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اللجنة العلمية قرار  الرقم االسم اللقب األستاذ المشرف  عنوان المذكرة 

  1 بالل عزيزي  بن ورزق هشام  

  2 كمال بلقرمة بن ورزق هشام  

  3 سمية قالتي بن ورزق هشام  

  4 نبيل بن نصر داهل وافية  

  5 خضرة جابر داهل وافية  

  6 الشيماء للوش خرشي الهام  

  7 سمية بوخنفوف خرشي الهام  

  8 فطيمة قرايت خرشي الهام  

  9 حليمة بن خالد مخلوف عمر  

  11 سمراء شليغم مخلوف عمر  

  11 الحكيمعبد  مزادي مخنفر محمد  



  12 عتيقة معزوزي  خاللفة نجود  

  13 إيمان بلقيدوم خاللفة نجود  

  14 سلمى يخلف بن ستيرة اليمين  

  15 نورالدين لعبابسة بن ستيرة اليمين  

  16 سفيان بونمورة عطوي وداد  

  17 عبد الرزاق بورمل عطوي وداد  

  18 بسمة غنية توابتي ايمان ريمة سرور  

  19 جمانة بن ساعد توابتي ايمان ريمة سرور  

  21 رشدي تونس ي توابتي ايمان ريمة سرور  

  21 صوفيا زنديق صديقي عبد العزيز  

  22 عادل مخلوفي صديقي عبد العزيز  

  23 وحيد بطاهر سقني فاكية  

  24 سمش الدين بلعتروس سقني فاكية  

  25 جالل بوركبة سقني فاكية  

  26 حمزة بركة بوصفصاف خالد  

  27 فيصل معاش بوصفصاف خالد  

  28 حورية لحمر لعقابي سميحة  

  29 ربيعة لطرش لعقابي سميحة  



  31 رضا جنان لعقابي سميحة  
  31 عبد العزيز معيزة نمديلي رحيمة  

  32 عبد املالك بوشامة نمديلي رحيمة  

  33 حنان بقة بشير الشريف شمس الدين  

  34 عبد الرحمان بعيو بشير الشريف شمس الدين  

  35 جودي تواتي برارمة صبرينة  

  36 رميسة بن طالب برارمة صبرينة  

  37 دالل لكحل برارمة صبرينة  

  38 ماجل حمودي كوسة جميلة  

  39 صالح زواوي  كوسة جميلة  

  41 إبتسام بن مخلوف حداد صورية  

  41 جميلة مهداوي  حداد صورية  

  42 يونس منصوري مهني وردة  

  43 سارة مدني مهني وردة  

  44 نورالهدى عيساوي  مهني وردة  

  45 سلمى هاشمي مهني هيبة  

  46 لزهر جبالي مهني هيبة  

  47 عبد املؤمن وعاز كسال عبد الوهاب  



  48 حفيظة بوراس كسال عبد الوهاب  

  49 رتيبة بحري  كسال عبد الوهاب  

  51 رضا لواهم قارة السعيد  

  51 نوال سعدون  قارة السعيد  

  52 أيمن بوزرارة قارة السعيد  

  53 حياة آسيا جعفر غربي نجاح  

  54 الويزة منداس غربي نجاح  

 

 

بن ضيف  سعداوي كمال

 امحند هللا

55  

  56 أوسامة موشموش سعداوي كمال  

  57 نجاة رابحي سعداوي كمال  

  58 حسان بوشيحة بوقندول سعيدة  

  59 شهرزاد معيري  بوقندول سعيدة  

  61 شروق بهبيط شاكري سمية  

  61 فضيلة راشدي شاكري سمية  

صبرينةحمود      62 يسمينة بوذراع 
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