
جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
السنة الجامعية :2020/2019علوم التسييرقسم

2: الفوج1: الفوج
إدارة الموارد البشرية: السنة أولى ماستر  تخصص: قائمة الطلبة

بلقاسمي  نجية14431184646قبوب  آمال14431174806

مسدد  حمزة24431194047أودية  أحمد24431174808

بوقادوم  مريم34431194054عنيبة  عيسى34431184865

بوشامي  هاجر44431194063بودمية  ربيعة44431194001

بختاحين  منى54431194065قندوز  العالية54431194002

زعطوط  لمياء64431194079إيماتيت  خديجة64431194004

أوفة  حنان74431194128تمطاوسين  سميرة74431194005

تفران  هجيرة84431194147تمطاوسين  زهرة84431194012

مولوج  بختة94431194180بن يوسف  خولة94431194014

عوينة  العالية104431194192برادعي  نوال104431194048

مساعدية  نوال114431194248شرشال  شيماء114431194068

بن هنور  راضية124431194254مزيان  نور الهدى124431194071

مجدوب  صباح134431194255عابد  مروة134431194086

بن طالي  حورية144431194258عروج  نجاة144431194087

حمي مجدوب  مريم154431194262بغدادي  يوسف154431194103

حمادوش  عيسى164431194265سردو  إبراهيم164431194122

عباس  إلياس174431194267كريم  قيس174431194150

طهراوي  حسيبة184431194328شهب العين  فاطمة الزهراء184431194210

طالبي  لميس194431194447بوجلة  آمنة194431194214

مالك  نسيم204431194513مصباح  غنية204431194224

بوكريطة  وهيبة214431194228

العربي سعيدي  رشيدة224431194230

نعيمة  أحمد234431194250

عبادة  عواطف244431194263

رحمون  محمد نزيم254431194303

كاشر  شيماء264431194337

بلقسام  وليد274431194430

بن بسكري  محمد284431194451

بن زرهودة  فاطمة الزهراء294431194493

تومي  يحي304431194525

A

B

A

اإلسم واللقب اإلسم واللقبرقم التسجيلرقم التسجيل الرقمالرقم



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
السنة الجامعية :2020/2019علوم التسييرقسم

4: الفوج3: الفوج
إدارة الموارد البشرية: السنة أولى ماستر  تخصص: قائمة الطلبة

حريري  أحمد14431174653ميدون  عبد الباسط14431184666

بن زينة  محمد24431184720نعلمان  حيزية24431194020

قنون  زهية34431194027زعو  أمينة34431194022

إسماعيل بن سلطان  إيمان44431194044حسان سعيدة  سوسن44431194023

عزيزي  موسى54431194072العدلية  زهية54431194024

معزوزي  عماد الدين64431194073فرحون  سيف الدين64431194039

نعمان  حنان74431194084بلخير  جياللي74431194040

خرشوش  نعيمة84431194089بن سعدة  نسرين84431194060

نكاز  عفاف94431194098كواش  مروة94431194078

طوايبية  هالة104431194104داودي  إلهام104431194080

عميري  حكيم114431194134بلهادي  مروة114431194208

بن رابح  سهام124431194142بوركيزة  أمينة124431194273

عطابي  مروى134431194151دهلوك  فتح الزهر134431194277

حوحاش  فدوى144431194152مبدوع  عبد الجليل144431194292

بسغير  مولود154431194154سليماني  مختار154431194335

أحمد بن يحي  سيف الدين164431194158غالمي  شيماء164431194365

مداني  نجاة174431194220جرار  نبية174431194377

صدوقي  عبد الحق184431194283بن بسكري  أمين184431194395

سعدي  عبد الرحمان194431194286عابد  ريضا194431194401

بوكراتم  عبد القادر204431194287بن شعبان  زينب204431194409

جبار  حنان214431194289صبور  نجالء214431194415

شطاب  رضوان224431194311كاف  وسيلة224431194416

مداني  سمية234431194333بوبزول  هشام234431194437

العربي السعيدي  محمد كريم244431194334بوعمامة  زوليخة244431194438

دوشة  حفيظة254431194378تمام  إلياس254431194456

حوتي  خولة264431194427

بن جياللي  زين الدين274431194428

بونجار  حسان284431194518

بوقادوم  عبد القادر294431194533

A

B

B

A

اإلسم واللقبرقم التسجيلالرقماإلسم واللقبرقم التسجيلالرقم



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
السنة الجامعية :2020/2019علوم التسييرقسم

5: الفوج
إدارة الموارد البشرية: السنة أولى ماستر  تخصص: قائمة الطلبة

قربوز  سيد أحمد14431184828

مكريطار  نور الهدى24431194026

معزوزي  أسامة34431194132

روابة  عبد الحميد44431194136

بوسوبل  وهيبة54431194157

حمداني  شمس الدين64431194159

مدوار  مصطفى74431194202

ولد سعيد  عثمان84431194209

عبادة  فاطمة94431194304

مكور  زهرة104431194314

عزون  صليحة114431194315

بن يحي  محمد عبد الوهاب124431194327

بن سليمان  عبد القادر زكرياء134431194344

لعزالي  هجيرة144431194345

بن طيفور  محمد أمين154431194350

إزيان  محمد أمين164431194359

نمرود  شمس الدين174431194371

تقار  عالء الدين184431194434

عيبش  يوسف194431194508

تقدايت  أسامة204431194556

زرقان  محمد214431194576

بسام  بوعالم224431194582

B

A

اإلسم واللقبرقم التسجيلالرقم



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
السنة الجامعية :2020/2019علوم التسييرقسم

2: الفوج1: الفوج
إدارة أعمال: السنة أولى ماستر  تخصص: قائمة الطلبة

حمالوي  خيرة14431184409معطو  أحمد سليم14431174393
طهراوي  نصيرة24431184442مغربي  عائشة24431174406
كفكف  علي34431184787بوزراري  محمد أمين34431184562
بوعنان  محمد عبد الرؤوف44431194010بزينة  يوسف44431194008
ربيكة  محمد يونس54431194011بن حمودة  علي54431194045
بودربالة  سليم64431194018نسيسن  عبد الحق64431194049
محمدي  مريم74431194075بن شيكو  نهاد74431194055
بوكرة عباسي  خالد84431194100موايسي  منال84431194056
معزيز  عبد المجيد94431194124دزيري  سارة94431194088
سوكحال  فاطمة الزهراء ريان104431194169عمران  محمد104431194093
مجار  تاج الدين114431194176رابح بن عباس  عبد الرحمن114431194097
لعمش  بلقاسم124431194206خليج  رضا124431194114
دحماني  نسيمة134431194279بن قويدر صحراوي  أيوب134431194145
براهمية  معمر144431194354طفياني  ياسمينة144431194164
سعيداني  وليد154431194360بن حاج أعمر  محمد شارف الدين154431194191
كلوى  وفاء164431194386بن حمادة  خير الدين164431194195
فارس  مريم174431194388قلواز  عبد الوهاب174431194196
عبد المطلب  صليحة184431194408تاجر  عبد القادر184431194256
بوعمامة  نور الدين194431194458بسكري  محمد194431194266
بوزاهية  عبد الكريم204431194515بزينة  أمين204431194282
بوزكرية  عبد الكريم214431194516بدراوي  فاطمة الزهراء214431194284
بوزياني  ميلود224431194564بلحاج العربي  فاطمة224431194285
عبوبو  جمال234431194574صغير موح  حياة234431194295
سعادي  سيد علي244431194331
قوري محاد  محمد254431194332
بوعنان  نجاة264431194340
حريري  فريدة274431194341
مودود  محمد284431194376
زرقاوي  أيوب294431194417
سعدون  فاطمة الزهراء304431194418
زنتو  زكية314431194419
أوباجي  يسرى324431194420
بغداوي  عبد النور334431194449
حشون  خديجة344431194486
لخضاري  نوال354431194495
دوار  حسين364431194553

A

B

A

B

اإلسم واللقب رقم التسجيلالرقماإلسم واللقبرقم التسجيلالرقم



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
السنة الجامعية :2020/2019علوم التسييرقسم

4: الفوج3: الفوج
إدارة أعمال: السنة أولى ماستر  تخصص: قائمة الطلبة

قادة بن سلطان  لبنى14431194006بن رابح  رشيد14431174370

هاشمي  بسمة24431194007مولوج  أسماء24431174594

شيتة  أمينة34431194021بونعجة  عبد القادر34431184866

قوطال  محمد إسالم44431194025خالفي  نسرين44431194009

عمراوي  هبة54431194028بلعربي  نسرين54431194017

محمد بلكبير  أمينة64431194034لوز  أيوب64431194029

عتو  مروان74431194035مبدوع  حمزة74431194038

بن حمادة  منال84431194046عبد السالم  مراد84431194074

بوشريط  زين الدين94431194090سرير  حذيفة94431194126

قرومي  أمال104431194095زين  إيمان104431194236

مخلوف  مراد114431194096عثمان  كوثر114431194290

قزول  خديجة124431194107زروقي  محمد بلقايد124431194296

بكة  أحالم134431194115بن يحي  محمد134431194439

يحي محمد  عادل144431194148تايب  فاتح144431194462

فيزير  إيمان154431194234أحمد يحي  عمر154431194466

برايرية  بهجة164431194291حريري  نسيم164431194483

بوبكر  سهية174431194294قوجيلي  مصطفى174431194487

عبيد  شيماء184431194300رزقي  سلوى184431194497

بسكري  عبد الرحمن194431194307عيساني  نسيم194431194512

موساوي  حنان204431194320هني قوادري  جمال204431194514

تقرورت  أيمن214431194367القليعي  عبد القادر214431194534

بن عيني  أحالم224431194381باشا  سارة224431194542

بوجمعة  إيمان234431194403بن جياللي  محمد234431194566

تمطاوسين  عبد السالم24244431194433

خالص  سهام25254431194455

بوهلة  سامية264431194496

اإلسم واللقبرقم التسجيل

A

B

A

B

الرقماإلسم واللقبرقم التسجيلالرقم



جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسييركلية
السنة الجامعية :2020/2019علوم التسييرقسم

5: الفوج
إدارة أعمال: السنة أولى ماستر  تخصص: قائمة الطلبة

طيبي  سيد أحمد14431164477

قزول  إبراهيم24431184443

دريسي  محمد عبد الصمد34431184448

يطو   أمال44431184482

حواس  حسين54431184536

رحراح  مصطفى64431194050

غبار  عبد القادر74431194058

زمام  مولود84431194067

بوزيان  هواري94431194113

تكفة  محمد هشام104431194123

فرحات  عبد الحفيظ114431194323

باهي  أم الخير124431194364

بوصالحيح  محمد األيمن134431194369

بوزيان  عادل144431194393

العباسي  عبد القادر154431194443

خليفة  تاج الدين164431194454

دوبة  عبد الفتاح174431194469

زاوي  زوليخة184431194471

فايدي  جمال194431194473

قارطي  محمد204431194507

مخوخ  عبد الرزاق214431194517

بوحوية  محمد224431194545

بولغيتي  محمد صغير234431194572

A

B

اإلسم واللقبرقم التسجيلالرقم


