
   5: المدرج        1: الفوجمالية     إدارة الثالثة ليسانس : قسم علوم التسيير      السنة
اإلفالس والتسوية  فرنسية

 القانونية
الموازنات 
 التقديرية

االستراتيجية  تقييم المشاريع التدقيق المالي
والتخطيط 

 المالي

 الرقم اللقب االسم

 1 ارياين اسماء      

 2 الزين يسرى      

 3 العمراوي رندة      

 4 باشا آسية      

 5 بركات فرح      

 6 بعالة لهميسي      

 7 بعجوج اكرم انيس      

 8 بن دقيش مسعود      

 9 بن كاوحه حنان      

 10 بن نوري مروى      

 11 بوراس ريان      

 12 بوزيد علي      

 13 بوعافية أحمد      

 14 خوالدي عبد الكريم      

 15 ذياب إيمان      

 16 زغدودي آية      

 17 سلطاني ادم      

 18 شافعي آية نور اليقين      

 19 شعابنة إيمان      

 20 صحراوي سعيدة      

 21 صدقاوي لينة      

 22 قرفي محمد أصيل      

 23 قنون نورة      

 24 لطرش فادي      

 25 لطرش يمينة      

 26 نايلي ايمن وليد      

 27 يسقر سلسبيل      

 
 
 
 
 



5: المدرج          2: الفوجمالية           إدارة الثالثة ليسانس : قسم علوم التسيير      السنة  
اإلفالس والتسوية  فرنسية

 القانونية
الموازنات 
 التقديرية

االستراتيجية  تقييم المشاريع التدقيق المالي
والتخطيط 

 المالي

 الرقم اللقب االسم

 1 العمراوي هديل      

 2 اوصيف دعاء      

 3 أونيس ريان      

 4 بن جرسي مالية      

 5 بن حمادة يسرى      

 6 بن سخرية بثينة      

 7 بن شدة عبد الباسط      

 8 بن عمار اية      

 9 بن عون إيمان      

 10 بن يحي سندس      

 11 بوترعة أحالم      

 12 بوذيبي سلمى      

 13 بوزناق إسالم      

 14 بوضياف وسام      

 15 دلندة شيماء      

     

 

رشيد والء 
 رقام الدين

16 

 17 ريقط آية      

 18 سالمي هناء      

 19 سنينة سلوى      

 20 سوالمية ياسر      

 21 عتماني دنيا      

 22 عنون شيماء      

 23 غضبان نور الصباح      

 24 فرفاري زينة      

 25 فرفاري مروى      

 26 لمباركية خديجة      

 27 لونيس إكرام      

 28 مهماهي امال      

 29 ميساوي سلمى      

 30 وناس عبير      

 



 
5: المدرج       3: الفوجمالية           إدارة الثالثة ليسانس : قسم علوم التسيير      السنة  

اإلفالس والتسوية  فرنسية
 القانونية

الموازنات 
 التقديرية

االستراتيجية  تقييم المشاريع التدقيق المالي
والتخطيط 

 المالي

 الرقم اللقب االسم

 1 العايب رحمة      

 2 العدوالي سامي عبد الكريم      

 3 العمري لبنى      

 4 برحايل سوسن      

 5 بن حبرو خولة      

 6 بن مشيش حنين      

 7 بوترعة إياد الصادق      

 8 بوذيبي محمد األمين      

 9 بوراس خليل      

 10 بورعية عبد الرؤوف      

 11 بوزيدي مروه      

 12 بوصيوده ابراهيم      

 13 بوصيوده داود      

 14 بوعبداهللا حليمة رنيم      

 15 تالوماتن سفيان      

 16 تيمجغدين بثينة      

 17 جاري نور اإليمان      

 18 حمان مارية      

 19 خماري عبد الفاتح      

 20 دمان ذبيح سميح      

 21 زرقين أنفال      

 22 زروال كنزة      

 23 زني اماني      

 24 عواج لميس      

 25 قارح شيماء      

 26 قجيبة شروق      

 27 قليان رحمه      

 28 كابة شهيناز      

 29 مباركي سعاد      

 30 مزوج كمال      

 31 معامير جهينة      

 32 هزيل دعاء      

 33 يحي أميرة      



1: المدرج          4: الفوجمالية           إدارة الثالثة ليسانس : قسم علوم التسيير      السنة  
اإلفالس والتسوية  فرنسية

 القانونية
الموازنات 
 التقديرية

االستراتيجية  تقييم المشاريع التدقيق المالي
والتخطيط 

 المالي

 الرقم اللقب االسم

 1 العيساوي عبير      

 2 الواعر رميسة      

 3 أوشن ضياء الدين      

 4 براهيمي منال      

 5 بلخيري ليديا      

 6 بلوناس هاجر      

 7 بن احميدة هديل      

 8 بن الصغير نور الهدى      

 9 بوخنوفة شيماء      

 10 بورغدة دنيا      

 11 بونعاس أروى      

 12 تواتي حنان      

 13 حبشي صفاء      

 14 حداد يسرى      

 15 حفيان سارة      

 16 حالتة إيمان      

 17 حماش شروق      

 18 خياطي مرزاقة اسمهان      

 19 دندح وصال      

 20 ساعد اية      

 21 شراقه شهيناز      

 22 شاللي ريان      

 23 عرامي عبد الرحيمأسامة      

 24 عويطي امينة      

 25 غضبان مسيكة      

 26 قشي معتصم باهللا      

 27 لخلف حوريات      

 28 معو أمينة      

 29 منصر مليسة صونية      

 30 يحه وسام      

 31 يحياوي آسيا      

 


