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N°: ا"سم :اللقبD/N        Quel est votre Master -  Classement en Master 

Aسياسات عامة1989-06-10أحمدالعربى الشريف1

Aإدارة عمومية وتنمية سياسية1981-10-04أسياالعقون2

Aتسيير الجماعات المحلية1992-05-03فاطمة الزھراءالمداح 3

Aسياسات عامة1986-10-12أحمدبراھيم4

Aاتصال وع9قات عامة1990-04-23ص9ح أحمدبراھيمي5

Aدراسات سياسية مقارنة1992-08-21صديق  بريكسي  نيقاسة  6

Aاتصال وع9قات عامة1990-10-24فاروقبلعباس7

Aتسيير الجماعات المحلية1993-10-04دنيابلعباس8

Aتسيير الجماعات المحلية1993-11-13سھامبلعبدو9

Aتسيير الموارد البشرية1985-11-12دليلةبن أحمد10

Aدراسات سياسية مقارنة1971-11-10خضرةبن أحمد11

Aسياسات عامة1994-02-20يوسفبن براھيم12

Aإدارة عمومية وتنمية سياسية1989-03-16وفاءبن خالدي13

Aدراسات سياسية مقارنة1988-01-20ھالةبن شيخ14

Aسياسات عامة1992-08-02نبيلة بن علي 15

Aتسيير الموارد البشرية1984-12-26عليبن فردية16

Aتسيير الموارد البشرية1982-11-23احمدبن نعيجة17

Aسياسات عامة1984-06-13محمدبوشامة18 Aسياسات عامة1984-06-13محمدبوشامة18

Aتسيير الجماعات المحلية1993-09-05فدوىبوعشرية19

Aسياسات عامة1986-03-08طاھرتراري ثاني20

Aاتصال وع9قات عامة1982-04-27محمد عبد العزيزجبار 21

Aتسيير الجماعات المحلية1985-04-09كريمةجمامعة 22

Aحكومات مقارنة1990-06-04صارةحبيس23

Aسياسات عامة1990-08-12اسماءحساين 24

Aسياسات عامة1985-05-12يحي نبيلحسيني25

Aدراسات سياسية مقارنة1972-07-22عبد القادرحليمي26

Aتسيير الموارد البشرية1985-10-08ھناءحموم 27

Aإدارة عامة وتنمية محلية1982-01-14حسينحنيفي 28

Aتسيير الجماعات المحلية1993-12-14نبيلة خشاب29

Aتسيير الموارد البشرية1987-11-14أحمدداودي30

Aإدارة عامة وتنمية محلية1987-07-06فاطمةددوش31

Aدراسات سياسية مقارنة1994-06-07مصطفىدموش32

Aسياسات عامة1980-01-13حمزةدوش33

Aإدارة عمومية وتنمية سياسية1991-12-29فاطمة الزھراءراجب34

Aإدارة عمومية وتنمية سياسية1992-05-23وفاءرحو35

Aاتصال وع9قات عامة1991-12-09عثمانريحي36

Aاتصال وع9قات عامة1992-12-16فتيحة زروقي 37

Aتسيير الجماعات المحلية1992-06-23ع9مزيدالمال 38

Aاتصال وع9قات عامة1985-03-18عزالدينسليت39

Aسياسات عامة1986-01-04حليمةشھراوي40

Aدراسات سياسية مقارنة1993-06-29ايمانشومان 41
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Aسياسات عامة1990-01-22فاطيمةشيخ43

Aإدارة عمومية وتنمية سياسية1992-10-31أنسطيبي 44

Aتسيير الجماعات المحلية1984-11-13عائشةعباد45

Aسياسات عامة1991-12-31محمدعليعبيدي46

Aتسيير الجماعات المحلية1984-11-27محمود عكرمي47

Aتسيير الجماعات المحلية1983-03-29بوبكرع9م48

Aسياسات عامة1986-09-23أمالعمارة49

Aإدارة عمومية وتنمية سياسية1990-12-22فاطمة الزھراءعياد50

Aسياسات عامة1992-12-10عبد الغنيعيدات51

Aاتصال وع9قات عامة1983-09-13محمد أمينقرموش52

Aتسيير الجماعات المحلية1992-08-03امينةقويدر بن حامد53

Aسياسات عامة1979-06-22أحمدكانش54

Aتسيير الجماعات المحلية1978-12-02حوريةكوشة55

Aتسيير الموارد البشرية1966-01-24حبيبلراشي56

Aسياسات عامة1975-01-28محمدلعربي57

Aسياسات عامة1991-06-18إكراممجاھداوي 58

Aتسيير الجماعات المحلية1990-10-12عباسمعزوز59

Aاتصال وع9قات عامة1990-09-15سيدي محمدمكاوي60

Aتسيير الموارد البشرية1992-09-29عيسىملوك61 Aتسيير الموارد البشرية1992-09-29عيسىملوك61

Aتسيير الموارد البشرية1991-10-06ب9لميراوي62

Aسياسات عامة1988-01-14مولودميلودي63

Aإدارة عمومية وتنمية سياسية1993-01-12خديجةوليد64

Aسياسات عامة1988-08-16ليلىويس65

Aتسيير الجماعات المحلية1990-10-07بشيريحياوي66

Aاتصال وع9قات عامة1994-03-11الزھراءعياشي67

Aسياسات عامة1983-10-09عبد القادرحمليلي68

Bإدارة عمومية وتنمية سياسية1993-12-11زينبالعيدوني69

Bتسيير الموارد البشرية1981-05-18عبد القادربابو70

Bاتصال وع9قات عامة1993-09-19ھاجر برابح 71

Bإدارة عامة وتنمية محلية1989-09-10فاطمة بصغير72

Bتسيير الجماعات المحلية1991-10-09حاج الطيببعطوش73

Bسياسات عامة1984-08-24محمدبلقاسم74

Bتسيير الموارد البشرية1992-01-25زھرةبن بوحفص75

Bدراسات سياسية مقارنة1993-05-10بوع9مبنور76

Bتسيير الجماعات المحلية1990-07-19خيرةبھلول77

Bتسيير الموارد البشرية1981-10-31مجمد ياسينبوداود78

Bتسيير الجماعات المحلية1992-07-09نبيلبوزبوجة79

Bإدارة عمومية وتنمية سياسية1991-05-08ھدى بوشاشية 80

Bسياسات عامة1989-01-01محمدبوكليخة81

Bتسيير الموارد البشرية1979-10-07ربيعحمر العين82

Bتسيير الجماعات المحلية1985-06-29عبد الرحمانخالدي83

Bتسيير الجماعات المحلية1971-02-17مدني خلوف84
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Bتسيير الجماعات المحلية1994-08-08نسيمة منالدلباز86

Bدراسات سياسية مقارنة1994-01-18يونسدندان87

Bسياسات عامة1986-08-04طاھرروابح88

Bدراسات سياسية مقارنة1987-08-07سميرةروتي89

Bتسيير الجماعات المحلية1993-08-02سنوسيزماني90

Bإدارة عمومية وتنمية سياسية1992-06-13ناديةسليماني91

Bإدارة عامة وتنمية محلية1992-03-03زھرةشقرون92

Bاتصال وع9قات عامة1993-11-09بشرىطالبي93

Bتسيير الموارد البشرية1987-01-25رھواجةعليلي 94

Bإدارة عمومية وتنمية سياسية1992-03-22عفافغنان95

Bاتصال وع9قات عامة1993-03-14سمية ف9ح96

Bدراسات سياسية مقارنة1992-09-13فاطمة الزھراءفمان97

Bتسيير الموارد البشرية1991-12-11سميرقداح98

Bاتصال وع9قات عامة1990-04-10مريمكبير99

Bتسيير الموارد البشرية1991-08-14توفيق بن أحمدكمبو100

Bتسيير الموارد البشرية1993-03-28نسيمةلعوج101

Bإدارة عمومية وتنمية سياسية1990-08-24نور الھدىلوح102

Bسياسات عامة1989-08-17خديجةماكني103

Bسياسات عامة1993-03-24عبد القادر مالك 104 Bسياسات عامة1993-03-24عبد القادر مالك 104

Bدراسات سياسية مقارنة1984-03-06محمد أسامة مرابط 105

Bاتصال وع9قات عامة1994-12-25سارةمرابطين 106

Bاتصال وع9قات عامة1993-03-22زھورمطري107

Bسياسات عامة1991-07-15فاطمةناضور 108

Bتسيير الجماعات المحلية1973-03-12بوجمعةنطاح109

Bتسيير الموارد البشرية1990-05-14لزھارينواري110

Bاتصال وع9قات عامة1989-02-06خديجةالعرباوي111

Bتسيير الموارد البشرية1991-02-19عبد الرحيمبن يعقوب112

Bإدارة عامة وتنمية محلية1992-05-07بومدينبوعبد هللا113

Bتسيير الجماعات المحلية1992-05-28عبد الحكيمتونسي114

Bاتصال وع9قات عامة1991-08-18نصرالدينجديد115

Bجغرافيا سياسية1990-06-17نوالحجاج116

Bسياسات عامة1989-09-16سميةخلوط117

Bجغرافيا سياسية1967-06-11بن عتودموش 118

Bتسيير الجماعات المحلية1992-09-18ناديةدواجي119

Bإدارة عمومية وتنمية سياسية1991-05-11سميةسعيدوني120

Bتسيير الموارد البشرية1986-02-17رقيةسند 121

Bدراسات سياسية مقارنة1994-08-18محمد اkمينضياف122

Bاتصال وع9قات عامة1992-08-25سناءعزوز123

Bحكومات مقارنة1983-03-05ناصر عساسي124

Bسياسات عامة1964-06-17الجي9ليعمروني125

Bإدارة عمومية وتنمية سياسية1982-06-11محمدعينة126

Bإدارة عمومية وتنمية سياسية1991-05-26ابتسامقدور127
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Bإدارة عمومية وتنمية سياسية1991-05-29اسماءمجدوب129

Bتسيير الجماعات المحلية1977-12-09خادممولى الخلوة130

Bتسيير الجماعات المحلية1986-06-01نصيرة براھيمي131

Bدراسات سياسية مقارنة1993-04-09خيرةبشير رحو132

Bاتصال وع9قات عامة1994-02-12زليخةبلعبيد133

Bاتصال وع9قات عامة1992-03-07فاطمةبوبكر134

Bإدارة عامة وتنمية محلية1992-06-13سليمانبوبكور 135

Bاتصال وع9قات عامة1992-12-09نوالبوحجار136

Bإدارة و حوكمة محلية1989-12-01توفيقبوراس137

Bإدارة عمومية وتنمية سياسية1993-05-26عائشةبومدان138

Bحكومات مقارنة1992-09-29حميدةبومسلة139

Bإدارة عمومية وتنمية سياسية1993-10-26حنانتابتي140

Bتسيير الموارد البشرية1987-03-10بدرالدينجي9لي 141

Bتسيير الجماعات المحلية1989-09-30محمد أمينحشماوي142

Bتسيير الجماعات المحلية1992-12-23سالمةخثيري143

Bتسيير الموارد البشرية1987-03-26كريمزروقي144

Bاتصال وع9قات عامة1988-02-12احمدزطام145

Bسياسات عامة1975-10-07عبد الھاديشاحي146

Bسياسات عامة1985-09-13يحيشھراوي147 Bسياسات عامة1985-09-13يحيشھراوي147

Bاتصال وع9قات عامة1994-04-02الحاج جعفر الصادقصايم148

Bإدارة عامة وتنمية محلية1968-08-26حسينع9وي149

Bإدارة عامة وتنمية محلية1973-10-21نادية عوني 150

Bاتصال وع9قات عامة1991-04-09نوالغلوسي151

Bسياسات عامة1989-07-08علي حاجقاسم152

Bدراسات سياسية مقارنة1992-07-04زھرةقباش153

Bدراسات سياسية مقارنة1993-06-03عيشوشكعبي154

Bسياسات عامة1986-09-06مليكةمحمدي155

Bتسيير الجماعات المحلية1990-01-14مصطفىمحمودي 156

Bسياسات عامة1991-03-11أسماءوراد157

Bسياسات عامة1987-02-06سامريماني158

Cسياسات عامة1993-10-24 ابتسامايزوين159

Cتسيير الجماعات المحلية1993-10-20عز الدينب9ل160

Cاتصال وع9قات عامة1992-08-26ريمبلخيتر161

Cدراسات سياسية مقارنة1992-08-12فاطمة  الزھراءبلعباسي162

Cاتصال وع9قات عامة1987-10-18زكية بلعباسي163

Cتسيير الجماعات المحلية1990-04-11عبدالجليلبن قاصدعلي164

Cاتصال وع9قات عامة1993-01-03يحياوية بن محروز 165

Cإدارة عمومية وتنمية سياسية1991-05-29أمالبوعزي 166

Cاتصال وع9قات عامة1991-04-16حسينبوفراين167

Cتسيير الموارد البشرية1993-01-03ليلىرحمان168

Cتسيير الموارد البشرية1992-08-04إيمانزيان 169

Cتسيير الموارد البشرية1993-09-21منيرسعيدي170
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Cإدارة عمومية وتنمية سياسية1990-08-28مصطفىسيدي يخلف172

Cاتصال وع9قات عامة1991-02-23ايمانعامري173

Cإدارة عمومية وتنمية سياسية1992-03-24أمالعبد الجليل174

Cتسيير الجماعات المحلية1992-05-17زكرياءعطا هللا175

Cاتصال وع9قات عامة1990-02-22محمد امينغنو176

Cسياسات عامة1989-07-08إيمانفحيمة 177

Cتسيير الموارد البشرية1994-01-25محمد عبد الرحمانقادري178

Cإدارة عمومية وتنمية سياسية1988-12-21نوالكبير179

Cتسيير الموارد البشرية1992-07-12نوالمداح180

Cاتصال وع9قات عامة1990-05-02ھداياتمغراوي181

Cإدارة عامة وتنمية محلية1990-06-06غنيةملياني182

Cاتصال وع9قات عامة1989-09-03سعادمنصوري183

Cإدارة عمومية وتنمية سياسية1993-07-01الياسيوبي184

Cدراسات سياسية مقارنة1994-03-09نور الھدىيوسفي185

Cاتصال وع9قات عامة1992-12-17نور الھدىالعرباوي186

Cتسيير الجماعات المحلية1992-06-28حسينايت شع9ل 187

Cتسيير الموارد البشرية1993-12-15شعيببلحاج188

Cإدارة عامة وتنمية محلية1991-05-13عبدهللا بن الحاج جلول 189

Cدراسات سياسية مقارنة1979-06-19فؤادبن قرين 190 Cدراسات سياسية مقارنة1979-06-19فؤادبن قرين 190

Cسياسات عامة1989-04-22سارة ايمانبوغرارة191

Cسياسات عامة1986-06-09مامة خواني 192

Cتسيير الموارد البشرية1992-03-22بلحاجعيساوي193

Cاتصال وع9قات عامة1989-07-06سفيانمالك194

Cتسيير الجماعات المحلية1990-11-01نافع ابراھيم 195

Cإدارة عمومية وتنمية سياسية1988-05-29أحمد عمارعبد المالك196

Cسياسات عامة1989-04-09فاطمةبحري197

Cتسيير الموارد البشرية1986-11-26فاتح بكري 198

Cسياسات عامة1993-08-16ص9ح عبد النوربلمكي199

Cتسيير الموارد البشرية1993-10-12جازيةبن سعيد200

Cسياسات عامة1988-09-26محمدبن لدغم201

Cاتصال وع9قات عامة1990-08-30كنزةحناوي 202

Cجغرافيا سياسية1987-08-21زوبيدةزاوي203

Cسياسات عامة1989-10-06حسامعبد ال9وي204

Cإدارة عامة وتنمية محلية1983-04-25رشيدةعشابة205

Cتسيير الجماعات المحلية1974-01-23محمدعقبوبي206

Cسياسات عامة1984-06-26عبدالقادرمالو207

Cاتصال وع9قات عامة2000-12-11أوسامةمصطفاي208

Cسياسات عامة1988-03-06بھيجةبش9غم209

Cالدراسات السياسية المقارنة1993-02-02إكرامشعيب210

Dسياسات عامة1991-01-20محمدبن علي211

Dاتصال وع9قات عامة1992-02-18فاطمة الزھرةبن علي212

Dسياسات عامة1992-09-06محمدبويدا213
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Dسياسات عامة1982-04-19خيرةحاج ميمون 215

Dإدارة عمومية وتنمية سياسية1992-09-28مصطفىحري216

Dتسيير الموارد البشرية1993-10-08ايمانحماد217

Dتسيير الموارد البشرية1992-06-30مريمخضراوي218

Dاتصال وع9قات عامة1992-09-12عبد المجيددربال 219

Dدراسات سياسية مقارنة1992-03-07عبدالرزاق ديحماني220

Dتسيير الموارد البشرية1990-08-19أحمد مروان صبرة221

Dسياسات عامة1988-03-24يونسصغيري222

Dتسيير الجماعات المحلية1985-02-05ضاوية طابتي223

Dاتصال وع9قات عامة1984-09-18ناصرطابق224

Dإدارة عمومية وتنمية سياسية1992-08-08بسمةعبد الرحيم225

Dاتصال وع9قات عامة1990-08-16خديجةماحي226

Dاتصال وع9قات عامة1991-07-02حورية الطيب227

Dسياسات عامة1991-09-26عبد الحكيمبلماحي228

Dإدارة عمومية وتنمية سياسية1990-05-24أسماءبن سعيد229

Dاتصال وع9قات عامة1991-08-19عبد القادربن مھدي230

Dإدارة عمومية وتنمية سياسية1990-04-20زكرياءجديد231

Dإدارة عمومية وتنمية سياسية1991-11-08ابراھيمدخيسي232

Dإدارة عمومية وتنمية سياسية1993-10-01محمدفوحكا233 Dإدارة عمومية وتنمية سياسية1993-10-01محمدفوحكا233

Dسياسات عامة1991-11-23ھاجر نسرينقباحة234

Dسياسات عامة1985-02-22طيبمحمدي235

Dسياسات عامة1988-05-25عماد الدينبلمكي236

Dدراسات سياسية مقارنة1991-05-21فضيلةبن لعقيد 237

Dتسيير الجماعات المحلية1986-07-17جمال عقبوبي 238

Dسياسات عامة1989-05-08حسينعين السبع239

Dإدارة عامة وتنمية محلية1984-11-08طارقمنصار240
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قائمة الطلبة المرفوضين

N°: ا"سم :اللقبD/N        Quel est votre Master -  Remarque

عدم تطابق الشھادةاتصال وع9قات عامة1992-11-30 فاطيمة الزھرةبلمسلم1

عدم التخصصإدارة عمومية وتنمية سياسية1982-02-03خالدبن جمعة2

عدم التخصصإدارة عامة وتنمية محلية1983-10-31محمدغزالة 3

عدم تطابق الشھادةإدارة عامة وتنمية محلية1981-12-31صالح م9ح4


