً سهام  23 بومسعود فتٌحة 
 2 بن خٌرة ٌوسف عماد  24 طٌبة سٌداحمد 
 3 طٌب بن عباس حنان  25 سعدون جمٌلة 
 4 الشرقً فاطمة الزهراء  26 زبٌر مهدي 
 5 قاضً منٌر  27 لعري إٌمان 
 6 الدود أمٌرة  28 حسٌن سهٌر 
 7 شمالل كوثر  29 براهٌمً كرٌمة 
 8 ٌعقوب زهرة  30 تتبٌرت بلقاسم 
 9 إحموٌن محمد أمٌن  31 مالحً محمد 
 10 صابً محجوبة  32 مخاتً نعٌمة 
 11 حاج أحمد المهدي  33 خلج عبدهللا 
 20 خلج فضٌلة  34 موجار محمد 
 21 بوشرف فؤاد  35 ٌوسفً زٌن الدٌن 
 22 ًهاشم منى  36 حاج أحمد بشرى 
 23 دراوي وسام  37 محرز مرٌم 
 24 مدانً نادٌة  38 بن رنجة بلقاسم 



 
 

 

 25 العزٌزي محمد   39 بن حركات فتٌحة  

 مكً مٌلود 
40 

 حٌاة 
بن حاج جٌاللً 

 مقراوى
18 

 19 زمري بالل  41 مخلدي جلول 
 20 مداوي نور الدٌن  42 حمٌان فاتح 
 21 سلمان عبد المطلب  43 مٌلودي زٌن 
 22 ساٌج عبد الرزاق     

 24الفوج 

B 

 الرقم اللقب اإلسم 

A 

 الرقم اللقب اإلسم 
 1 لونٌس حبٌبة  22 حسام حاج أعمر 
 2 حبٌب نادٌة  23 بختاوي فتٌحة 
 3 عثمانً جمانة بلقٌس  24 مهابدي حورٌة 
 4 حواٌجً محمد عبد السمٌع  25 زرارقة إٌمان 
 5 مراكش محمد ساعد بن عٌسى  26 بلكحلة ٌاللًج 
 6 بوكرٌطة أمحمد خلٌفة  27 سعدي صلٌحة 
 7 بوزٌد سلٌمة  28 شعشوعة أكرم عبد القادر 
 8 ازقلوباٌن ابتسام  29 زٌان شاوش حمزة 
 9 صفوان راضٌة  30 معٌوف أمٌرة 
 10 عبد العالً وفاء  31 فالح نجاة 
 11 طفٌانً ٌسرى  32 الخدٌم منور االسال 
 12 مصطفاي اكرام  33 ملوكة بالل 
 21 بن بسكري مروى  34 غراربة عبد الرؤوف 
 14 فقٌر مروى  35 بوقادر عائشة 
 23 غداوٌة نهاد  36 تالخٌر علً 
 24 زوقار هاجر  37 خرباش خدٌجة 
 25 فالح نسرٌن  38 بلهادٌة مراد 
 26 لوكٌل حمزة  39 شحمشو سعاد 
 19 شاوشً   بختة  40 رقٌق   أحمد 

 لخضاري   بالل 
41 

 
 زهٌة
 مكرٌطار   

20 

 21 مكرازي   ٌمٌنة  42 رقٌة   عبد الفتاح 

 25الفوج 

B 

 الرقم رقم التسجيل اللقب واإلسم 

A 

 الرقم اللقب اإلسم 

 صراوي هدى 
22 

 باحة جهٌدة 
1 

 2 ثعالبً سمٌة  23 المقدم فاطمة 
 3 حمبلً أحمد  24 عزون توفٌق 
 4 بوعشرٌة حنان  25 لفراس وفاء 
 5 حماداش حسٌن  26 تونزة جهاد 
 6 بوهراوة أمال  27 خلٌفً محمد وسٌم 
 7 سهٌلة نور الهدى  28 عقب االرسان محمد اٌمن 



 
 

 

 8 حمداوي لمٌاء  29 اوسٌاف رمزي 
 9 شاوشً هاشمً  30 حمٌس مروة 
 10 حمرانً ضٌاء الدٌن  31 قرمزلً هشام 
 11 محرز غنًمحمد عبدال  32 البعة شهٌناز 

 ٌوسف عشٌرة عبد الرزاق 
33 

 اٌمان 
بن حاج جٌاللً 

 مقراوي
12 

 21 دلوسً امٌرة  34 جٌدل نجاة 
 14 شعشوعة محمد شوقً  35 خضراوي مرٌم 
 23 كرابشً عبد الباقً  36 قرقاش نور الهدى 
 24 طاهرلقواس عبد العزٌز  37 رنٌمة سٌد أحمد 
 25 غداوٌة محمد  38 حفناوي احمد 
 26 مترٌتر مروة  39 بختً شهرزاد 
 19 بلقاسم كرمً   فوزٌة  40 بودالً   محمد األمٌن 
 20 رحمونً   رحٌم  41 فراح   كنزة 
 21 كحٌل   فاطمة     

 26الفوج 

B 

 الرقم اللقب اإلسم 

A 

 الرقم اللقب اإلسم 
 1 مالخً سمٌة  21 طبوش صهٌب 
 2 بن أعمر بلقاسم فرٌدة  22 مزاور محمد االمٌن 
 3 كاف إٌناس  23 بومدٌن جمٌلة 
 4 ن عزٌزةب زهرة  24 مدرس سٌد أحمد 
 5 قرنوق فتٌحة  25 بن الدٌن زٌن الدٌن 
 6 عراج خلٌدة  26 بودمٌة نعٌمة 
 7 قرٌش فدوى  27 بن حلٌمة فاطمة الزهراء 
 8 فروزي صارة  28 كٌرلً مهدي 
 9 مومن أحمد  29 بن رقٌة عبدالحق 
 10 طوبال فتٌحة  30 حلٌموش مرٌم 
 11 واضح زكرٌاء  31 راٌس أٌمن 
 12 رحمانً فاطمة  32 بلحنٌش اٌوب 
 13 واحك سعاد  33 حاج موسى أسامة 
 14 مشتً فرٌدة  34 حاج جٌالنً محمد تقً هللا 
 15 بوعزغً أحالم  35 براهٌمٌة أمٌنة 

 16 طرفة كرٌمة   36 بن زارة بلقاسم هدى  
 17 ناصري أٌمن  37 بومعٌزة عبد الرؤوف 
 18 هجرس صبرٌنة  38 قانة   معمر 
 19 قلة   أسماء  39 بن واضح   امٌنة 
 20 مقراوي   أسامة  40 بوخلوف   ولٌد 


