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قرار اللجنة 

 العلمية 
 عنوان المذكرة

 االسم اللقب  األستاذ المشرف 
 الرقم

 بلمامي عمر  
  1 خديجة هادي

 
 بلمامي عمر 

  2 اسيا شودار

 
 بلمامي عمر 

  3 إناس أمين

 
 بلمامي عمر 

  4 فرولة زياني 

 بلمامي عمر  
  5 مريم بن عواق

 
 فرحاوي عبد العزيز 

  6 لحسن مسايلي

 
 فرحاوي عبد العزيز 

  7 محمد اسالم بوطرفة

 
 فرحاوي عبد العزيز 

  8 سارة  خلفة

 
 بلعيساوي محمد الطاهر 

  9 نهاد مسلوب

 
 بلعيساوي محمد الطاهر 

  11 العمرية مرطاني



 
 بلعيساوي محمد الطاهر 

  11 الذوادي بوعافية

 
 بلعيساوي محمد الطاهر 

  12 نبيلة بلقاض ي

 
 بلعيساوي محمد الطاهر 

  13 وليد لوعيل

 
 بن شيخ نور الدين 

  14 سارة عبد الرزاق

 
 بن شيخ نور الدين 

  15 إبتسام بلقاسم عزام

 
 بن شيخ نور الدين 

  16 عبد السالم عيشور 

 نور الدينبن شيخ   
  17 محمد الامين بوقرن 

 
 بن شيخ نور الدين 

  18 محمد بن حمود

 
 قرشوش عبد العزيز 

  19 الرازي  بوشيبي

 
 قرشوش عبد العزيز 

  21 يونس جندل

 
 قرشوش عبد العزيز 

  21 حفيظة خرش ي

 
 قرشوش عبد العزيز 

  22 صافية زيدان

 قرشوش عبد العزيز  
  23 سهيلة لعدوي 

  
  24 رانية بغدادي بن زيوش مبروك

 
  25 شهرزاد املاس بن زيوش مبروك 

 
  26 حضرية رفوفي بن زيوش مبروك 



 
  27 خديجة قتال بن زيوش مبروك 

 
 

  28 هنيدات هللا بن قرويش بن زيوش مبروك

 
 زايدي امال 

  29 نهاد برو 

 
 زايدي امال 

  31 مريم منال زواغي

 
 زايدي امال 

  31 مروة طراد

 
 زايدي امال 

  32 مروة العايب

 
 زايدي امال 

  33 فريال سعودي

 
 

  34 عبير مزاغشة جدي الصادق

 
 

  35 سلمى عطافي جدي الصادق

  
  36 عبد الرؤوف أسامة معوش جدي الصادق

 
 جدي الصادق 

 سكندر ياسين زيتوني
37  

 
 

  38 ريمة قتال جدي الصادق

 
 باطلي غنية 

  39 روميسة حرشة

 
 باطلي غنية 

  41 كميلية دميدم

 
 باطلي غنية 

  41 عبد الحليم بن نويوة

 
 باطلي غنية 

  42 أمال بوسري 



 
 باطلي غنية 

  43 وفاء بوفاسة

 
 

  44 ملياء بوداغة قرواش رضوان

 
 

  45 بدرة برارمة قرواش رضوان

 
 

  46 سمية بلهامل قرواش رضوان

  
  47 مراد بوبرق  قرواش رضوان

 
 

  48 حسام خلوف قرواش رضوان

 
 

  49 املهدي بودنية روابح فريد

 
 

  51 شعيب بن جدية روابح فريد

 
 

  51 يوسف خبيب ملعب فريدروابح 

 
 

  52 فاتح دباغي روابح فريد

 
 

  53 بشير محمد سليم عبدهللا روابح فريد

 عماروش سميرة  
  54 سهيب رحماني

 
 عماروش سميرة 

  55 الوليد عباس

 
 عماروش سميرة 

  56 هيبة ايمان بلمامي

 
 عماروش سميرة 

  57 مهدي القلي

 
 عماروش سميرة 

  58 املأمون  كسكاس



 
 

  59 مبروك قواو مروش مسعودة

 
 

  61 أسماء أيت براهم مروش مسعودة

 
 

  61 نادية بن عبد هللا مروش مسعودة

 
 

  62 سمية طوبال مروش مسعودة

 
 

  63 علية مناع مروش مسعودة

 بلعزام مبروك  
  64 خليصة عوج

 
 بلعزام مبروك 

  65 فاتح مرازيق

 
 بلعزام مبروك 

  66 مراد عيشور 

 
 بلعزام مبروك 

  67 عبد الحق قواو

 
 مبروكبلعزام  

  68 كريمة مجدوب

 
 

  69 حمزة بوعمامة بوضياف عبد الرزاق

 
 

  71 لبنى عريس بوضياف عبد الرزاق

 
 

  71 صوفية رانية دهيل بوضياف عبد الرزاق

 
 

  72 صالح شوادرة بوضياف عبد الرزاق

 
 

  73 أحمد كامل بوضياف عبد الرزاق

 
 زروق نوال 

  74 سلمى زرارقة



 
 

  75 منال شرقي زروق نوال

 
 

  76 ساملة موسوني زروق نوال

 
 

  77 باسم حشمي زروق نوال

 
 زروق نوال 

  78 امين عيادي

 
 شتوان الهادي 

  79 أنور  غربي

 
 

  81 آمال عمر شتوان الهادي

 
 

  81 آسية خاشة شتوان الهادي

 
 

  82 إيمان بن زيوش شتوان الهادي

 
 شتوان الهادي 

  83 سارة إلهام دهان

 
 بوخالفة فيصل 

  84 أميرة بقرار

 
 بوخالفة فيصل 

  85 خديجة دعيش

 
 بوخالفة فيصل 

  86 نريمان بن ذيب

 
 بوخالفة فيصل 

  87 راشدة حمدان

 
 

  88 أسماء مدور  ونوغي نبيل

 
 ونوغي نبيل 

  89 نبيل عسكري 

 
 ونوغي نبيل 

  91 عدلة جناد



 
 ونوغي نبيل 

  91 أيمن طوبال

 
 

  92 الصالح بوقابة ونوغي نبيل

 
 بن اوديع نعيمة 

  93 كمال مواسح

 
 بن اوديع نعيمة 

  94 ريان أمينة مراد

 
 بن اوديع نعيمة 

  95 هاجر مني

 
 ةغزالي نزيه 

  96 خلود مقالتي

 
 غزالي نزيهة 

  97 حنان خرموش

 
 ةغزالي نزيه 

  98 عبير ماض ي

 
 جوامع زوبير 

  99 ايمان كندري 

 
 جوامع زوبير 

  111 فطيمة تريش

 
 جوامع زوبير 

  111 صبيحة بولحجار

 
 شيطر  محمد بوزيدي 

  112 صوفيا مسطول 

 
 بوزيديشيطر  محمد  

  113 أسماء عطوط

 
 شيطر  محمد بوزيدي 

  114 عبد الجليل بوعون 

 
 تاكليت زوينة 

  115 أمال مزهود

 
 تاكليت زوينة 

  116 خولة صردوح



 
 تاكليت زوينة 

  117 كريمة واضح

 
 

  118 سلمى نسرين غالم خليلي سهام

 
 

  119 إلهام يوريد خليلي سهام

 
 

  111 أسماء خليفة خليلي سهام

 
 هاللة نادية 

  111 منى مراد

 
 هاللة نادية 

  112 سمية شوار

 
 هاللة نادية 

  113 رانية منصورية

 
 

  114 سمراء بعطاش عرباتني نور الدين

 
 

  115 شعيب شواش عرباتني نور الدين

 
 

  116 ليلي سواحلية عرباتني نور الدين

 
 معيزة رضا 

  117 عبد الرؤوف بن عدي

 
 معيزة رضا 

  118 خولة بن سليمان

 
 

  119 مريم مشري  معيزة رضا

 
 

  121 إبتسام خيرات معيزة رضا

 
 معيزة رضا 

  121 نسيمة بوغانم

 
 لعميري ايمان 

  122 ليندة بن رزق هللا



 لعميري ايمان  
  123 فوزي حمادو

 
 لعميري ايمان 

  124 مختار صوادق عزام

 
 كسكاس اسماء 

  125 عائشة بوربيع

 
 كسكاس اسماء 

  126 إشراق قادري 

 
 كسكاس اسماء 

  127 سهام أخريب

 
 كسكاس اسماء 

  128 عماد الدين فراجي

 
 شتواح العياشي 

  129 صبرينة بوجليدة

 
 شتواح العياشي 

  131 عبد الحق ساحلي

 
 شتواح العياشي 

  131 سهام زيادنة

 
 زرقان وليد 

  132 سفيان مرايص ي

 
 زرقان وليد 

  133 طروب فاضل

 زرقان وليد  
  134 عصام خرش ي

 
 بوخروبة حمزة 

  135 عبد الرزاق هاللي

 
 

  136 كنزة نهار بوخروبة حمزة

 
 بوخروبة حمزة 

  137 عماد اعراببن 

 
 بن زيد فتحي 

  138 إيمان بلهوشات



 
 بن زيد فتحي 

  139 أسماء وهاب

 بن زيد فتحي  
  141 كريم عبيزة

 
 بطيحي نسيمة 

  141 خديجة زواوة

 
 بطيحي نسيمة 

  142 ليندة حارش

 
 بطيحي نسيمة 

  143 ليلى دوخي

 
 وشتاتي حكيم 

  144 أمينة ياسمين بوشجيرة

 
 وشتاتي حكيم 

  145 عبد الغني خير

 
 حكيموشتاتي  

  146 سهام بونقاب

 
 

  147 بسمة البتش عبد السالم حسان

 
 

  148 وردة لقديم عبد السالم حسان

 
 

  149 إكرام كباب عبد السالم حسان

 
 

  151 امنة علوني عبد السالم حسان

 
 

  151 أمال بوسنة عبد السالم حسان

 
 قارس بوبكر 

  152 أشرف بكوش

 
 قارس بوبكر 

  153 صورية شوك

 
 قارس بوبكر 

  154 سلمى حطاب



 
 لمنورعالق  

  155 منى جريباتة

 
 عالق لمنور 

  156 ليديا يسعد الشريف

 
 

  157 خلود لعناني كوسام امينة

 
 

  158 لويزة حداد كوسام امينة

 
 

  159 مروى قيطون  كوسام امينة

 
 

  161 هاجر بخوش كوسام امينة

 
 

  161 سليمة حشايش ي كوسام امينة

 
 

  162 محمد أنور  قوسمي رمازنية سفيان

 
 

  163 سماح لحرش رمازنية سفيان

 
 

  164 أسامة داود رمازنية سفيان

 
 شوشو عاشور 

  165 عادل جالب

 
 شوشو عاشور 

  166 يونس بسباس

 
 شوشو عاشور 

  167 هاجر جردي

 
 

  168 سامية لجنف برادعي محي الدين

 
 

  169 سهام حماش ي برادعي محي الدين

 
 

  171 نجاة زغبي برادعي محي الدين



 
 قويدري كمال 

  171 سعاد خليل

 
 قويدري كمال 

  172 كريمة دربالة

 
 قويدري كمال 

  173 صابر أيوب بلمهدي

 
 مناري عياشة 

  174 غنية زراري 

 
 مناري عياشة 

  175 بالل بوساهل

 
 مناري عياشة 

  176 عبد الرحمان بورغدة

 
 بورزام رمزي 

  177 خولة مكي

 
 بورزام رمزي 

  178 هشام رواق

 
 بورزام رمزي 

  179 مريم عروي

 
 بورماني ذوادي 

  181 أمينة عوملي سالم

 
 بورماني ذوادي 

  181 شهيناز دعاش ي

 
 بورماني ذوادي 

  182 وليد مكاوي 

 
 هامل فوزية 

  183 أحالم بومعزة

 
 هامل فوزية 

  184 سعيدة محنون 

 
 هامل فوزية 

  185 سارة خلود بن دادة

 
 موفق نور الدين 

  186 سارة تمين



 
 موفق نور الدين 

  187 حنان داود

 
 موفق نور الدين 

  188 هالة ساحلي

 
 مهداوي حنان  

  189 رانية بن رقرق 

 
 مهداوي حنان  

  191 سارة مغاغي

 
 مهداوي حنان  

  191 أمينة عقون 

 
 بن خالد فاتح  

  192 رمزي  قبايلي

 
 بن خالد فاتح  

  193 أكرم بوعود

 
 بن خالد فاتح  

  194 حسام مسعود سالم

 
 

            ميدان التكوين                                                                    


