
  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

  ماستر عالقات عامة الثانية : السنة 
        2018/2019: املوسم اجلامعي

  
   )01(الفوج 

  رقم التسجيل   اللقب  و اإلسم   الرقم 
  ابرادشة ایمان  .01

  بلعباس تقي الدین  .02

  بن الشیخ الحسین خیرة  .03

  بن زیان كریمة  .04

  بوشارب عایدة  .05

  بوطبیق مریم  .06

  جدي مروة  .07

  حجاج سمیرة  .08

  حیرش ثلجة  .09

  ختیم دالل خدیجة  .10

  خوجة سناء  .11

  السعد داوش ام  12

  دبش بوعالم  .13

  دحماني سمیرة  .14

  زیوش وھیبة  .15

  شلقي رمیساء  .16

  شیكوش الجمعي  .17

  عثماني ماجدة  .18

  عمور سلوى  .19

  العوبي نوال  .20

  غضبان ولید  .21

  قوادري سفیان  .22

  قوادریة سعاد  .23

  مكي زینب  .24

  مھساس بشرى  .25

  نویوة سمیر  .26
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

    ماستر عالقات عامة الثانية : السنة 
        2018/2019: املوسم اجلامعي

  
   )02(الفوج 

  رقم التسجيل   اللقب  و اإلسم   الرقم 
  بن ام ھاني مراد  .01

  بن صغیر نسیبة  .02

  بوشریط نوال  .03

  بوضیاف نور الھدى  .04

  بوغلوس عماد  .05

  خالد عبد الودود  .06

  دحمون صوریة  .07

  درفلو زبیدة  .08

  زیاني حبیبة  .09

  سالمي عایدة  .10

  شریف امال  .11

  طبیب منال  12

  طیري محمد  .13

  طیوب رشید  .14

  عبید لیلى  .15

  قادري امیرة  .16

  قرقاش اسمھان  .17

  قرین عبد النور  .18

  لبزة الخنساء  .19

  لبط منیر  .20

  مداغ لیندة  .21

  مسقم رزیقة  .22

  مكي حفصة  .23

  میمون ربیعة  .24
  
  
  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - حممد بوضيافجامعة 

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

  ماستر عالقات عامة الثانية : السنة 
        2018/2019: املوسم اجلامعي

  
   )03(الفوج 

  رقم التسجيل   اللقب  و اإلسم   الرقم 
  بركة محمد  .01

  بشیري سعیدة   .02

  بشیش اسماء  .03

  بعوش اسماعیل  .04

  بلعقون روزة  .05

  بلعیفة عائشة  .06

  بن ام ھاني سلیمة  .07

  بن سالمة لیندة  .08

  بن مبروك فیصل  .09

  تركي لمیاء  .10

  جالل عبد الرحمان  .11

  حویشي ربیحة  12

  دفاف شعبان  .13

  رابعي عبد الرؤوف  .14

  رحماني وناسة  .15

  ریغي منى  .16

  زعیتر نوریة  .17

  زیازي ھاجر  .18

  طیوب ابراھیم  .19

  عثماني منیرة  .20

  عاللي محمد لمین  .21

  قصوري كنزة  .22

  كواشي نجوى  .23

  لعرابة سارة  .24

  نواوي سلیمة  .25
  

  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي.
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

  ماستر مسعي بصري الثانية : السنة 
        2018/2019: املوسم اجلامعي

  
   )01(الفوج 

  رقم التسجيل   اللقب  و اإلسم   الرقم 
  بشان امیرة  .01

  بلحاج مروان  .02

  بلحوت زولیخة  .03

  بلمانع امال  .04

  بن طالب خلیصة  .05

  بن عبید صونیة  .06

  بن عثمان الجودي  .07

  بن عروس زھیة  .08

  بن قزو راضیة  .09

  بن یحي بشرة  .10

  بوعریسة صفاء كوثر  .11

  توامة دالل  12

  حفیظي سارة  .13

  حلیلونوال  .14

  حمودي ابتسام  .15

  رحمة دربال  .16

  غربي حسام  .17

  قاسة جمال  .18

  لعماري النذیر  .19

  مني نور الھدى  .20

  مھني لمیس  .21

  نصري الربح  .22

  نصري بشرى  .23

  ودود یسمینة  .24
  
  
  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

    ماستر صحافة مكتوبة الثانية : السنة 
        2018/2019: املوسم اجلامعي

  
   )01(الفوج 

  

  رقم التسجيل   اللقب  و اإلسم   الرقم 
  بركاتي عبد النور  .01

  بوعزیز زولیخة  .02

  ثوابت احالم  .03

  حاجي رحیمة  .04

  حجاب عبد الرؤوق  .05

  حروز لبنى  .06

  حفصي مریم  .07

  ربوح سارة  .08

  سفاري انوار  .09

  شامي شاكر  .10

  عشور ھبة  .11

  قروش صبرینة  .12

  قومیشي ایمان  .13

  لكحل عثمان  .14

  لمونس زینب  .15

  مسعودي امینة  .16

  نایلي نسرین  .17
  


