
5: المدرج         1: ماستر إدارة الموارد البشرية الفوج األولى: قسم علوم التسيير السنة  
االتصال  قانون العمل  مراقبة التسيير إنجليزية

 والتحرير
 الرقم اللقب االسم نظام األجور إدرة التغيير إدارة المخاطر

 1 أوزماني إيمان       
 2 بدة بثينة       
 3 براكتة مالك       
 4 برقوق منال       
 5 بركان هديل       
 6 بلحاج نوار       
 7 بلقاسم أحمد أمين       
 8 بن حمودة سمير       
 9 بورادي نورجيهان       
 10 بوصيودة عبير       
 11 تامن هديل       
 12 زعتر أميرة       
 13 زعيم توفيق       
 14 زواش سعيدة       
 15 سباعة ابتسام       
 16 سعدالعود حسام       
 17 سعداهللا إلهام       
 18 سلماني عبد الغفور       
 19 شايب راسو أميرة       
 20 عبة منال       
 21 عريفي إيمان       
 22 عولمي اسماء       
 23 غشام سليمة       
 24 ڤرزيز روميسة       
 25 لعوش امينة       
 26 مباركي شمس       
 27 مخاليف رميساء       
 28 مرزوقي صورية       
 29 مرشي كنزة       
 30 نزار هاجر       
 31 هواري سفيان       
 32 يوسف مريم       

 

 

 

 

 

 



5: المدرج           2: ماستر إدارة الموارد البشرية        الفوج األولى: قسم علوم التسيير      السنة  
االتصال  قانون العمل  مراقبة التسيير إنجليزية

 والتحرير
 الرقم اللقب االسم نظام األجور إدرة التغيير إدارة المخاطر

 1 النوي أسامة       
 2 النوي أيوب       
 3 امغار عبد الرؤوف       
 4 برقوق مونة       
 5 بركات عبد المنعم       
 6 بزعي نجالء       
 7 بلعايب رميسة       
 8 بن حدوش نهلة       
 9 بن دعاس اسماء       
 10 بن سديرة أمال       
 11 بن سديرة ريان       
 12 بن سعيد ريان       
 13 بن محمد محمد هيثم       
 14 بن نية ذكرى       
 15 بن يحي هيثم       
 16 بوحالس ايمن       
 17 بوعنان مروه       
 18 بوهناف أسامة       
 19 بووذن نسيمة       
 20 حداد روميسة       
 21 حفاف وسام       
 22 خرباش فادية       
 23 خمري أسماء       
 24 سالمي نورهان       
 25 سلطاني محمد رسال       
 26 سماعيل نوريان اروى       
 27 شراقه ناريمان       
 28 عبد الصمد رحمة       
 29 عزوزي خديجة       
 30 كركار هاجر       
 31 لبعل فاتح       
 32 لحمادي رابح       
رميساء اية        

 لمباركية الرحمان
33 

 34 محمدي أسماء       
 35 قةمراز  محمد أمين       
 36 مقري أسامة       
 37 مقالتي صهيب       
 38 هوام خولة       
 39  زياني  سمية       

 

 



5: المدرج           3: ماستر إدارة الموارد البشرية        الفوج األولى: قسم علوم التسيير      السنة  
االتصال  قانون العمل  مراقبة التسيير إنجليزية

 والتحرير
 الرقم اللقب االسم نظام األجور إدرة التغيير إدارة المخاطر

 1 أمغشوش تسنيم       
 2 أوشن حمزة       
 3 بادة رحمة       
 4 بادة ريان       
 5 بادة فوزية       
 6 بلقاسم عياش       
 7 بلوم حمزة       
 8 بن الشريف قمر       
منصف ضياء        

 بن الطيب الدين
9 

 10 بن داوي سارة       
 11 بن ذيب وفاء       
 12 بوحره وئام       
 13 تامن هديل       
 14 جعفر امينة       
 15 حناشي ورود       
 16 خنطوط مريم       
 17 خواني ريان       
 18 دوادي رشا       
 19 ريمان أمينة       
 20 زروقي صابرين       
 21 زيتوني أحمد أنيس       
 22 سخري شهرزاد       
 23 سعدون أمين       
 24 سفاري مريم       
 25 عايسي رامي       
 26 عزوز ذكرى       
 27 عشي اماني زينب       
 28 عيشور أسماء       
 29 قبوج فطيمه       
 30 ريديڨ مرام       
 31 قعقاع فطيمة الزهراء       
 32 مرابط سمية       
 33 مشتي محمد اياد       
 34 منصوري آية       
 35 هدار اماني       

 

 

 

 



6: المدرج           4: ماستر إدارة الموارد البشرية        الفوج األولى: قسم علوم التسيير      السنة  
االتصال  قانون العمل  مراقبة التسيير إنجليزية

 والتحرير
 الرقم اللقب االسم نظام األجور إدرة التغيير إدارة المخاطر

 1 العابد عبد الحميد       
 2 العايب أمين       
 3 العباسي شيماء       
 4 بدري ريان       
 5 بعطوش أمنية       
 6 بن الصغير صفوة       
 7 بوبالي منال       
 8 بوخالفة اخالص       
 9 بوخالفة كوثر       
 10 بوخالفة محمد على       
 11 بودرسه أشواق       
 12 بومجان فريال       
 13 تالوماتن جوهرة       
 14 حدادي زينب       
 15 رحماني مروى       
 16 زاوي صفاء       
 17 زعبوب مليسة       
 18 شعابنة دنيا       
 19 شعيباي صونية       
 20 شوفي رزيقة       
 21 شيح آية ريان       
 22 صحراوي خولة       
 23 طورش شهرزاد       
 24 عباشي آمال       
 25 عبد السالم نوميديا       
 26 عبدات ايناس       
 27 عبداهللا أسماء       
 28 عثامنة منصور       
 29 عقون مهدي       
 30 فروجي بشرى       
 31 فالح سارة       
 32 قلي إقبال       
 33 لبال سبتية       
 34 مسعودي رندة       
 35 مهنة منار       
 36  نعمون  إبتسام       
 37  هوام  هاجر       

 

 

 

 



6: المدرج           5: ماستر إدارة الموارد البشرية        الفوج األولى: قسم علوم التسيير      السنة  
 االتصال قانون العمل  مراقبة التسيير إنجليزية

 والتحرير
 الرقم اللقب االسم نظام األجور إدرة التغيير إدارة المخاطر

 1 بصوف نبيلة       
 2 بن باطة محمد علي       
 3 بن دحمان أشواق       
 4 بن عبد المومن شيماء       
 5 بوكري إلهام       
 6 بومجان خلود       
 7 بومعراف وفاء       
 8 تمرسيت اسالم       
 9 جلول عبداهللا       
 10 خمري ريان       
 11 دافري اكرام       
 12 دحماني سوسن       
 13 دهيمي أية ياسمين       
 14 رابح عليوه       
 15 زروال سفيان       
 16 ساسية وسام       
 17 سعيدي سارة       
 18 شبيلة شيماء       
 19 شراف أيمن       
 20 عوفي منال       
 21 قعودة اسحاق       
 22 قوفي صالح الدين       
 23 كعنيت جمعة       
 24 محمدي ذكرى       
 25 محمدي صوفيا       
 26 مدلس محمد األمين       
 27 مسعودان نورصاف ريحان       
 28 مصباح رانيا       
 29 مهيرة ثلجة       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6: المدرج           6: ماستر إدارة الموارد البشرية        الفوج األولى: قسم علوم التسيير      السنة  
االتصال  قانون العمل  مراقبة التسيير إنجليزية

 والتحرير
 الرقم اللقب االسم نظام األجور إدرة التغيير إدارة المخاطر

 1 بخوش أحالم       
 2 بدرالدين منال       
 3 بكور خولة       
 4 بن حرشاش عبد العزيز       
 5 بن رحمون أسماء       
 6 بن زايد خولة       
 7 بن زينة ليلية       
 8 بن عكشه رزق اهللا       
 9 بن قوته سارة       
 10 بوبكر شيماء       
 11 بوحالس ايمان       
 12 بوزاهر اماني       
 13 بوعزيز مروان       
 14 حساني دعاء       
 15 حشاش هاجر       
 16 راقدي حياة       
 17 زغاد سامي محمد أيمن       
 18 سماعيل فارس       
 19 عشير زينب       
 20 قربع شعيب       
 21 مكنتيشي بالل       
 22 مكنتيشي غنية       
 23 نفيسي سندس       
 24 يحي باي عبدهللا       
 25 ساحلي سهام       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28: القاعة          7: ماستر إدارة الموارد البشرية        الفوج األولى: قسم علوم التسيير      السنة  
االتصال  قانون العمل  مراقبة التسيير إنجليزية

 والتحرير
 الرقم اللقب االسم نظام األجور إدرة التغيير إدارة المخاطر

 1 أعراب راضية       
 2 العايب آمال       
 3 العباسي آسيا       
 4 أوشن خليل       
أنيس عبد        

 بايع راسو الرحمان
5 

 6 بلقاسم لقمان       
 7 بلقاضي نهاد       
 8 بن عقون إكرام       
 9 بن عمورة نوال       
 10 بوخلوف شيراز       
 11 بونوارة اية       
 12 تواتي يمينة       
 13 دراز خديجة       
 14  دخينات  ليليا       
 15 رمضاني خولة       
 16 ريغي عمار       
 17 زواقري نفيسة       
 18 ساكر إبتسام       
 19 ساكر سيف الدين       
 20 سماسل اكرام       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

29: القاعة          7: ماستر إدارة الموارد البشرية        الفوج األولى: قسم علوم التسيير      السنة  
االتصال  قانون العمل  مراقبة التسيير إنجليزية

 والتحرير
 الرقم اللقب االسم نظام األجور إدرة التغيير إدارة المخاطر

 1 شطوف ريان       
 2 شنيخر أنور       
 3 شيباني انيس سامي       
 4 طمين مروة       
 5 عبداهللا وردة       
 6 عربي باي سلمى       
 7 عالوي ايناس       
 8 عواج ايمن عالء الدين       
 9 عوفي اسمهان       
 10 غناني أسماء       
 11 قادري نور الهدى       
 12 قتالة عبد الرؤوف       
 13 كراش سارة       
 14 لخضر فريحة أماني       
 15 لعرابه لمياء       
 16 مخروط درين       
 17 مراح هيثم       
 18 مرزوقي اشراق       
 19 مقالتي رانية       
 20 مهيرة صبرينة       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30: القاعة          8: إدارة الموارد البشرية        الفوج ماستر األولى: قسم علوم التسيير      السنة  
االتصال  قانون العمل  مراقبة التسيير إنجليزية

 والتحرير
 الرقم اللقب االسم نظام األجور إدرة التغيير إدارة المخاطر

 1 بن خالد وريدة       
 2 بن عبد الرحمان عبداهللا       
 3 بوبكر سلطاني       
 4 بوجالل خالد       
 5 تواتيت نجيب       
 6 جبابلية  فيروز       
 7 حاللي الياس       
 8 حواس زينب       
 9 خولة قادة       
 10 رواق رياض       
 11 ساحلي رانيا       
 12 ساحلي سهام       
 13 سيد عبد الوهاب       
 14 شوحة عبد الرؤوف       
 15 شيحة احمد سليم       
 16 غضبان رميسة       
 17 كمشي شيماء       
 18 محمد الشريف محمد       
 19 مختاش عبد العالي       
 20 مخلوف سارة       
 21 مسلم نزيم       
 22 نعاسي لبنى       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


