
3 جامعة قسنطينة
ريكلية علوم اإلعالم واالتصال و السمعي البصري ب ي  ل و  م و إل وم  ي 

عدد المناصب : 06    عدد المترشحين المقبولين: 107

التخصصالواليــة ر = (a ‐ b ‐c ‐d ‐e)اللقب و االسمالترتيبترتيب الملف

ھا251 صحافةخنشلةAمخناش سھام 251 صحافةخنشلةAمخناشي

صحافةخنشلة Aحيدوسي آية 692

صحافةخنشلة Aقابوش صفية663

عالقاتعنابة Aعزيزي فاطمة الزھراء2614

صحافةباتنة Aنعيمي إيمان1195

صحافةخنشلة Aبورابحة فواز326

عالقاتباتنة Aمسامح وھيبــة 2387

صحافةجلفة Aجعفر عائشـة2008



صحافةاألمير عبد القادر Aبن معزوز حميدة 1439

عالقاتسكيكدة Aبوقنة فاطمة25710

عالقاتسكيكدة Aبريغت آسيا26211

صحافةعنابة Aالعايش أسامة 4312

أحمد3013 صحافةقسنطينةAبودادة أحمد3013 صحافةقسنطينةAبودادة

عالقاتسكيكدة Aجعود سماح24814

عالقاتبسكرة Aبوذن محمد لمين 21115

عالقاتتبسة Aمھية زينب 24716

عالقاتباتنة Aشاوش وسيلة24317

عالقاتقسنطينة Aيخلف مريم عزة25918

عالقاتسكيكدة Aبن لوصيف جميلة 23919

صحافةباتنة Aيحي مراد7720



عالقاتسكيكدة Aقعمز سعاد 26021

صحافةمسيلة Aبورحلي وفاء 7222

صحافةقسنطينة Aعباد نجوى2623

عالقاتعنابة Aشابي سارة25624

خديجة20825 عالقاتقسنطينةAشرفية خديجة20825 عالقاتقسنطينةAشرفية

عالقاتتبسة Aصافي لطيفة 24626

عالقاتسكيكدة Aبوھاين سـارة25427

عالقاتام البواقي Aحجاج عقبى22428

عالقاتسطيف Aلعليوي محمد الطاھر26829

عالقاتقالمة Aبن تومي سليمة 24530



صحافةورقلة Aبورابحة نادية 5431

صحافةقسنطينة Aخراب محمد زكريا 8632

عالقاتبسكرة Aرقاز عبد المنعم21233

صحافةقسنطينة Aزيتوني مروة234

شوق21335 حبيب عالقاتبسكرةAحيون شوقي21335 حبيب عالقاتبسكرةAحيوني

صحافةقسنطينة Aبلعطار ريمة136

صحافةام البواقي Aبودبوز وليــد19437 ي م

عالقاتقسنطينة Aقاسي إيمـان 23238

صحافةالجلفة Aرقـاب محمـد19339

صحافةقالمة Aقرزيز إيمان 13140



صحافةباتنة Aسايبي سارة 14541

صحافةقسنطينة Aبركات سارة1142

صحافةقسنطينة Aطبي ليندة2943

عالقاتعنابة Aعبيد منى 21944

ة22645 خول عالقاتعنابةAجراي خولـة22645 عالقاتعنابةAجراي

عالقاتقسنطينة Aسطوف حنان20746

صحافةقسنطينة Aحزام خولة 2847 م

صحافةمستغانم Aشرارة حياة 9148

عالقاتام البواقي Aمشري زينب 23549

صحافةام البواقي Aمزار رميسة 13850



صحافةمستغانم Aغانم مليكة 14651

صحافةباتنة Aحداد فيروز12752

عالقاتمسيلة Aواضح نوال26553

عالقاتقسنطينة Aحمودي حسام25054

لمين6355 محمد صحافةقسنطينةAقوميدي لمين6355 محمد صحافةقسنطينةAقوميدي

عالقاتقسنطينة Aبوكليوة أحــالم 22856

عالقاتقالمة Aساليمية ليلى25257

صحافةمسيلة Aمھداوي نصر الدين7558

صحافةقسنطينة Aرزيوق ليليا1059

عالقاتسوق أھراسAشفرور سھام20960



صحافةقالمة Aنويوات شويطر بسمة8161

عالقاتقسنطينة Aبرامكي حمزة22362

عالقاتقسنطينة Aكواشي أمال25863

صحافةقسنطينة Aبولسنان سھام 5664

فريدة26465 عالقاتمسيلةAفالك فريدة26465 عالقاتمسيلةAفالك

عالقاتسوق أھراس Aقسنطيني رنـدة 23166

عالقاتقالمة Aقاسمي ھناء22567 ي

عالقاتقسنطينة Aنكاع منال 26668

صحافةأم البواقي Aشريط ھاجر13969

عالقاتقسنطينة Aبوصھال سمية24170



عالقاتقسنطينةAزروق حوريـة24271

عالقاتسطيف Aبكار أمينـة22772

عالقاتأم البواقي Aظريف وردة 21773

عالقاتقسنطينة Aبومعزة حليمـة22974

ة24475 ھب عالقاتقسنطينةAكبير ھبـة24475 عالقاتقسنطينةAكبير

صحافةقالمة Aبوزيت مروة13076

عالقاتقسنطينة Aحريتي فتحيــة23777 ي

عالقاتقسنطينة Aبوعنيق أميرة 21878

صحافةقسنطينة Aخريف محمد أمين 979

صحافةسطيف Aحامدي ياسين9780



صحافةقسنطينة Aعطا هللا أميرة 4481

عالقاتمديةAولد مجبر حبيب 26782

عالقاتقالمة Aسعو مصطفي21583

صحافةقسنطينة Aسالمنية أسماء نور الياقين10484

ن18285 نسري اس صحافةقسنطيةAدع نسريـن18285 صحافةقسنطيةAدعــاس

عالقاتعنابة Aعبد غرس حنان22086

عالقاتقسنطينة Aبلوم عبد الرؤوف 26987 م

عالقاتسطيف Aتيوري أميرة 24088

عالقاتمسيلة Aبن حامة كھينة 25589

صحافةقالمة Aبوحليط عبير 18990



عالقاتمسيلة Aزنات شفية26391

عالقاتعنابة Aلعاليمية حنان 23392

عالقاتعنابة Aجرورو نريمـان23693

عالقاتقسنطينةAحنون حياة 22294

سارة8995 صحافةقالمةAھوام سارة8995 صحافةقالمةAھوام

عالقاتعنابة Aقرفي محمد لخضر 25196

عالقاتعنابة Aخلفاوي يعقوب25397



صحافةالجزائر Aبـزازل آمــال 185101

عالقاتمسيلة Aأدرار فانيسا 234102

عالقاتمسيلة Aبلعيطوش بوزيد210103

عالقاتقسنطينة Aحنون بديعة221104

إبتسام94105 صحافةالجزائرAقرف إبتسام94105 صحافةالجزائرAقرفي

صحافةالجزائر Aبولطيف زينة 79106

عالقاتقسنطينة Aشباط صابر214107

عالقاتسكيكدة Bسعد جاب هللا عبد الغني307108

صحافةخنشلةBحمالوي ھاجر 65109

عالقاتسكيكدة Bبن جامع منى332110



صحافةباتنة Bجريبيع سميـة134111

عالقاتعنابة Bعباس أمال273112

عالقاتباتنة Bخالدي الشريف333113

عالقاتسكيكدة Bخريف نصيحة320114

فايزة80115 صحافةباتنةBراقدي فايزة80115 صحافةباتنةBراقدي

صحافةخنشلةBعايب فوزية 155116

عالقاتسكيكدة Bبوسكين إيناس310117

صحافةباتنة Bمحمدي عائشة 33118

عالقاتسكيكدة Bبغيل بسمة311119

صحافةباتنة Bبومدور نبيل 78120

صحافةمستغانم Bبرياح أميرة 106121

صحافةقسنطينةBمقروس عقيلة21122

صحافةمستغانم Bبوزيد باية 107123

بسمة27124 صحافةقسنطينةBبلعوجة بسمة27124 صحافةقسنطينةBبلعوجة

صحافةوھرانBزعقان فتيحة 84125

عالقاتأم البواقي Bحجاج زينب319126 يج م



صحافةعنابة Bزعالني فھيمة35127

صحافةأم البواقي Bمرابط محمد األمين98128

صحافةالجلفة Bبن عليـة ليلى 184129

صحافةتبسة Bتطـار روميســة168130

نوارة45131 البواقBفار صحافةأم نوارة45131 البواقيBفار صحافةأم

عالقاتتبسة Bشريط نھى276132

عالقاتبسكرة Bمبروكي فاتح 287133 ح ي

عالقاتأم البواقي Bحمزة سارة328134

عالقاتسكيكدة Bبوزطوطة ليندة321135

عالقاتعنابة Bقريد ريمي322136

عالقاتعنابة Bقنز أسماء337137

صحافةباتنة Bعبيد بالل 76138

عالقاتأم البواقي Bنسيب رانيــة280139

بسمة295140 عالقاتقسنطينةBعباش بسمة295140 عالقاتقسنطينةBعباش

صحافةأم البواقي Bبن عمارة محمد رضا113141

عالقاتتبسة Bغربي رمزي329142 ي ي



عالقاتأم البواقي Bمسلم لمياء309143

عالقاتسطيف Bدودة لمياء318144

صحافةقسنطينة Bصراب مريم46145

صحافةقسنطينة Bعليان ريمة 70146

ھدى62147 صحافةالجزائرBنوار ھدى62147 صحافةالجزائرBنوار

صحافةالمسيلةBدحموني أيمان 205148

عالقاتقسنطينةBبويعقوب خديجة 326149

عالقاتقسنطينةBعمير رتيبة 306150

صحافةعنابة Bبورجيبة سارة 195151

صحافةأم البواقي Bبوبكر عبد النور92152

عالقاتأم البواقي Bفراني راوية 281153

صحافةتبسة Bفتح هللا كوثر88154

صحافةقسنطينة Bفريمش لمياء 68155

ھاجر140156 صحافةقسنطينةBزقرير ھاجر140156 صحافةقسنطينةBزقرير

صحافةقسنطينة Bبوحناش أمينة 55157

عالقاتبسكرة Bلكحل عماد الدين 279158



عالقاتاألغواطBخمدي عبد القادر إمام327159

صحافةقسنطينة Bھاين رقية 105160

صحافةأم البواقي Bسماعلي نورة123161

عالقاتقسنطينةBبكيري ھبــة 298162

شليل293163 عالقاتقسنطينةBنعيم شليل293163 عالقاتقسنطينةBنعيم

عالقاتعنابة Bسدراتي أمينة341164

عالقاتأم البواقي Bبوزيد صبرينة 304165 ي م

صحافةقسنطينةBبن عزوز خلود176166

عالقاتعنابة Bعطاء هللا سميـة290167

عالقاتقسنطينةBبولمناجل ھاجر331168

عالقاتأم البواقي Bمسعي وھيبة 283169

صحافةباتنة Bمباركي عامر156170

عالقاتعنابة Bخضري إيمان278171

ياسين302172 عالقاتعنابةBرماش ياسين302172 عالقاتعنابةBرماش

عالقاتقسنطينةBعبد اللطيف مولود338173

صحافةقسنطينة Bجامع فتيحة16174 ع



صحافةقالمة Bخيروني مســلم 165175

صحافةأم البواقي Bقراح ربيعة188176

صحافةقسنطينةBبوزيـان آيــة178177

عالقاتقسنطينة Bلبراوي شعيب330178

مباركة285179 عالقاتعنابةBنعرورة مباركة285179 عالقاتعنابةBنعرورة

عالقاتقسنطينةBربيعي رنـدة317180

عالقاتمسيلة Bعلي مھني سامي315181 ي ي ي

صحافةقالمة Bبدود شھر زاد192182

عالقاتقسنطينةBبن رغدة إبراھيم284183

عالقاتسوق أھراسBعبد المجيد مروة308184

عالقاتقسنطينةBناموس نرجس297185

عالقاتقسنطينة Bيوسفي مريم 340186

صحافةباتنة Bمكنتيشي سيف الدين100187

آمنة270188 الغان عالقاتقسنطينةBعبد آمنة270188 الغاني عالقاتقسنطينةBعبد

عالقاتسوق أھراسBبن نوار يمينة299189

صحافةالجزائر Bزھـار بشري187190 ي



عالقاتقسنطينةBراخس سميــة292191

عالقاتقسنطينةBغبغوب إيمـان300192

صحافةقسنطينةBقواسمية رقية 124193

عالقاتقسنطينةBبلغياط سلمى274194

إيمان325195 عالقاتقسنطينةBقجان إيمان325195 عالقاتقسنطينةBقجان

عالقاتسوق أھراسBخشاينية أمال 313196

عالقاتتبسة Bبوملتوخة وفــاء303197

عالقاتقسنطينةBزمولي ريمة 271198

صحافةورقلةBبكوش خليل 103199

صحافةقسنطينة Bھويدي حسيـن 201200

عالقاتقسنطينةBبوخزر رفيقة 323201

صحافةعنابة Bكاتب سارة120202

عالقاتقسنطينةBبتشين ليليـا 286203

ھاجر296204 عالقاتقالمةBحمري ھاجر296204 عالقاتقالمةBحمري

عالقاتأم البواقي Bزيناي سميرة342205

عالقاتقسنطينةBشني سمراء316206 ي



صحافةقسنطينة Bنـوي ريـان181207

صحافةقسنطينةBعبيد الصافية102208

عالقاتقسنطينةBمعزي أميمة 294209

صحافةالجزائر Bوانسة فاطمة الزھراء 116210

سمية141211 صحافةسطيفBبومعزة سمية141211 صحافةسطيفBبومعزة

صحافةقسنطينةBعمرو عياش صبرينة71212

صحافةعنابة Bكالعي خولة13213 ي

عالقاتقسنطينةBبولعراس عايدة301214

عالقاتقسنطينةBلعور عفاف 324215

صحافةقالمة Bخرشيش مريم 133216

عالقاتقسنطينةBتلى حسينة275217

عالقاتقسنطينةBبن الميلي كوثر334218

صحافةقالمة Bبن الغة قمرة135219

ة167220 صوني صحافةمسيلةBشرق صونيـة167220 صحافةمسيلةBشرقي

عالقاتالمسيلةBسعد هللا صورية272221

عالقاتعنابة Bعابد حمزة339222



صحافةالجزائر Bبن لوصيف حمزة186223

صحافةبسكرة Bعلوي صبرينة فريـال 175224

صحافةالجزائر Bمداسي عبد الرحيم190225

صحافةعنابة Bصغايرية  ھجيرة 202226

ن288227 الدي حسام عالقاتمسيلةBمروش الديـن288227 حسام عالقاتمسيلةBمروش

صحافةقسنطينةBبوطمين رقية 95228

صحافةأم البواقي Bشيباني جھيدة90229 يي م

صحافةبسكرة Bشكيمة بشيرة 57230

صحافةعنابة Bجالط شيماء60231

صحافةورقلةBمدور سفيان 64232

عالقاتمسيلة Bبن منصور رمضان277233

عالقاتعنابة Bقديدي فيروز 291234

صحافةأم البواقي Bسالم محمد أمين 37235

الزھراء314236 فاطمة أھراسBغدامس عالقاتسوق الزھراء314236 فاطمة أھراسBغدامسي عالقاتسوق

عالقاتسوق أھراسBعكروت وفـاء312237

صحافةسطيف Bعبد اللطيف إيمان85238



عالقاتالجزائر Bلوكية شھرزاد 335239

صحافةقسنطينةBبودويكة منى93240

صحافةقسنطينةBبوقرن أسماء204241

صحافةقسنطينة Bمزياني جمال الدين3242

آمنة336243 عالقاتقسنطينةBبوطباخ آمنة336243 عالقاتقسنطينةBبوطباخ

عالقاتمسيلة Bبوجملين جھاد 305244

صحافةقسنطينة Bمخبـي معــاد161245 ي

صحافةقسنطينةBسعادو فاطمة الزھراء151246

صحافةقسنطينةBبوحوش سوسن101247

صحافةقسنطينةBعساوس الطيب 154248

صحافةقسنطينة Bبديسي آمنــة 180249

صحافةقسنطينة Bزيبحة إيمان 18250

صحافةقسنطينةBرواي حفيظة 126251

رندة282252 عالقاتمسيلةBبلفار رندة282252 عالقاتمسيلةBبلفار

صحافةقسنطينة Bبوربوحات نصر الدين  6253

صحافةقسنطينة Bلكنوش مريم50254 م



صحافةقسنطينة Bمحرزي محي الدين ھشام128255

صحافةخميس مليانةBحــدان محمــد162256

صحافةقسنطينةBحجاز ريحال8257

عالقاتقسنطينةBمجدوب أميـرة 289258

الدين369259 جمال عالقاتسكيكدةCبلعابد الدين369259 جمال عالقاتسكيكدةCبلعابد

عالقاتسكيكدة Cحمزة ھدى355260

صحافةقسنطينةCسعدي فاطمة الزھراء31261 ي

صحافةباتنة Cبن عاشور سامي 67262

عالقاتسكيكدة Cبونور وفـاء 354263

صحافةأدرارCكــديــدة جمعـة 183264

عالقاتتبسة Cجاليلية عفـاف 372265

عالقاتباتنة Cلونيس حسينة348266

صحافةقسنطينةCحليمي عائشة 144267

رقية83268 صحافةقسنطينةCبوعروج رقية83268 صحافةقسنطينةCبوعروج

صحافةقسنطينةCراجح أمال39269

عالقاتعنابة Cالعايشي سـارة366270 ي



صحافةالمديةCزجولي سماح 137271

صحافةقسنطينةCبن نية بثينة5272

صحافةقالمة Cشطيبي عبد الناصر 171273

صحافةباتنة Cعمارة أمينة148274

مارية47275 مخلوف صحافةقسنطينةCبن مارية47275 مخلوف صحافةقسنطينةCبن

عالقاتاألغواطCميلودية عزوز 377276

صحافةقسنطينةCبن دخان دلولـة196277

صحافةمستغانم Cآيت حمي ماسينيسـا166278

صحافةباتنة Cبھلول ميسـاء 203279

صحافةقسنطينة Cزرماني وجدان17280

عالقاتقسنطينةCرباحي يسرى349281

عالقاتقسنطينةCھقھوق خديجة 358282

عالقاتعنابة Cمناعـي بريزة360283

الطيب38284 الغن صحافةالجلفةCمكنازعبد الطيب38284 الغني صحافةالجلفةCمكنازعبد

عالقاتقسنطينةCبودقة حسناء380285

عالقاتأم البواقي Cحمبلي ھاجر 383286 يي م



عالقاتتبسة Cعولمي مبروكة379287

عالقاتسوق أھراسCخنيسي سعاد 365288

عالقاتعنابة Cبن جازية إبراھيم 381289

صحافةقسنطينة Cالعشي مھدي 82290

أمال347291 عالقاتقسنطينةCسيف أمال347291 عالقاتقسنطينةCسيفي

عالقاتقسنطينةCمسھل أميرة373292

عالقاتقسنطينةCبلحمرة نصيرة 346293

صحافةتبسة Cفتح هللا فاكية87294

عالقاتسوق أھراسCسديرة سھيلة364295

صحافةعنابة Cطلحي خديجة14296

صحافةالجزائر Cبقـاق كريمـة191297

عالقاتقسنطينةCبوعافيـة سـارة367298

عالقاتقسنطينةCبن لوصيف نجاة353299

خولة59300 صحافةعنابةCتريعة خولة59300 صحافةعنابةCتريعة

عالقاتعنابة Cبن يحي ياسيـن 368301

عالقاتقسنطينةCخلوف آمنــــة 357302



صحافةالجزائر Cقليعة أسماء99303

عالقاتقسنطينةCلعروق إيمان350304

صحافةأم البواقي Cبومرداس عماد الدين96305

عالقاتعنابة Cبن زايد سفيان 382306

سھيلة344307 عالقاتقسنطينةCبوصبع سھيلة344307 عالقاتقسنطينةCبوصبع

عالقاتقسنطينةCطوبال أمينة386308

صحافةخنشلةCبودوحة سمية 152309

عالقاتقسنطينةCحداد إيمان351310

عالقاتسوق أھراسCبوعالق محمد370311

عالقاتقسنطينةCشمعوني لمياء374312

صحافةقالمة Cبلقاضي ياسين112313

صحافةعنابة Cبوزيـد إينــاس164314

عالقاتبسكرة Cمسلم الحبيب345315

شھيناز359316 عالقاتقسنطينةCسعداوي شھيناز359316 عالقاتقسنطينةCسعداوي

عالقاتعنابة Cطھراوي محمد وائل378317

عالقاتقسنطينةCخالف كنزة363318



صحافةالجزائر Cمرزوق عالية 34319

صحافةأم البواقي Cدھامنة سمية110320

عالقاتعنابة Cلحمر بدر الدين352321

عالقاتمسيلة Cسعيد  جعط نجيـة371322

ة361323 خول عالقاتقسنطينةCليتيم خولــة361323 عالقاتقسنطينةCليتيم

عالقاتعنابة Cصندلي فاطمة الزھراء376324

صحافةبسكرة Cلونيس صحر 147325

عالقاتعنابة Cبوھالي جميلة375326

صحافةمسيلة Cبوخاري دالل 142327

صحافةسطيف Cشويتح مربوحة 109328

صحافةالجزائر Cعجرود ياسميـن174329

صحافةقسنطينةCقرزيز فاطمة الزھراء 20330

صحافةقسنطينةCبوزيان صفية 61331

لطيفة22332 صحافةقسنطينةCمانع لطيفة22332 صحافةقسنطينةCمانع

عالقاتمسيلة Cباجي يعقوب356333

صحافةقسنطينةCالغـة كلثوم 153334 م



صحافةسطيف Cمحنان كوثر 108335

صحافةقسنطينة Cزيغد أسماء 58336

صحافةقسنطينة Cبولعسل أنس 169337

صحافةقسنطينة Cعاللة راشة125338

سلم42339 مخلوف صحافةقسنطينةCبن سلمى42339 مخلوف صحافةقسنطينةCبن

صحافةقسنطينة Cتومليلت توفيق12340

صحافةقسنطينة Cقنيفي نريمان19341 ي

صحافةقسنطينة Cصويلح سناء 150342

صحافةقسنطينةCبوعمامة نعيمة 129343

صحافةقسنطينة Cقش حمزة 74344

عالقاتمسيلة Cوحشي آمنـة362345

عالقاتمسيلة Cمباركي صباح384346

صحافةقسنطينة Cبلخميس إلھام 52347

إبتسام385348 عالقاتمسيلةCحموش إبتسام385348 عالقاتمسيلةCحموش

عالقاتقسنطينةCلفتاحة صفية343349

عالقاتسكيكدة Dبوكلوة وائل396350



عالقاتسكيكدة Dلطرش حسيبة401351

عالقاتسكيكدة Dنطور وسام400352

صحافةقسنطينةDمخلوفي ياسمينـة 199353

صحافةقسنطينةDقوميدي صونية 40354

نجاح41355 صحافةقسنطينةDيزري نجاح41355 صحافةقسنطينةDيزري

صحافةقسنطينةDعماــرة أمـــال 23356

صحافةقسنطينةDشروانـة ھاجـر 198357

عالقاتقسنطينةDبوبكر حسينة387358

صحافةقسنطينةDبولعبيزة ھاجر53359

صحافةقسنطينةDقرفي مسعودة111360

صحافةقسنطينةDقشقوش زينب4361

عالقاتعنابة Dزناخرة بدر الدين406362

صحافةقسنطينة Dبعطوش أمنـة24363

محمد408364 عالقاتتبسةDبوضياف محمد408364 عالقاتتبسةDبوضياف

صحافةقسنطينةDمطرفي ميساء51365

عالقاتقسنطينةDشحطة سفيان389366



عالقاتقسنطينةDلطرش صبرينة 388367

صحافةباتنة Dسعدو وفــاء160368

عالقاتقسنطينةDعليوة حليمة 394369

صحافةأم البواقي Dعراج كنزة121370

لمين392371 مليانةDبوقلوش عالقاتخميس لمين392371 مليانةDبوقلوش عالقاتخميس

عالقاتقسنطينة Dنايلي سارة 390372

عالقاتقسنطينةDحمودي فايزة398373 ي

صحافةالجزائر Dغربي نسيم 7374

عالقاتقسنطينةDزعباط فايـزة 395375

صحافةقالمة Dزدادقة منى136376

صحافةتبسة Dبراھمية حكيمـة173377

عالقاتعنابة Dخوري حياة 397378

عالقاتقسنطينةDحنشي حياة409379

مريم36380 صحافةالجزائرDغوار مريم36380 صحافةالجزائرDغوار

صحافةقالمة Dبوالحة إيمان132381

صحافةالجزائر Dبرحمة نجاة114382



عالقاتقالمة Dشبشوب بشري402383

عالقاتقسنطينةDعوان إيمان405384

صحافةقسنطينةDمزعاش نسيبة 49385

صحافةباتنة Dمحمدي عبد العالي157386

عايشة115387 صحافةالجزائرDلوم عايشة115387 صحافةالجزائرDلومي

صحافةعنابة Dسناني حياة117388

صحافةعنابة Dوشتاتي راضية149389 ي

صحافةاألمير عبد القادر Dحريز بلحميسي197390

صحافةقسنطينةDغربوج ريــان159391

عالقاتقسنطينةDصيفور صفيـة393392

عالقاتبسكرة Dدادة ياسين391393

صحافةقسنطينةDتوھامي زكريـا206394

صحافةقسنطينةDحيـون ناريمـان 170395

إيمان118396 صحافةعنابةDضربان إيمان118396 صحافةعنابةDضرباني

عالقاتبسكرة Dزرارقة محمد لعناني404397

صحافةعنابة Dحشاشنة ياسمين158398



صحافةقسنطينةDتميم مجدة 73399

عالقاتبسكرة Dرزاق لبزة حمزة403400

صحافةعنابة Dمناصري سعديـة163401

صحافةقسنطينة0,6جرادة خالـد177402

الطاھر399403 عالقاتمسيلةDباھ الطاھر399403 عالقاتمسيلةDباھي

صحافةقسنطينةDعيشور بالل 15404

صحافةقسنطينةDمغزيلي نصر الدين179405 ي

عالقاتسطيف Dعزوز مراد407406

صحافةقسنطينةDنموشي مريم122407

عالقاتعنابة Eبودخانة سفيان410408

صحافةالجزائر Eحدادو ياسمينة 48409

صحافةقالمة Eفرحي عبد الستار 172410


