
التسجيل رقم اللقب و االسم الرقم

13/36044936 بصالح أسماء 1

12/6042775 الرليل إيمان 2

13/36043038 داودي إيمان 3

13/36041307 عبد الوهاب أنيسة 4

13/36043860 جالبي نجوى 5

13/36044982 بوقصاص شيماء 6

13/36019418 بن سيدهم محمد 7

11/6040320 زماري عفاف 8

13/36042560 بوبير رندة خولة 9

13/36043901 غياط راضية 10

13/36023297 قندوز سمية 11

13/36023591 بوساحة وفاء 12

13/36041924 شيباني رشيدة 13

11/6016304 عالق يسرى 14

12/6044445 قري زهرة 15

12/6025193 فار عمي 16

12/6018139 بعموش مريم 17

12/6040199 جندلي شيماء 18

12/6044473 بوعبداهلل عبير 19

12/6017755 مقرسي مهدي 20

12/6017659 لعوبي محمد فاتح 21

08/6022583 سعيدي أسماء 22
09/6021892 حمادي فيروز 23
12/6040105 رباعي اسيا 24
07/6023519 بن سميمان ريم 25
10/6015975 بودينار سارة 26
07/6039337 لخضر عرايبية 27
04/6027572 عبد الالوي عبمة 28

07/6031702 سموقي محمد 29
06/6067368 نموشي حياة 30
07/6068874 شدادي فاطمة الزهراء 31
06/6021182 بوسبولة نوال 32
98/551146 زايدي فتيحة 33

04/6018502 قاسمي اليزيد 34

13/39000758 حسيني نريمان 35

وتلفزيوني إذاعي إعالم ماستير

كمية اآلداب و العموم اإلنسانية و اإلجتماعية
قسم عموم اإلعالم و اإلتصال

2017/2016 ماستير األولى السنة في للتسجيل المقبولين 2016/2015 دفعة  طلبة قائمة



التسجيل رقم اللقب و االسم الرقم

13/36019450 بجاوي مريم 1

13/36020390 خوالدية ياسمينة 2

13/36024724 خاليفية عمار 3

13/36019276 وافي أمال 4

13/36019423 عياط ليميا 5

13/36020015 خمفات وفاء 6

13/36043153 جودي إسمهان 7

13/36024613 خماسي بسمة 8

13/36040631 خضير رشيدة 9

13/36045323 مريش نور الهدى 10

13/36040774 سبتي عالية 11

13/36020403 لبيوض صبرين 12

13/36020378 تمتام إيناس 13

13/36041379 جندلي حسان 14

13/36026775 عاللي نسرين 15

13/36045320 كبير نور الهدى 16

12/6042007 ابراهيمي جميمة 17

13/36020109 مسمم مريم  18

13/36024885 بومحرز محمد سيف الدين 19

13/36041328 فاسي نورهان 20

12/6017040 بميمي أنيسة 21

13/36023538 براهمي أمينة 22

12/6041573 قنواع صالح 23

13/36020303 سعايدية فضيمة 24

13/36040564 بمبل الصادق األمين 25

13/36041495 البرقة منام 26

08/6028076 بشمم نور الدين  27
07/6025239 بمعابد منال  28
07/6023482 زواغي راوية 29
11/6016290 مولة ناريمان 30
06/607421 لحرش إلياس 31

07/6037261 بودالية إيمان 32

06/6024666 بولفيسان سمية 33

6040810 غناي حفيضة 34

13/36007908 كيحل هالة 35

2017/2016 ماستير األولى السنة في للتسجيل المقبولين 2016/2015 دفعة  طلبة قائمة
وإشهار عامة عالقات ماستير

كمية اآلداب و العموم اإلنسانية و اإلجتماعية
قسم عموم اإلعالم و اإلتصال



التسجيل رقم اللقب و االسم الرقم

13/36026772 بن جدو أنفال 1

13/36040641 عمرون سامية 2

13/36041874 برينيس مريم 3

13/36045391 جرورو صابرين 4

13/36043909 بومعزة سممى 5

13/36046039 قواسمية سومية 6

13/36040743 نهدي منية 7

13/36024634 بن خرور خالد 8

13/36041511 بوزينة فلاير 9

12/6043959 زرزوني هناء 10

12/6018068 بوعشة صنية 11

12/6043030 إدير رانية 12

13/36019886 فرج اهلل عبمة 13

13/36041887 بوساحة لطيفة 14

12/4018550 نصراهلل زكريا 15

12/6041424 أكرم مهدي 16

13/36043780 عطوي عمار 17

13/36044555 سعد بخوش سمير 18

12/6042841 مسمتي سمية 19

12/6023036 شايب مريم 20

12/6021473 بصالح حسين 21

11/6024414 اليهم عمي أمين 22

12/6017929 مشري إسكندر 23

12/6018041 قممامي سمير 24

13/36044541 بوزيان رمزي 25

11/6020489 عياد محمد 26

07/6023192 شرقي إسمهان 27
08/6052852 بوحصيرة ياسين  28
06/6033953 شواوة أسماء 29
09/6020997 بمهاني بسمة  30
/042096 غزال أمال 31

06/6033930 لمين أحالم 32

04/6042771 قواسمي سمية 33

91/261116 حمودة طارق 34

13/36006088 بوحوش مريم 35

كمية اآلداب و العموم اإلنسانية و اإلجتماعية
قسم عموم اإلعالم و اإلتصال

2017/2016 ماستير األولى السنة في للتسجيل المقبولين 2016/2015 دفعة  طلبة قائمة
مقاولتية و إتصال ماستير



التسجيل رقم اللقب و االسم الرقم

13/36044998 بن كشرود كريمة 1

13/36045368 هادف خديجة 2

13/36043794 طاير فاطمة الزهراء 3

13/36043710 سيساوي إيمان 4

13/36040778 خميمي فضيمة 5

13/36041342 زاز مروى 6

13/36019703 درياس رجاء 7

13/36019368 خمف اهلل أحالم 8

13/36041460 لعناني إشراق 9

13/36024739 فريش زينب  10

13/36041514 محزم هاجر 11

13/36023490 دغمان إيمان 12

13/36019505 بولقان أمال 13

13/36041502 المفتاحي رندة 14

13/36040654 بمعيدي صفاء 15

13/36041489 بوسبة نسرين 16

13/36044931 قوادرية مروة 17

12/6018450 مشراوي إيناس 18

13/36045427 تومي فتحي 19

13/36041361 كتاش أسماء 20

13/36041350 بوقرن أسيا 21

13/36023544 طشوش إيمان 22

13/36043787 قراينية عبد الرؤوف 23

13/36042034 شعيب أسيا 24

13/36020221 مسيخ سممى 25

13/36040626 دريدي ريان 26

07/6063084 بولنوار عمار 27
11/6016129 زغيب مريم 28
07/6039006 بن طراد بشير 29
08/6028002 بشايرية محمد 30
97/510317 أوطيدالت صندرة 31

99/338720 فعرور محمد 32

02/943453 تي ابراهيم 33

01/631849 رمضاني نوال 34

13/36003814 غجاتي غالية 35

كمية اآلداب و العموم اإلنسانية و اإلجتماعية
قسم عموم اإلعالم و اإلتصال

2017/2016 ماستير األولى السنة في للتسجيل المقبولين 2016/2015 دفعة  طلبة قائمة
المعرفة إدارة و إتصال ماستير



التسجيل رقم اللقب و االسم الرقم

13/36021625 شميق ابتسام 1

13/36020313 عطايمية إيمان 2

13/36043946 جدايدية وداد 3

09/6034431 العزلي صالح 4

13/36019890 سكري عبد النور 5

13/36023567 كميبات خمود 6

13/36020253 عمارة كربة سيف الدين 7

13/36024570 صويمح مروة 8

13/36024805 درايدي ألهام 9

12/6039279 سالمي زينة 10

13/36044000 نموشي مروة 11

13/36020193 حالوي يسرى 12

12/6017997 بن ترية خولة 13

10/6019988 بوخضرة يوسف 14

11/6015302 مبراك رشدي زكريا 15

13/36047034 عباس عصام 16

12/6023061 جالب نذير 17

12/6041563 أوشريف حنان 18

11/6016012 قرفي سامي 19

12/6041574 عيداوي عبد السالم 20

12/6018310 بشار نجالء 21

12/6039386 تريكي لينا 22

12/6042137 عموي مروة 23

10/6020362 بولحمة محمد أمين 24

10/6040446 بن قيطون فيداوي رحيم 25

11/6038287 بن شانة إيناس 26
10/6016897 فرفار نديرة 27
07/6031536 رايس زينات 28
10/6021351 معمري الطاهر 29
02/622513 فموري زايد 30

07/6024525 مخناش حنان 31

07/6030013 مقدم محمد الصالح 32

07/6029675 العباسي رحمة 33

13/36000452 قنطار زينب 34

2017/2016 ماستير األولى السنة في للتسجيل المقبولين 2016/2015 دفعة  طلبة قائمة
سياحي إتصال ماستير

كمية اآلداب و العموم اإلنسانية و اإلجتماعية
قسم عموم اإلعالم و اإلتصال


