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توراه 2016/2017 قة الد ة للمترشحین المقبولین في مسا القائمة النهائ

3 ي ج 

عدد المناصب : 06    عدد المترشحين المقبولين: 107

توراه 2016/2017 قة الد ة للمترشحین المقبولین في مسا القائمة النهائ

التخصصالواليــة ر = (a ‐ b ‐c ‐d ‐e)اللقب و االسمالترتيبترتيب الملف

صحافةخنشلةAمخناشي سهام  251

صحافةخنشلة Aحيدوسي آية 692

صحافةخنشلة Aقابوش صفية663

الزهراء2614 فاطمة عالقاتعنابةAعزيزي الزهراء2614 فاطمة عالقاتعنابةAعزيزي

صحافةباتنة Aنعيمي إيمان1195

صحافةخنشلة Aبورابحة فواز326

عالقاتباتنة Aمسامح وهيبــة 2387

صحافةجلفة Aجعفر عائشـة2008



دة1439 ز ز القادAن د افةاأل حميدة1439 معزوز القادرAبن عبد صحافةاألمير

عالقاتسكيكدة Aبوقنة فاطمة25710

عالقاتسكيكدة Aبريغت آسيا26211

صحافةعنابة Aالعايش أسامة 4312

صحافةقسنطينة Aبودادة أحمد 3013

عالقاتسكيكدة Aجعود سماح24814

عالقاتبسكرة Aبوذن دمحم لمين 21115

زينب24716 ةAمهية عالقاتتب زينب24716 عالقاتتبسةAمهية

عالقاتباتنة Aشاوش وسيلة24317

عالقاتقسنطينة Aيخلف مريم عزة25918

عالقاتسكيكدة Aبن لوصيف جميلة 23919

صحافةباتنة Aيحي مراد7720



اد26021 ز كدةAق القاتك سعاد26021 عالقاتسكيكدةAقعمز

صحافةمسيلة Aبورحلي وفاء 7222

صحافةقسنطينة Aعباد نجوى2623

عالقاتعنابة Aشابي سارة25624

عالقاتقسنطينة Aشرفية خديجة 20825

عالقاتتبسة Aصافي لطيفة 24626

عالقاتسكيكدة Aبوهاين سـارة25427

عقب22428 اقAحجاج الب عالقاتا عقبى22428 البواقيAحجاج عالقاتام

عالقاتسطيف Aلعليوي دمحم الطاهر26829

عالقاتقالمة Aبن تومي سليمة 24530



ة5431 ناد ة افةقلةAا نادية5431 صحافةورقلةAبورابحة

صحافةقسنطينة Aخراب دمحم زكريا 8632

عالقاتبسكرة Aرقاز عبد المنعم21233

صحافةقسنطينة Aزيتوني مروة234

عالقاتبسكرة Aحيوني حبيب شوقي 21335

صحافةقسنطينة Aبلعطار ريمة136

صحافةام البواقي Aبودبوز وليــد19437

ان23238 إيم نطينةAقا عالقاتق إيمـان23238 عالقاتقسنطينةAقاسي

صحافةالجلفة Aرقـاب محمـد19339

صحافةقالمة Aقرزيز إيمان 13140



ة14541 ا افةاتنةAا سارة14541 صحافةباتنةAسايبي

صحافةقسنطينة Aبركات سارة1142

صحافةقسنطينة Aطبي ليندة2943

عالقاتعنابة Aعبيد منى 21944

عالقاتعنابة Aجراي خولـة22645

عالقاتقسنطينة Aسطوف حنان20746

صحافةقسنطينة Aحزام خولة 2847

حياة9148 تغانAشرارة صحافةم حياة9148 صحافةمستغانمAشرارة

عالقاتام البواقي Aمشري زينب 23549

صحافةام البواقي Aمزار رميسة 13850



كة14651 ل افةتغانAغان مليكة14651 صحافةمستغانمAغانم

صحافةباتنة Aحداد فيروز12752

عالقاتمسيلة Aواضح نوال26553

عالقاتقسنطينة Aحمودي حسام25054

صحافةقسنطينة Aقوميدي دمحم لمين 6355

عالقاتقسنطينة Aبوكليوة أحــالم 22856

عالقاتقالمة Aساليمية ليلى25257

الدين7558 ر ن ي يلةAمهدا صحافةم الدين7558 نصر صحافةمسيلةAمهداوي

صحافةقسنطينة Aرزيوق ليليا1059

عالقاتسوق أهراسAشفرور سهام20960



ة8161 ط ش ات ةAن افةقال بسمة8161 شويطر صحافةقالمةAنويوات

عالقاتقسنطينة Aبرامكي حمزة22362

عالقاتقسنطينة Aكواشي أمال25863

صحافةقسنطينة Aبولسنان سهام 5664

عالقاتمسيلة Aفالك فريدة26465

عالقاتسوق أهراس Aقسنطيني رنـدة 23166

عالقاتقالمة Aقاسمي هناء22567

منال26668 نطينةAنكاع عالقاتق منال26668 عالقاتقسنطينةAنكاع

صحافةأم البواقي Aشريط هاجر13969

عالقاتقسنطينة Aبوصهال سمية24170



ة24271 ق نةAز نط القاتق حوريـة24271 عالقاتقسنطينةAزروق

عالقاتسطيف Aبكار أمينـة22772

عالقاتأم البواقي Aظريف وردة 21773

عالقاتقسنطينة Aبومعزة حليمـة22974

عالقاتقسنطينةAكبير هبـة 24475

صحافةقالمة Aبوزيت مروة13076

عالقاتقسنطينة Aحريتي فتحيــة23777

أميرة21878 عنيق نطينةAب عالقاتق أميرة21878 عالقاتقسنطينةAبوعنيق

صحافةقسنطينة Aخريف دمحم أمين 979

صحافةسطيف Aحامدي ياسين9780



ة4481 أ هللا نةAطا نط افةق أميرة4481 هللا صحافةقسنطينةAعطا

عالقاتمديةAولد مجبر حبيب 26782

عالقاتقالمة Aسعو مصطفي21583

صحافةقسنطينة Aسالمنية أسماء نور الياقين10484

صحافةقسنطية Aدعــاس نسريـن18285

عالقاتعنابة Aعبد غرس حنان22086

عالقاتقسنطينة Aبلوم عبد الرؤوف 26987

أميرة24088 ري عالقاتطيفAتي أميرة24088 عالقاتسطيفAتيوري

عالقاتمسيلة Aبن حامة كهينة 25589

صحافةقالمة Aبوحليط عبير 18990



ة26391 شف القاتلةAزنات شفية26391 عالقاتمسيلةAزنات

عالقاتعنابة Aلعاليمية حنان 23392

عالقاتعنابة Aجرورو نريمـان23693

عالقاتقسنطينةAحنون حياة 22294

صحافةقالمة Aهوام سارة 8995

عالقاتعنابة Aقرفي دمحم لخضر 25196

عالقاتعنابة Aخلفاوي يعقوب25397

كندر21698 إ نطينةAمشاط عالقاتق إسكندر21698 عالقاتقسنطينةAمشاطي

عالقاتعنابة Aبوهجة هاجر24999

عالقاتعنابة Aيخلف زهـور230100



ال185101 آ زائAزازل افةال آمــال185101 صحافةالجزائرAبـزازل

عالقاتمسيلة Aأدرار فانيسا 234102

عالقاتمسيلة Aبلعيطوش بوزيد210103

عالقاتقسنطينة Aحنون بديعة221104

صحافةالجزائر Aقرفي إبتسام 94105

صحافةالجزائر Aبولطيف زينة 79106

عالقاتقسنطينة Aشباط صابر214107


