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العلوم,�ليـــــة  

 قائمة مناقشات  املاس�� 

قسم  االعالم  اآل��    

 تار�خ املناقشة القاعةاملدرج / األساتذة املمتحنون  األستاذ املشرف إسم ولقب  الطالب
 التوقيت

 

 مر�اح ياسم�ن

 ينبن موسات شمس الد عزوزي أمال
 عبد ا�جليل حنان

 بم��يك الياس سا 10:30 سا 09:00 21/06/2020 1املدرج 

 بن موسات شمس الدين

 داود عمر

 حجيلة فتح هللا قنون محمد
 بن عزوز مرت�ىى

 مرزوق محمد سا 10:30 سا 09:00 21/06/2020 2املدرج 

 حجيلة فتح هللا

 حملي�� مو�ىى

 مالطي جو�دة س�نطاهري محمد يا

 عبد ا�جليل حنان

 سلعا�� ياسم�ن
 3املدرج 

 سا 12:30 سا 11:00 21/06/2020
 ستو�ي خالد

 مالطي جو�دة

 عبد ا�جليل حنان



 شر�في ابتسام رانية
 �حساي�ي محمد

 بن معمر بدر 
 بن عمار عبد الكر�م سا 10:30 سا 09:00 22/06/2020 1املدرج 

 �حساي�ي محمد

 ديا�ي هيثم
 �حساي�ي محمد

 بن عمار عبد الكر�م
 بن معمر بدر سا 12:30 سا 11:00 22/06/2020 2املدرج 

 �حساي�ي محمد

 شبا�ي أيوب

 عمراوي أسماء لوجدي أ�س
 مالطي جو�دة

 بم��يك الياس سا 12:30 سا 11:00 22/06/2020 3 املدرج

 ماءعمراوي أس

 مختاري فر�ال
 بن معمر بدر

 �حساي�ي محمد
 بن مونة يوسف سا 10:30 سا 09:00 23/06/2020 1املدرج 

 بن معمر بدر

 عمراوي ياسم�ن

 عمراوي أسماء بن ديمراد يوسف
 سما�� محمد اسماعيل

 بم��يك الياس

 عمراوي أسماء

 سا 10:30 سا 09:00 23/06/2020 2املدرج 

 د دباغ فتيحةبوعيا

 بن معمر بدر يوسفي أم��ة
 �حساي�ي محمد

 بن مونة يوسف سا 12:30 سا 11:00 23/06/2020 3 املدرج

 بن معمر بدر

 مالطي أرسالن نذير

 بن معمر بدر خداوي محمد بدر الدين
 بن مونة يوسف

 ب�حوس�ن أم�ن سا 10:30 سا 09:00 24/06/2020 1املدرج 

 معمر بدربن 

 بن حبيب محمد

 سلعا�� ياسم�ن بن قبيل حمزة
 مال�ي جو�دة

 24/06/2020 2املدرج 
 سا 10:30 سا 09:00

 مصابي�� محمد



 سلعا�� ياسم�ن

 مال�ي عابد

 بو�ردن أمينة

 بن مونة يوسف هشام فاطمة
 بن معمر بدر

 حوس�ن أم�نب� سا 12:30 سا 11:00 24/06/2020 3 املدرج

 بن مونة يوسف

 بوخاري غزالن
 مصابي�� محمد

 سلعا�� ياسم�ن
 24/06/2020 4املدرج 

 سا 12:30 سا 11:00
 بن عمار عبد الكر�م

 مصابي�� محمد

 براه�ي  نورالدين

 لزو�ي لي�� ر�ما
 بن عزوز مرت�ىى

 ستو�ي �سمة
 ا�حبيب دحو مصطفى سا 12:30 سا 11:00 24/06/2020 5املدرج 

 بن عزوز مرت�ىى

 زرقوق خالد

 بم��يك الياس ثابت زاطلة يوسف
 عمراوي أسماء

 عبد ا�جليل حنان سا 10:30 سا 09:00 25/06/2020 1املدرج 

 بم��يك الياس

 داودي إبراهيم

 معطى هللا حس�ن بولنوار �شرى 
 مالطي جو�دة

 ستو�ي خالد سا 10:30 سا 09:00 30/06/2020 3املدرج

 معطى هللا حس�ن

 موساوي سارة

 معطى هللا حس�ن مز�ان مر�م
 بم��يك الياس 

 مالطي جو�دة سا 12:30 سا 11:00 30/06/2020 4املدرج 

 معطى هللا حس�ن

 بن منصور سيداحمد
 سما�� محمد اسماعيل

 عمراوي أسماء
 30/06/2020 2املدرج 

 سا 10:30 سا 09:00
 بن عزوز مرت�ىى



 سما�� محمد اسماعيل

 أمال عثمان
 بن عزوز مرت�ىى

 حجيلة فتح هللا
 ستو�ي خالد سا 10:30 سا 09:00 30/06/2020 1املدرج 

 بن عزوز مرت�ىى

 قطاية محمد

 مصابي�� محمد بن صابر إكرام
 بن عمار عبد الكر�م

 سا 10:30 سا 09:00 25/06/2020 3ج املدر 
 حجيلة فتح هللا

 مصابي�� محمد

 براه�ي  نورالدين

بر�ك�ىي رقيق عديل 

 أشرف

 بو�كر معاذ عبد الهادي

 بن عمار عبد الكر�م
 حجيلة فتح هللا

 سلعا�� ياسم�ن سا 12:30 سا 11:00 23/06/2020 4املدرج 

 �مبن عمار عبد الكر 

 بوشقيف لطيفة
 سلعا�� ياسم�ن

 مصابي�� محمد
 عبد ا�جليل حنان سا 12:30 سا 11:00 25/06/2020 4املدرج 

 سلعا�� ياسم�ن

 شيخ محمد وليد
 عبد الرحيم محمد أم�ن

 اليبدري  ز�نب
 بودفلة أم�ن سا 12:30 سا 11:00 25/06/2020 5املدرج

 م�نعبد الرحيم محمد أ

 نا�ي زكر�اء

 مبار�ي محمد أ�س

 بودفلة أم�ن اليبدري  ز�نب
 عبد الرحيم محمد أم�ن سا 10:30 سا 09:00 25/06/2020 2املدرج 

 اليبدري  ز�نب

 

 



 

الف��ياء قسم    

 

 املناقشة تار�خ القاعةاملدرج / األساتذة املمتحنون  األستاذ املشرف إسم ولقب  الطالب
 التوقيت

 سا 11:00 سا 09:00

 بابا أحمد �سيم مر�م غزال

 براه�ي بدرالدين نبيل

Salle S001 21/06/2020 X  بن دحمان  محمد فوزي 

 

 بابا أحمد �سيم قاس�ي ز�نب

 شيخ بالد  �ش��

Salle S002 21/06/2020  X إبراهيم قروزان لطفي 

 

 ولدعباس عمار�ة ياسم�ن براهامي

 �غداد�� توفيق

Salle S001 22/06/2020 X  عمارة سفيان 

 خر�وش جميلة

 بن يوسف بومدين بد�عة �ش��ي 

 شعبان صاري نصرالدين

Salle S001 23/06/2020 X  رحمون خديجة 
 

 شيماء بن عيس

 شيخ بالد  �ش��

 بخ�ىي سماع�ن

Salle S002 23/06/2020  X قروزان لطفي إبراهيم 

 

  Salle S001 24/06/2020 X نصر الدين تر��يي�ي ب  خر�وش جميلة-1 رانيا  مطولو



 بن يلس سهيلة نصر الدين بن مو�ىى -2

 

 جديد سارة
 بن يلس سهيلة-1

 خر�وش جميلة -2

 عمارة سفيان

Salle S002 24/06/2020  X غمري أمينة 

 

 مينةا اونجلة
 غمري أمينة-1

 بن يلس سهيلة -2

 مجادي سهيلة

Salle S001 25/06/2020 X  شيع�� أنيس 

 

 رحمون خديجة ��ال بن سماع�ن

 بن مو�ىى نصر الدين

Salle S001 28/06/2020 X   بن يلس باتول 

 

 بتاج لطيفة فاطمة الزهراء ما��

 مجاهدي صارة إناس

Salle S002 28/06/2020  X مليكة مد�ي 

 

 

 

 


