
  

اجلياليل بونعامة خبميس مليانة   جامعة    

 لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يي 

 قسم العلوم املالية واحملاس بة 

 34  رق   قاعة لاب   13:00عىل الساعة    2020/ 11/ 30االثنني    ليكن يف عمل الطلبة الآتية أ سامهئم و املعنيني ابجمللس التأ دييب أ هنم معنيني ابحلضور يوم 

 املقياس  الفوج  التخصص  الشعبة  املس توى  الامس واللقب  الرق 

 احملاس بة املالية املعمقة  7 حماس بة و تدقيق  م/حماس بة  M01 هشام   خرضاوي 01

 املعايي احملاسبية ادلولية  1 مالية و حماس بة  م/حماس بة  L02 بلعباس زكرايء  02

 التحليل املايل  4 حماس بة ومالية  م/حماس بة  L03 بوقادر عائشة  03

 مدخل اىل عمل الاجامتع  3 جذع مشرتك  م/حماس بة  L01 هدروق وليد  04

 رايضيات مالية  6 مالية وحماس بة  م/حماس بة  L02 حامدي وائل  05

 2اقتصاد لكي   9 مالية و حماس بة  م/حماس بة  L02 شارف عبد الفتاح  06

 احصاء  2 جذع مشرتك  م/حماس بة  L01 طاوش ية يوسف  07

 احملاس بة املالية املعمقة  2 حماس بة ومالية  م/حماس بة  L03 لبوزي محمد احلبيب  08

 احملاس بة املالية املعمقة  2 حماس بة ومالية  م/حماس بة  L03 جلويل نس ي  09



 احملاس بة املالية املعمقة  2 حماس بة ومالية  م/حماس بة  L03 حاج جيالين محمد تقى للا  10

 مدخل اىل عمل الاجامتع  3 جذع مشرتك  حماس بة م/  L01 ش اميء بدواين   11

 احملاس بة املالية املعمقة  7 حماس بة ومالية  م/حماس بة  L03 خدمي نور الاسالم  12

 املعايي احملاسبية  2 حماس بة وتدقيق  م/حماس بة  M01 شادويل موس  13

بن حاج جياليل مغراوي    14

 اميان 

L03  احملاس بة املالية املعمقة  2 حماس بة ومالية  م/حماس بة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 مليانة  جامعة الجياللي بونعامة  خميس

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 التجارية قسم العلوم 
 
 

الساعة على   2020/ 11/ 30ليكن في علم الطالب اآلتي اسمه و المعني بالمجلس التأديبي أنه معني بالحضور يوم االثنين  
 33بالقاعة رقم   13:00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الرقم  االسم و اللقب  السنة  رقم التسجيل  الفرع  الفوج 
 01 خيال عبد المالك  األولى  4431190244 04 03



 مليانة  جامعة الجياللي بونعامة  خميس

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

   علوم التسييرقسم 
التأديبي بتاريخ:   على    32قاعة:  بال  30/11/2020ليكن في علم الطلبة اآلتية أسماءهم انه تم برمجة المجلس 

 13:00 :الساعة
 

 
 الرقم االسم واللقب السنة رقم التسجيل  الفرع الفوج  التخصص

 01 زياد بلقاسم الرحماني  الثانية شعبة  4431180584 /   /  علوم التسيير 

 02 قصاد أسامة  الثانية شعبة  4431150228 /  /  التسيير  علوم

 03 لعزري كنزة  األولى جذع مشترك   /   /  الفرع الثالث 

 04 خلوفي محمد  الثانية شعبة   /  /  علوم التسيير 

علي ماحين عبد   الثانية شعبة  4431170335 /   /  علوم التسيير 
 الباسط 

05 

إدارة الموارد 
 البشرية 

 ماستر األولى   /  / 
 مبدوع عبد الجليل 

06 

إدارة الموارد 
 البشرية 

 األولى ماستر  4431194048 /   / 
 بوقادوم مريم 

07 


