
 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الثانيالفرع  الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431160327 عبداهلل الحرتسي  عائشة 1

01 

 4431170180 مخانق  عبد القادر 2
 4431170227 بن عدة  عبد الجميل 3
 4431170584 فرحات  فيزة 4
 4431180070 رمضاني  مروان 5
 4431180305 حمالوي  محمد فارس 6
 4431180618 راطة  محمد امين 7
 4431190730 حراوي  يوسف 8
 4431190686 بوزارة  ياسين 9

 4431190195 جوابي  وليد 10
 4431190237 خالص  رزيقة 11
 4431190295 زكاري  اكرام 12
 4431190356 طبوش  أحالم 13
 4431190396 عبدلي  عبد الحق 14
 4431190444 عيادي  عمار 51
 4431190481 قسوم  أمال 51
 4431202003 غوات  عبد النور 51
 4431190583 مغربي  اية 51
 4431190656 مشالي  ليمى كوثر 51
 إ.إ أحمد امبارك خيرة  02

   



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الثانيالفرع  الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431160410 مبارك  خيرةأحمد  1

02 

 4431170240 فتاحين  زينب 2
 4431170589 حميدي  إلياس 3
 4431180084 غنين  الحسن 4
 4431180308 بن حمار  أمال 5
 4431180622 صدوقي  حورية 6
 4431190025 باشا  عبد الرحمن 7
 4431202005 بمقاسمي  عبد المجيد 8
 4431190551 مرج  محمد 9

 4431190196 جودار  لخضر 10
 4431190144 بوزيان الرحماني  محفوظ 11
 4431190297 زنتو  الياس 12
 4431190358 طبيب  الهاشمي 13
 4431190401 عتبة بن عتبة  خمود 14
 4431190448 غازي  أحالم 51
 4431190483 قصيري  أنس 51
 4431190533 مجاهدي  صالح الدين 51
 4431190591 مكاري  اكرم 51
 4431190667 مرايمي  عبد القادر 51



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الثانيالفرع  الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431160721 تتبيرت  جهيدة 1

03 

 4431170263 بداوي  حكيم 2
 4431170638 يوسفي  اكرم شرف الدين 3
 4431180117 كمتين  تاج الدين 4
 4431180368 قرجيج  عبدالغني 5
 4431180635 باني  أحمد عالء الدين 6
 4431190028 باهي  سامية 7
 4431190080 بن رابح  عبد المجيد 8
 4431190047 بكدي  شهرزاد 9

 4431190200 جيدل  أيمن 10
 4431190250 داودي  أميرة 11
 4431190304 زيتوني  جمال 12
 4431190360 طرشاني  إيمان 13
 4431190598 مكاوي  الحاج 14
 4431160721 مشاليخ  ياسين 51
 4431190498 قطار  أحالم 51
 4431190536 محمد بمكبير  اسالم 51
 إ.إ زعالن حنان 51



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الثانيالفرع  الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431170047 تتبيرت  محمد أمين 1

04 

 4431170303 حجاري  باسم 2
 4431170675 بوتوريعة  سيدعمي 3
 4431180122 داودي  فدوى 4
 4431180385 كوراد  زكرياء 5
 4431180645 بن سايح  محمد 6
 4431190029 بداوي  رشيدة 7
 4431190082 بن زرهودة  دليمة 8
 4431190159 ونيابومعيزة  هند ص 9

 4431190201 حاج صدوق  هيثم 10
 4431190068 بن حركات  شيماء 11
 4431190305 زيتوني  وفاء 12
 4431190365 طرشون  وسام 13
 4431190404 عثماني  امحمد نسيم 14
 4431190452 غبار  خميل 51
 4431190499 كراس  نوال 51
 4431190538 محمودي  عبد المطيف 51
 4431190600 ممياني  مريم 51
 4431170047 حسيني  محمد 51
 4431190201 حاج موسى  أسماء 20



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الثانيالفرع  الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431170047 عبدالرحمان  شربال 1

05 

 4431170303 بيداوي  فتحية 2
 4431170675 مبدوعة  محمد 3
 4431180122 زيداني  توفيق 4
 4431180385 بمعيد  زينب 5
 4431180645 غريسي  يوسف 6
 4431190029 بدواني  شيماء 7
 4431190082 بن زينب  نوال 8
 4431190178 تونسي  اسماهان بشرى 9

 4431190567 مشاليخ  عزالدين 10
 4431190262 رباحي  احالم 11
 4431190305 زيدوك  عبير 12
 4431190365 طمون  فاتح 13
 4431190404 عثماني  محمد 14
 4431190452 غالب  صبرينة 51
 4431190499 كراش  كريمة 51
 4431190538 محي الدين  إبتسام 51
 4431190600 زينب  مهني 51
 4431190678 محمد بمكبير  عبد الحق 51
 4431190338 شريفي  عبير 20



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الثانيالفرع  الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431170072 محمد أمين  كاتي 1

06 

 4431170310 البوعمراني  عبد النور 2
 4431180139 بن شعبان  فاطمة الزهراء 3
 4431180427 تموري  ابراهيم 4
 4431180647 فقوس  منال 5
 4431190040 بسكري  حياة 6
 4431190090 بن عمر  نبيمة 7
 4431190162 تتبيرت  أسامة 8
 4431190230 بشرى  حواسني 9

 4431190263 ربوح  عبد اهلل 10
 4431190308 زيالل  منى 11
 4431190376 عاصف  حورية 12
 4431190406 عجيمي  رزيقة 13
 4431190453 غالب  شريف 14
 4431190501 كريو  ناصر 51
 4431190679 بن زهرة  عبد اهلل 51
 4431190606 ناصري  منال 51
 إ.إ قندوز مصطفى 51



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الثانيالفرع  الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431170107 نبيمة سعيد  1

07 

 4431170383 بن عائشة معطي  ضياء الدين 2
 4431170721 شماني  خديجة 3
 4431180146 بمطرش  عبد اهلل 4
 4431180431 قضاي  عبدالحميد 5
 4431180656 كناش  لخضر 6
 4431190041 بسكري  عبدالمجيد 7
 4431190098 بن قفة  عبد الرزاق 8
 4431190168 أيوب  تمطاوسين 9

 4431190205 حدوش  حسام الدين 10
 4431190264 رحالي  عبد الرحمن 11
 4431190310 سحنون  ياسمينة 12
 4431190380 عبادة  العربي صالح الدين 13
 4431190608 نجوم  نور الهدى 14
 4431190456 فروكري  محمد 51
 4431190156 بوعالم  محمد 51
 4431190552 مرجي  يوسرى 51
 إ.إ شالوشي سميمان 51



 

 

 خويس هليانة -جاهعة جياللي بونعاهة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسن العلوم الوالية والوحاسبة

 تخصص محاسبة ومالية – الثانيالفرع  الثالثة ليسانسطلبة السنة  قــــائمة

 

 0200-0202السنة الجامعية 
 

 
 الفوج رقم التسجيل اللقب واالسم الرقم

 4431170111 نور االسالم سباع  1

08 

 4431170428 معروف  اسمهان 2
 4431170747 شعشوعة  أسامة 3
 4431180174 شمبازي  هاجر 4
 4431180452 بمقاسم كرمي  محمد 5
 4431190002 الشيكر  سوسن 6
 4431190042 بشير باشا  هبة 7
 4431190101 بن مبارك  وليد محفوظ 8
 4431190169 تموري  محمد 9

 4431190214 حشماوي  محمد أمين 10
 4431190269 رمضاني  صفاء 11
 4431190239 خمج  يونس 12
 4431190381 عبادة  اميرة 13
 4431190408 عرايبي  عبد المجيد 14
 4431190457 فريدي  عالء الدين 51
 4431190511 لعجالي  الطاهر 51
 4431190560 مساعدية  نادية 51
 4431190610 نقمي  محمد هشام 51
 4431190701 نون  نسيمة 51
 4431170226 قوادري  عمي 20


