
 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الفرع األول الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

1 
 أسماءهياب  

 
4431140134 

01 

 4431170438 حمشوش  آسية 2
 4431170800 بوعداين  امين 3
 4431180200 بوزيان  رضوان 4
 4431180466 رافد  اسماعيل 5
 4431190003 العابدي  روميسة 6
 4431190432 عمي أغا  نضيرة 7
 4431190103 بن مداح  ياسمين 8
 4431190170 تميمونت  عدنان 9

 4431190215 حشماوي  سمية 10
 4431190262 دحاس  نوفل 11
 4431180284 سعيداني  محمد 12
 4431190382 عبادة  فدوى 13
 4431190411 عزاز  صهيب 14
 4431190458 فغول  وسام 51
 4431190512 لعريبي  مريم 51
 4431190191 جمطي  حفصة 51
 4431190316 سرير الحرتسي  عبد الهادي 51
 4431190709 قطران  هبة 51
 4431190059 بن تسدة  فتيحة 20
 إ.إ كالل سالف 21



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الفرع األول الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431150021 سناء  جودار 1

02 

 4431170139 اوناصر  نجيب 2
 4431170442 سمارة  مصطفى 3
 4431170810 موساوي  إسالم 4
 4431180219 بسكري  خالد 5
 4431180480 بكة  سامية 6
 4431190006 العربي  إكرام 7
 4431190017 أحمد بوشارب  محمد 8
 4431190107 بن نوناس  أيوب 9

 4431190019 أمحمد عثمان  وسام 10
 4431190218 حمامي  إكرام 11
 4431190277 ريالي  رانية خمود 12
 4431190318 سعدي  هشام 13
 4431190384 عباس  ياسمينة 14
 4431190415 عزول  مروى 51
 4431190467 قاديد  عبد الغني 51
 4431190514 لعزري  كنزة 51
 4431190276 روزي  سماح 51

 4431190622 هون  حفيظة 51
 4431190715 بمقادة  سارة 20



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الفرع األول الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431150088 حنان زغالن  1

03 

 4431170163 ديف  ياسين 2
 4431170457 كودري  خيرة 3
 4431180008 شافعي  عبير 4
 4431180222 رحمون  سهام 5
 4431190183 جبار  يسرى 6
 4431190007 العربي بوعمران  فاطمة الزهراء 7
 4431190054 بممباركي  بسمة 8
 4431190112 بنوبة  فتيحة 9

 4431190175 تومي  كمال 10
 4431190618 هدلي  مروة 11

 4431190279 ريالي  إلهام 12
 4431190331 شارفي  ندير 13
 4431190386 عبد الحق  انفال 14
 4431190420 عطاء اهلل  راضية 51
 4431190469 قاضي  عبد الحق 51
 4431190515 لعالوي  نسرين 51
 4431190568 مشاليخ  وليد 51
 4431190627 وعيل  محمد أيوب 51
 4431190290 زروق  نذير 20



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الفرع األول الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431150321 هرار  أسامةبن  1

04 

 4431170179 طيب بن عباس  أيمن 2
 4431170476 قيراد  عبد الحق 3
 4431180018 سبع  خالد عبد الرحمان 4
 4431180238 حداد  إكرام 5
 4431180539 بمعباس  زكرياء 6
 4431190010 العزيزي  نافع 7
 4431190055 بممختار  محمد 8
 4431190115 نبيل  بوتوريعة 9

 4431190176 تومي  يمينة 10
 4431190127 بوحديدة  أسامة 11
 4431190281 زاهد  محمد 12
 4431190159 تاونزة  عبد الحفيظ 13
 4431190387 عبد الحق  عبد المطيف 14
 4431190421 عطافي  منال 51
 4431190471 قاضي  حسين 51
 4431190523 ليفركي  الياس 51
 4431190572 مصبايح  فتيحة 51
 4431190628 وليحين  سيد أحمد 51
 4431190728 عمرو  مجيد 20
 4431190531 مجادبي  لويزة 15



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الفرع األول الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431150444 عبد الرحمنقادة   1

05 

 4431180027 لوكارفي  فاطمة الزهراء 2
 4431180247 عبد اهلل  عبد الباقي 3
 4431180546 بنيدير  سامية 4
 4431190284 زحاف  محمد رياض 5
 4431190024 أومشوك  حياة 6
 4431190407 عراب  منير 7
 4431190066 بن حاج جياللي مقراوى  خمود 8
 4431190116 بوجادي  خديجة 9

 4431190046 بكة  امال 10
 4431190228 حميس  وسام 11
 4431190282 زاهد  سمية 12
 4431190339 شقات  إيمان 13
 4431190391 عبد العالي  خيرة 14
 4431190223 حمراني  خولة 51
 4431190473 قباح  ياسمين 51
 4431190524 ليفركي  إيمان 51
 4431190574 مطاط  إلهام 51
 4431190636 يطو  إيمان 51
 4431190450 غانم  آية 20



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431160123 أسماء  بوبقار 1

06 

 4431170191 كواش  هيثم 2
 4431170508 حمراني  عبد الحكيم 3
 4431180037 رياق  محمد عبد الغني 4
 4431180251 عاشور  يامنة 5
 4431180561 وضحة  جالل 6
 4431190018 أفقير  كوثر 7
 4431190064 بن حاج جياللي  زهير 8
 4431190394 نور الهدى  عبد اهلل الحرتسي 9

 4431190182 جادون  اسالم 10
 4431190203 حداد  محمد نور الدين 11
 4431180508 رحمون  حمزة 12
 4431190340 شقرار  خيرة 13
 4431190393 عبد اهلل الحرتسي  حنان 14
 4431190434 عميمي  محفوظ 51
 4431190474 قبايمي  وفاء 51
 4431190527 منورماجور   51
 4431190575 مطالي  منى 51
 4431190637 يعقوب  رمضان 51
 4431190745 إزيان  دنيا 20



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الفرع األول الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431160222 عايدة تركية  1

07 

 4431170211 حسني  سمير 2
 4431170515 بمقاسمي  عبد اهلل 3
 4431180056 جميعي  محمد أمين 4
 4431190403 عتو  عبير 5
 4431180581 مقراب  أكرم 6
 4431190149 بوعبداهلل  محمد 7

بن حاج جياللي مقراوى  فاطمة  8
 الزهراء

4431190065 

 4431190136 حمزة  بوررقة 9
 4431190564 مسكار  أحالم 10
 4431190231 خثير  نجاة 11
 4431190289 زروق  رانية 12
 4431190344 شوط  نجاة 13
 4431190717 عمك  اسماء 14
 4431190171 توايت  حميد 51
 4431190476 قداري  محفوظ 51
 4431190529 مبدوع  عادل 51
 4431190576 مطاي  خالد 51
 4431190642 تافزي  هدى فلاير 51
 4431190778 بن رابح  خديجة 20



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الفرع األول الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431160227 سميمان  شالوشي 1

08 

 4431190069 بن حركات  ايناس 2
 4431170497 خمج  شعيب 3
 4431170541 بن عامر  بن عثمان 4
 4431180059 سعيداني  نصرالدين 5
 4431180291 مطاي  فاطمة الزهراء 6
 4431180611 قاسم عمي  سهيمة 7
 4431190023 أوفقير  عبد اهلل 8
 4431190138 فاطمة الزهراء  بورقعة 9

 4431190437 عمور  أيوب 10
 4431190236 خضراوي  محمد أمين 11
 4431190317 سعدات  سارة 12
 4431190352 صادفي  نور الهدى 13
 4431190395 عبدلي  محمد 14
 4431190438 عمورة  نهال 51
 4431190479 قريش  عالء الدين 51
 4431190530 العزيزمجادبي  عبد  51
 4431190580 معيوف  شيماء 51
 4431190643 غازي  نعيمة 51
 4431202001 زينات  فدوى 20
 4431190225 حمودي  رميساء 15
 4431190510 لعبيدي  خولة 11


