
31:القاعة         1: الفوج الميزانية      ماستر إدارة  األولى: قسم علوم التسيير السنة  
قانون مكافحة  إنجليزية

 الفساد
إحصائيات 
 مالية الحكومة

االتصال 
 والتحرير

تجديد مناهج 
 الميزانية

إدارة ميزانية 
  .م الجماعات 

 الرقم اللقب االسم الرقابة والتدقيق

 1  العوادي  مريم       
 2 إعيش بالل       
 3 أمغشوش شيماء       
 4 بن عمر هالل       
 5 بوتمجت خديجة صابرة       
 6 بوحساية أحمد       
 7 بوزيد عبد الكريم       
 8 بوقرة ليديا       
 9 تومي ميساء       
 10 حنفوق حبيب       
 11 زغينة لقمان       
 12 زياد زينب       
 13 شالغمة العيد       
 14 صحراوي كرامة       
 15 صحراوي وهيبة       
 16 صيد مالك       
 17 عبدلي رضوان       
 18 عرباوي انيس       
 19 قاسمي عبد الرحمان       
 20 قاسمي عفاف       
 21 قطوش اسامة       
 22 قنفود ايمان       
 23 مرغمي أيمن       
 24  مسعودي  زيتونة       
 25 ناصر عبد العالي       
 26 هالالت اميرة       
 27 يحياوي هديل       
         28 
         29 
         30 
         31 
         32 
         33 
         34 
         35 
         36 
         37 
         38 
         39 

 

 

 



32:القاعة         2: الفوج الميزانية      ماستر إدارة  األولى: قسم علوم التسيير السنة  
قانون مكافحة  إنجليزية

 الفساد
إحصائيات 
 مالية الحكومة

االتصال 
 والتحرير

تجديد مناهج 
 الميزانية

إدارة ميزانية 
  .م الجماعات 

 الرقم اللقب االسم الرقابة والتدقيق

 1 الواهم مصابح حمزة       
 2 باي شمس الدين       
 3 بزاعي اريج       
 4 بن احمد هديل       
 5 بن جا ب اهللا شيماء       
 6 بن عمومة أنيس       
 7 بن عيسى أسماء       
 8 بن مخلوف اماني       
 9 بوتليخت زكرياء       
 10 بوعافية سندس       
 11 جماطي خالد       
 12 خليف اية       
 13 خواني صباح       
 14 رحبة بثينة       
 15 رداد خليل الرحمان       
 16 زروال نسيمة       
 17 زروالي احالم       
 18 سليخ مريم       
 19 سماتي الخامسة       
 20 سمايحي بشرى       
 21 شليحي سارة       
 22 غربي يوسف       
 23 قمجة حياة       
 24 لحمر الهام       
 25 مجغو إيمان       
 26 معيوفي اسماء       
 27 ميهوب إنصاف       
 28 نزار زينب       
 29 نويس مروى       
         30 
         31 
         32 
         33 
         34 
         35 
         36 
         37 
         38 
         39 

 

 

 



33:القاعة         3: الفوج الميزانية      ماستر إدارة  األولى: قسم علوم التسيير السنة  
قانون مكافحة  إنجليزية

 الفساد
إحصائيات 
 مالية الحكومة

االتصال 
 والتحرير

تجديد مناهج 
 الميزانية

إدارة ميزانية 
  .م الجماعات 

والتدقيق الرقابة  الرقم اللقب االسم 

 1 برحال صبرينة       
 2 بلخيري كوثر       
 3 بن غانم بالل       
 4 بودوح يحي عبد الرحيم       
 5 بوقرة هارون       
 6 تادغت نورالهدى       
 7 حصروري فاتن       
 8 حوحاش اسماء       
 9 خادم شيماء       
 10 خريف لميس       
 11 خنصال مراد       
 12 ربيع محمد رزين       
 13 رداح بثينة       
 14 شنة وائل       
 15 شيخ ساعد شهيرة       
 16 عتماني هديل       
 17 عقاقبة فريال       
 18 عمامرة نور الهدى       
 19 عناب صفاء       
 20 فرشة بدرالدين       
 21 قرزيز حنان       
 22 كعباشي ذكرى       
 23 محجوب نريمان       
 24 مرازقية سارة       
 25 مسوس مصطفى       
 26 منصوري بثينه       
 27 موري مديحة       
 28 موني تنهنان       
         29 
         30 
         31 
         32 
         33 
         34 
         35 
         36 
         37 
         38 
         39 

 

 

 


