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اللجنة العلمية قرار  الرقم االسم اللقب األستاذ المشرف  عنوان المذكرة 

  1 حسان سبوعي كوسة عمار  

  2 فاروق ملرد عمار كوسة  

  3 بركات عامر كوسة عمار  

  4 خليل كنون  بن اعراب محمد  

  5 مروة عظيمي بن اعراب محمد  

  6 شافية كرميش بن اعراب محمد  

  7 هارون بعوز  ظريف قدور  

  8 صبرينة بلعيد ظريف قدور  

  9 جمال الدين درادرة ظريف قدور  

  11 شمس الدين زوبير قنوفي وسيلة  

  11 عبد الرزاق قادري  وسيلة قنوفي  



  12 صباح مخيلف قنوفي وسيلة  

  13 صو نية بن واقني بوجالل صالح الدين  

  14 ياسمين بوسيف بوجالل صالح الدين  

  15 أسماء قداري  بوجالل صالح الدين  

  16 صبرين كتفي قرقور نبيل  

  17 منال لشرم قرقور نبيل  

  18 أمينة شادلي قرقور نبيل  

  19 نعيمة حططاش معمري نصر الدين  

  21 مفيدة برارمة معمري نصر الدين  

  21 لزهر منصوري شيباني عبد هللا  

  22 وحيد بوقاعة شيباني عبد هللا  

  23 أحمد جاسر بوقرن توفيق  

  24 آسيا قش ي بوقرن توفيق  

  25 سمية شيطر منصوري رؤوف  

  26 سارة جبار منصوري رؤوف  

  27 أحالم مساجي شوقي سمير  

  28 فايزة بلوط شوقي سمير  

  29 سارة كحالت شوقي سمير  

  31 يعقوب زرايبي بوغازي وهيبة  



  31 سلمى ثابتي بوغازي وهيبة  

  32 فايزة بوخطوطة بوسعدية رؤوف  

  33 باهي الدين باهي بوسعدية رؤوف  

  34 مريم بوخنفوف قجالي محمد  

  35 كنزة مرغم قجالي محمد  

  36 أمال حماميد قجالي محمد  

  37 نور الدين بوخالفة خبابة اميرة  

  38 وليد طالبي خبابة اميرة  

  39 شيماء قدوج غبولي منى  

  41 أكرم مسعي غبولي منى  

  41 اسماء جحنيط غبولي منى  

  42 كهينة خرفي عفان يونس  

  43 عبد الرؤوف برباش عفان يونس  

  44 فهيم لبراش غجاتي عبد الحليم  

  45 علي ولي الدين بوساهل غجاتي عبد الحليم  

  46 أحالم تكركارت بلمهدي سميحة  

  47 نجاة بلخرش ي بلمهدي سميحة  

  48 يعقوب حابي قرماش كاتية  
 

  49 فهيمة طوطاوي  قرماش كاتية 



  51 نجية منور  بن سهيل لخضر  

  51 يسرى  بن عمار بن سهيل لخضر  

  52 محمد اليمين رباج بن دعاس سهام  

  53 المية دومي بن دعاس سهام  

  54 إكرام راضية روابح حسام مريم  

  55 راضية بركوكش حسام مريم  
  56 حميدة عزيز مشري سلمى  
  57 نعيمة بوزكري  مشري سلمى  

  58 رزيقة بالل بن سيدهم حورية  

  59 الميس حكيمي بن سيدهم حورية  

  61 ملية يايس ي ذوادي عادل  

  61 سجية جيرار ذوادي عادل  

  62 مروة بخاخ بن حسين ليلى  

  63 خولة بووذن بن حسين ليلى  

  64 وفاء روباش لرقط سميرة  

  65 يونس بوزرارة لرقط سميرة  

  66 أحالم بوشخيمة أيت شعالل نبيل  

  67 زينب بوحفص أيت شعالل نبيل  

  68 تونس قيطان دربال مديحة  



  69 شيناز رحماني دربال مديحة  

  71 محمد نجم الدين بورزامي بلهول زكية  

  71 منى عنان بلهول زكية  

  72 إلهام ربعي قاسم المية  

  73 فوزية بوزورين قاسم المية  

  74 شهيناز شنافي واسع حورية  

  75 سماعيل خبابة واسع حورية  

  76 خليل جيتلي كرد الواد مصطفى  

  77 مريم حمداوي  كرد الواد مصطفى  

  78 شمس الدين كتيب مخلوفي خضرة  

  79 سندس كرموش مخلوفي خضرة  

  81 غنية خالف جعفري مفيدة  

  81 حمو عماد خماري  جعفري مفيدة  

  82 سليمة محمودي هامل فوزية  

  83 خليفة مسيلي هامل فوزية  

  84 مرجان الدين نيسيا لحول سعاد  

  85 هانية رابطي لحول سعاد  

  86 بركاهم بن مسلم زبيري وهيبة  



  87 كريمة كروش زبيري وهيبة  

  88 امينة دالي عيادي سعاد  

  89 احالم قريش ي عيادي سعاد  

  91 ليندة كعبش شباح بوزيد  

  91 سفيان بكيس شباح بوزيد  

  92 إبتسام عمر زراري حبيبة  

  93 علي رايس زراري حبيبة  

  94 مريم جابي كعرار سفيان  

  95 عبد املالك رباج كعرار سفيان  

  96 ايمان لغمارة رمضاني مسيكة  

  97 رندة تونس ي رمضاني مسيكة  

  98 ابتسام عمراوي  سلطاني إسماعيل  

  99 وردة سكفالي سلطاني إسماعيل  

  111 رزيقة سامعي أومعمر أبوبكر نسيم  

  111 إبتسام بوناب أومعمر أبوبكر نسيم  

  112 سارة اوبعزيز دهيمي محمد الطيب  

 

 ميدان التوين


