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 السنة الثانية ماستر       10المجموعة : 

 الفوج االسم اللقب الرقم الفوج االسم اللقب الرقم

 3 ياسين اخفولما  .1 1 إبراهيم القلي  .1

 3 عبد الرحمان بوجعبوب  .2 1 ياسين أمير  .2

 3 عابد بوحفص  .3 1 عبد الرحيم بختاوي  .3

 3 ليندة تواليت  .4 1 كاتيا بوشان  .4

 3 لويزة يرابح  .5 1 محمد رضا بيرلو  .5

 3 إلياس ساكر  .6 1 حنان دهريب  .6

 3 ريان سيداحمد سعيدي  .7 1 خديجة سعيدي  .7

 3 عبد الهادي شافة  .8 1 مريم سهيل  .8

 3 طاهر األمين شنيشن  .9 1 سيلية سيدعلي  .9

 3 أمين صحيح  .11 1 حسام الدين أيمن عويمر  .11

 3 باية صدوق  .11 1 إكرام غيالسي  .11

 3 كاتية صراوي  .12 1 محمد ضياء الدين قرماط  .12

 3 زاكية عاوقبي  .13 1 زين الدين مشرف  .13

 3 بوعالم فضيل  .14 1 اسماعيل منصوري  .14

 3 داود قجالي  .15 1 كميلية موساوي  .15

 3 عبدالحكيم نايلي  .16 1 مروة هاشمي  .16

 4 حمزة برجم  .17 2 ياسمين الركرمة  .17

 4 يوسف بريم  .18 2 أمال أوشان  .18

 4 اسماء بعيطيش  .19 2 نافع بوخالف  .19

 4 أيوب محمد بلحوت  .21 2 أنيس بورايب  .21

 4 مليسة بوغنبوز  .21 2 عبد الرزاق الوليد بوطيبة  .21

 4 عبدالنور جبار  .22 2 محمد األمين حاجي  .22

 4 رشيد جعدي  .23 2 بلقاسم حسناوي  .23

 4 سهيلة درياس  .24 2 محمد حاللشي  .24

 4 أمين زاير  .25 2 يونس حميدوش  .25

 4 هاجر زواوي  .26 2 محمد لمين سوداني  .26

 4 المجيدأيمن عبد  زيادي  .27 2 محمد المهدي شعالل  .27

 4 محمد مراحي  .28 2 فؤاد كرجاني  .28

 4 عالء الدين مراغة  .29 2 توفيق لعوبي  .29

 4 رميساء مزيان  .31 2 فؤاد مهرو  .31

 4 ليلى أميرة ميلودي  .31 2 سعيد يحياوي  .31

 4 عبد الوهاب ولد فروخ  .32 2 محمد يحياوي  .32
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 السنة الثانية ماستر       10المجموعة : 

 الفوج االسم للقبا الرقم الفوج االسم اللقب الرقم

 7 عبد الرحمان العرباوي  .1 5 عزيز الصيد  .1

 7 ندير بن دريدي  .2 5 نسيم بلقلول  .2

 7 عماد بوالسليو  .3 5 هشام بن قسيس  .3

 7 مروة بوزاري  .4 5 لقمان بوحي  .4

 7 سامي جحا  .5 5 مريم بوقطاية  .5

 7 محمد نسيم حيرد  .6 5 أميرة مالك جاهمي  .6

 7 رضوان خواص  .7 5 سيد احمد جراد  .7

 7 اميرة دحماني  .8 5 محمد عادل ديبيح  .8

 7 زين الدين زرطيط  .9 5 سيهام دحماني  .9

 7 عادل شامة  .11 5 صوفيان رمضاني  .11

 7 زهير شعبان  .11 5 هيثم زيناي  .11

 7 عبد المؤمن غانم  .12 5 آدم سليماني  .12

 7 عصام قاوش  .13 5 هارون عوار  .13

 7 صونية لعريد  .14 5 حمزة قمامي  .14

 7 مسعود رفيق ناصر  .15 5 أنيس موهاب  .15

 7 سليم واضح  .16 5 حسان نذير  .16

 8 مهدي بن حمزة  .17 6 محمد رضا العايب  .17

 8 ينيس بن ماضي  .18 6 محمد امزيان اوقنون  .18

 8 عماد الدين بواشي  .19 6 محمد بختوشي  .19

 8 اسامة بوخملة  .21 6 أيوب بلحاج  .21

 8 هشام بوراس  .21 6 سارة بلخادم  .21

 8 محمد أمين بوسمينة  .22 6 ايمان تميمي  .22

 8 نصر الدين حسين  .23 6 مهدي تواتي  .23

 8 أمينة دويسي  .24 6 قدار خريص  .24

 8 عبد الرحمان شبالوي  .25 6 سارة سوفي  .25

 8 زكريا طاجين  .26 6 أحسن شرود  .26

 8 حسين عبد العزيزي  .27 6 ايمن عبد الله طالب  .27

 8 براهيم عصماني  .28 6 فؤاد غجاتي  .28

 8 محمد لمين فارسي  .29 6 مراد قراح  .29

 8 عماد قفاف  .31 6 وائل كديفة  .31

 8 سيد علي ولد محمد  .31 6 رياض مزرار  .31

 8 عبد الرحمان يعقوب  .32 6 زياد نوار  .32
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 السنة الثانية ماستر       13المجموعة : 

 الفوج االسم اللقب الرقم الفوج االسم اللقب الرقم

 11 رضا كريم بطوش  .1 9 أكرم أصيل ببوش  .1

 11 زين الدين بعداش  .2 9 يونس بوالروايح  .2

 11 ابراهيم بالل  .3 9 رانية بودالل  .3

 11 نرمين قطر الندى بوحادي  .4 9 خالد بويحياوي  .4

 11 محمد األمين بوسهوة  .5 9 محمد أمين حديد  .5

 11 بالل تيكردودار  .6 9 رمزي خويلد  .6

 11 أمينة خرسي  .7 9 يوسف زغالش  .7

 11 حسن خليف  .8 9 يوسف عسوس  .8

 11 بالل رسول  .9 9 نور الريان فركوس  .9

 11 عبد الكريم زيان  .11 9 عادل قراش  .11

 11 صالح الدين صاري  .11 9 ياسين كرابسي  .11

 11 عبد الجليل غرياني  .12 9 لطفي كيزي  .12

 11 أيمن فارح  .13 9 محمد أمين لشمط  .13

 11 احمد سامي فارسي  .14 9 سماعيل معيزة  .14

 11 مصطفى مرابط  .15 9 بن فريحة عمر نجار  .15

 11 عبد الحق نياطي  .16 9 عبدالحق ونوغي  .16

 11 عصام الدين وادي  .17 11 بالل بايو  .17

 12 نبيل الحمر  .18 11 أحسن ادةبغد  .18

 12 رمزي العايب  .19 11 أيمن عبد الرؤوف بن عصمان  .19

 12 أنيس بلجودي  .21 11 نضال سيف الدين بوعزة  .21

 12 يوسف بن حايك  .21 11 عزيوز ياسين بوناطيرو  .21

 12 محمد الصالح بوطيش  .22 11 كريمو جبايلي  .22

 12 يوسف بوقطف  .23 11 خالد جالل  .23

 12 سفيان يةجبابل  .24 11 محمد أمين حمزاوي  .24

 12 زكرياء جيجلي  .25 11 فيصل درويش  .25

 12 صفيان درقاوي  .26 11 عالء سالمي  .26

 12 اسامة عبد الحكيم زيتوني  .27 11 عبد السالم سمروني  .27

 12 الياس عمرة  .28 11 محمد اكرم صخري  .28

 12 سهيل عمروش  .29 11 أسامة طايري  .29

 12 أعمر بالل كريبي  .31 11 محمد عبد العزيز  .31

 12 طارق مرزوقي  .31 11 محمد صالح قليل  .31

 12 مهدي مزيان  .32 11 اسامة مرزوق  .32

 12 محمد االمين مسعودي  .33     .33

 12 أحمد انيس معوج  .34     .34
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 السنة الثانية ماستر       10المجموعة : 
 الفوج االسم اللقب الرقم الفوج االسم اللقب الرقم

 15 عبد الناصر العقون  .1 13 محمد األمين بن شهيدة  .1

 15 اسامة العمري  .2 13 لطفي بوحوشين  .2

 15 يونس سفيان بسايح  .3 13 عيسى تونسي  .3

 15 محمد أمين بوروروس  .4 13 عبد النور جبالي  .4

 15 محمد بوغاري  .5 13 علي جعفر خوجة  .5

 15 بشير عماد الدين تجاني  .6 13 غيالس حداد  .6

 15 كوسيال دغديش  .7 13 عبد الحميد زاللي  .7

 15 محمد ياسر شلفاوي  .8 13 عبد الرحمان شامة  .8

 15 محي الدين طويل  .9 13 فتحي صالحي  .9

 15 عبد الباسط فراقي  .11 13 نوفل علي بابا  .11

 15 محمد قيدوم  .11 13 أيمن عوف  .11

 15 عبد الله كامش  .12 13 أشرف ياسر غراس  .12

 15 إبراهيم كرام  .13 13 زيدان فوغال  .13

 15 عبد الرحمان كسري  .14 13 هشام قارح  .14

 15 بلقاسم لطرش  .15 13 عبد المالك كودري  .15

 15 أيوب لعبيدي  .16 13 عبد الكريم مالكي  .16

 15 هاني موساوي  .17 13 زكاري موزارين  .17

 16 سيد علي برحال  .18 14 عباس العمري  .18

 16 ايمن بروان  .19 14 محمد بخلي  .19

 16 محمد امين بلعيد  .21 14 عبد الرحمان ايهاب بديار  .21

 16 شيراز بن عزوق  .21 14 امين بلقاضي  .21

 16 سامي بوصهال  .22 14 رياض بن عباس  .22

 16 فريد حمري  .23 14 محمد فؤاد بوناب  .23

 16 محمد سماعل  .24 14 أحمد بيداوي  .24

 16 سيد علي عماري  .25 14 محمد حجاز  .25

 16 عالء الدين فرحاتي  .26 14 سيداحمد حداد  .26

 16 صابر قشطولي  .27 14 عبد الفاتح داودي  .27

 16 محمد عبد الفتاح قوجيل  .28 14 وليد دقسي  .28

 16 زكريا كازي  .29 14 علي زكريفة  .29

 16 عبد الرحمان كرليفاوي  .31 14 بيدةز شلوح  .31

 16 محمد كسيلي  .31 14 عبد الحليم شواغي  .31

 16 اسامة مفتي  .32 14 محمد عوالي  .32

 16 نسرين مقرون  .33 14 اسامة قيراط  .33

     .34 14 رابح مقراني  .34

 


