
 

رئيس اللجنة العضو األول  ي
 
العضو الثان

جهاد ايفية شر 8:30-9:00 مزوار دمحم رئيسا د- ابتسام توهامي د بوعالوي دمحم

أسماء سارة ساسي 9:00-9:30
بوعالوي دمحم

فؤاد بومدين

Mezouar 

Mohamed

بدرة حميدي 9:30-10:00 بوعالوي دمحم مزوار دمحم تهامي ابتسام

عيىس زرارـقة 10:00-10:30 ي دمحم
صدرات  زغودي عمر تبيب دمحم

دمحم جياللي 10:30-11:00 ي دمحم
صدرات  زغودي عمر تبيب دمحم

عبدالحق قندوزي 10:00-10:30 بن ساسي احمد عزوزي أسامة سعداوي عالل

دنيا قاسيمي 11:00-11:30 أسامة عزوزي بن ساسي احمد ن نرص الدين بن حسي 

عالء الدين ايفية ضن 9:30-10:00 د أسامة عزوزي بن ساسي احمد سعداوي عالل
لخرصن العايب 8:30-9:00 بن ساسي احمد أسامة عزوزي Yahia Saadaoui

أحمد بن موس 9:00-9:30 بن ساسي احمد أسامة عزوزي ن نرص الدين بن حسي 

زكرياء بن يامينة 10:30-11:00 عزوزي أسامة بن ساسي احمد سعداوي عالل

فاروق زاوي 11:30-12:00 بن ساسي أحمد عزوزي أسامة ن نرص الدين بن حسي 

فاطمة ي لعرات  8:30-9:00 ن ي ياسي 
ن
قطوف

نوردين عبد 

القادر ايت بشي  ليندة

دمحم بلقايد خملول 9:00-9:30 ن ي ياسي 
ن
قطوف

نوردين عبد 

القادر عبيد فريد زكريا

صالح الدين دادة 9:30-10:00 ن ي ياسي 
ن
قطوف

نوردين عبد 

القادر عبيد فريد زكرياء

زينب زميت 10:00-10:30 زاوي عيىس

نوردين عبد 

القادر عبيد فريد زكرياء

وداد شعيب 10:30-11:00 زاوي عيىس ليندة أيت بشي  ن ي ياسي 
ن
قطوف

عكاشة ي العرات  11:00-11:30 زاوي عيىس ايت بشي  ليندة ماحي دمحم

دمحم زعيلق 8:30-9:00 ميهوب بوعالم ي
ن
ف بوبكر شر خيالي بقاسم

خوخة ي
صديق  9:00-9:30 الميهوب بوعالم دناقة أحمد عمارة شيخ

مصطقن ي
حساتن 9:30-10:00 الميهوب بوعالم بلقاسم خيالي شيخ عمارة

عمر عبدالالوي 10:00-10:30 الميهوب بوعالم خيالي بلقاسم دناقة أحمد

عائشة ميطر 10:30-11:00 الميهوب بوعالم دناقة أحمد خيالي بلقاسم

علي رقيق برة 11:00-11:30 الميهوب بوعالم خيالي بلقاسم دناقة أحمد

كريم سامر 11:30-12:00 ن عطلي دمحم االمي  ي علي
زعيي  بن سعيد جمال

عبد الرحمان قدي 12:00-12:30 ن عطلي دمحم االمي  ي علي
زعيي  الدكتور بن سعيد جمال

مراد سباطي 12:30-13:00 ن عطلي دمحم االمي  ي علي
زعيي  بن سعيد جمال

العلوم االقتصادية و التجارية 

وعلوم التسيي 

معهد العلوم االنسانية 

واالجتماعية

14

15

 االعالم اآللي 1

االعالم اآللي 2

اآلداب و اللغات

الحقوق و العلوم السياسية 

المعهد

العلوم 

القاعة 

االعالم اآللي 2

أعضاء لجنة المناقشة 
االسم اللقب التوقيت 

 




