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 آلاداب واللغات:ولُـــــة

 اإلااظتر/ الذهتوساٍ / كائمة مىاكؽات التأَُل الجامعي 

 ثوحذ بلعم الفىون Bاللاعات بالشمض:مالحظة

 ثوحذ بلعم اللغة وألادب العشبيAاللاعات بالشمض

( ٌ  (الؽشش ألاو

ة  ًوم   14/06/2020ألاحذ : كعم اللغة الاهجليًز

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون  اللاعة/اإلاذسج  التوكُت
خ الاصدًاد  ثاٍس

 ٌاظم الشالب وللب

11.00 10.00 9.00 

  x A6 President: Dr. 

Benmostefa 

 بً مصشفى

Dr. Djebbari 

حباسي 

31/5/1997 Ms. Djilali Asma 

 حُاللي أظماء

Examiner: Dr. Adder 

 أداس

ـة الذًـملشاطُــة الؽـعبـُــة ـالجـمـهـوسٍـ  ذ الجـضائٍش

PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA 

وصاسذ التعلُـم العالـي والبتـث العلمـي 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH 

- ثلمعان- حامعة أبو بىش بللاًذ 

Abou Bekr Belkaid Tlemcen University 
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 x  A7 Dr.Lamri (examiner) 

 العمشي ؼمغ الذًً

 

Dr.BOUKLIKHA 

(supervisor 

 (بوولُخة

21/05/1995 Abdelkrim Mouna Ikram 

م منى اهشام  عبذ الىٍش

Dr.Bensafa (chair) 

 بً صافة

X   A8 President: Dr. 

BOUKLIKHA 

 بوولُخة

Supervisor: Dr. LAMRI 

 العمشي ؼمغ الذًً

 

03/09/1997 Nawel  Derouiche 

 هواٌ دسواػ

Examiner: Dr. BENSAFA 

 بً صافة

  x A10 President: Prof. 

BENYELES 

 بً ًلغ

 

Supervisor: Prof. 

HAMZAOUI 

 حمضاوي 

 

12/05/1998 GhizleneKouloughli 

 كولوغلي غزالن

11/11/1995 -NesrineKhebichat 

  .Examiner: Dr خبيشات نسرين

BOUKLIKHAبوولُخة  
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ة  ًوم   18/06/2020 الخمِغ:كعم اللغة الاهجليًز

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون  اللاعة/اإلاذسج  التوكُت
خ الاصدًاد  ثاٍس

 ٌاظم الشالب وللب

11.00 10.00 9.00 

  x A6 President: Dr. LAMRI 

 العمشي 

 

Supervisor: Dr. 

BENSAFA 

 بً صافة

 

29/04/1997 Halima KEBIRI 

 حلُمة هبيري 

Examiner: Dr. 

BOUKLIKHA 

 بوولُخة

 x  A7 President: Dr N. Negadi 

 هلادي

Supervisor: Prof H. 

Hamzaoui 

 حمضاوي 

 

29/09/1997 Guettaia Hanifa Amel 

 كشاًة حىُفة أماٌ

Examiner: Dr F. Adder 

 أداس

X   A8 President: Pr Hamzaoui 

 حمضاوي 

Supervisor: 

Dr..Haddam 

 َذام

 

02/10/1996 

 

01/07/1996 

 

1-Benahmed Fadia 

 بً أحمذ فادًة

2-Belmokhtar Wadaa Examiner: Dr. El Ouchdi 

 الوؼذي
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 بلمختاس وداع

  x A9  Supervisor: Dr Haddam 

 Faiza 

 َذام فاًضذ

 

31/08/1997 Benaouda Souhila 

 President: Dr Frid Daoudi بً عودذ ظهُلة

ذ داودي  فٍش

Examiner: Dr Omari F. Z 

Imane 

 عمشي فائضذ اًمان

 

ة  ًوم   21/06/2020ألاحذ : كعم اللغة الاهجليًز

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون  اللاعة/اإلاذسج  التوكُت
خ الاصدًاد  ثاٍس

 ٌاظم الشالب وللب

11.00 10.00 9.00 

  X A6 President: Negadi 

 هلادي

Sup: Djennane 

 حىان

 

29/07/1995 

 

1-Hamidi Sara 

 حمُذي ظاسذ

 

02/12/1996 2-Chekrouni Hadjer 

 ؼلشووي َاحش

Examiner: Messaoudi 

 مععودي
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 X  A7 President: Adder 

 أداس

Supervisor: Djennane 

 حىان

 

19/02/1991 Korichi Asma 

ص ي أظماء  كَش

Examiner: Benguedda 

 بً كذذ

X   A8 President: Heddam Faiza 

 َذام فائضذ

Supervisor: El Ouchdi-

Mirali Ilhem 

 الوؼذي الهام

 

08/101997 Boukhiar Bouchra 

 بووُاس  ؽشر 

Examiner: Bassou 

Abderrahmane 

 و عبذ الشحمًطبا

 x  A9 Dr C. Lamri (president) 

 العمشي ؼمغ الذًً

Prof  H. Hamzaoui 

(supervisor) 

 حمضاوي 

25/03/1997 

 

-Berramdane djamila 

 بً سمضان حمُلة

 

05/06/1997 - Benzian zoulikha wafaà 

ان صولُخة وفاء  Dr F. Haddam (examiner بً ٍص

 َذام
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 15/06/2020ؤلاثىين : ؼعبة الترحمة  ًوم

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون  اللاعة/اإلاذسج  التوكُت
خ الاصدًاد  ثاٍس

 ٌاظم الشالب وللب

11.00 10.00 9.00 

  X A11 سئِعا– هادًة بوللذام . د 

 

مؽشفا –د َؽام والذي .أ

 

 بشاَُمي أمُىة 01/10/1990

حلُذ ظلمى  23/05/1996

 عضوا–أظماء بً مالً . د

 X  A12 سئِعا–سؼُذ بً وىافو . د  

 مؽشفا–د َؽام والذي .أ

13/04/1995 

 

 أمُىة كالليز

-هوس الذًً بً مهذي . د 

 عضوا

X   A13 مؽشفا –د َؽام والذي .أ سئِعا–هادًة بوللذام . د

 

 ؼباًبي هوسذ 1997/ 27/11

بوعمامة أمُىة  10/11/1997

 

 
-مىاٌ وظام ظعُذي . د

عضوا 

 x  A14 سئِعا–هادًة بوللذام . د 

 

مؽشفا -ظُفي حُاذ .أ

 

 كلُل فشاح 08/04/1995

 

 عضوا–أظماء بً مالً . د
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 22/06/2020الاثىين :  ؼعبة الترحمة ًوم

اإلاذسج  التوكُت

 اللاعة/

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون 
خ الاصدًاد  ثاٍس

 ٌاظم الشالب وللب

11.00 10.00 9.00 

  x A11 مؽشفا –د َؽام والذي .أ سئِعا–صلُخة ؼعبان صاسي . د

 

22/06/1996. ً  أحلُوي وعٍش

 عضوا-مىاٌ وظام ظعُذي . د

 x  A12 ف هشمة . د تي أمُىة . د سئِعا–ؼٍش مؽشفا –ؼٍو

 

 ؼِتاوي ًوظف .01/07/1985

وس . د ً َص  عضوا– كٍش

x   A13 بللشهين عبذ اللادس . د سئِعا–بً مهذي هوس الذًً . د–

مؽشفا 

 

25/07. /1996. 

22/04/1997 .

ظاًح إهشام 

 عضوا-أظماء بلمالً . د ظاًح سؼُذذ

 x  A14 يب . د ىس ي ٍص –بللشهين عبذ اللادس . د سئِعا–ظىوس ي بٍش

مؽشفا 

 

 على دحام إهشام .26/04/1997

22/06/1997 .  ً عموس وعٍش

 عضوا-ظُفي حُاذ . أ
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 29/06/2020: الاثىين : ؼعبة الترحمة  ًوم 

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون  اللاعة/اإلاذسج  التوكُت
خ الاصدًاد  ثاٍس

 ٌاظم الشالب وللب

11.00 10.00 9.00 

  x A11 م . د  سئِعا–سمضاوي مٍش

 

يب . د ىس ي ٍص –ظىوس ي بٍش

مؽشفا 

 

 فالق  ظعُذذ 02/11/1997

 

 عضوا-أظماء بً مالً . د

 x  A12 ف هشمة . د –بللشهين عبذ اللادس . د سئِعا–ؼٍش

مؽشفا 

 

 بً حمُذذ وظُلة 02/07/1997

م . د  عضوا–سمضاوي مٍش

X   A13 مىاكؽا -أظماء بً مالً . د سئِعا– هادًة بوللذام . د

 

تة بً عودذ 09/08/1995  بً فٍش

م. د  سمضاوي مٍش

 x  A14 تي أمُىة . د  سئِعا– ؼٍو

 

مىاكؽا -أظماء بً مالً . د

 

 ظعُذاوي دهُا صاد 27/03/1995

 عضوا– ظُفي حُاذ . أ
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 17/06/2020ألاسبعاء :  كعم اللغة و ألادب العشبي ًوم

اإلاذسج  التوكُت

 اللاعة/

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون 
خ الاصدًاد  ثاٍس

 ٌاظم الشالب وللب

11.00 10.00 9.00 

  x  04مذسج 

 

حمادو فشاح  05/06/1997  مؽشفاموظووي متمذ/أد سئِعا: بودوُلي / أد

  ممتتىاأحمذ ابشاَُم الضبير/ أد

 x   ف بموس ى عبذ /أد سئِعا: بوس فاطمة/ د 08مذسج ؼٍش

مؽشفا :  اللادس

 

 غماسي ظلمى 24/08/1996

 ممتتىا: حمذًة صدام/ د

 x   02مذسج 

 

: ؼافع بلعُذ هصيرذ / أد سئِعا: عبذ العالي  ؽير / أد

مؽشفا 

 

 بً أحمذ فاطمة 1978/02/21

 ممتتىا: ؼهُىاص ٌعمة بً صسكة/ د

  x  05مذسج 

 

سئِعا : لُلى سحماوي/ د : عبذ العالي  ؽير/أد

 مؽشفا

عضوص َىذ  11/02/1997

ممتتىا : حمذًة صدام/ د

  
 ئِعا-س-عمش دًذوح/أد 16ق  

  ممتتىىاأحمذ  ؽيري /د

 مبرن ظهُلة 11/11/1992 مؽشفا متمذ مشثاض. أد
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 24/06/2020ألاسبعاء :  كعم اللغة و ألادب العشبي ًوم

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون  اللاعة/اإلاذسج  التوكُت
خ الاصدًاد  ثاٍس

 ٌاظم الشالب وللب

11.00 10.00 9.00 

  x  04مذسج 

 

مؽشفا : الشاَش كشبي . د سئِعا-عبذ هاصش بلخُثر/ أد

 

 بً عضذ ًاظين 22/11/1992

 ممتتىا: حلُمة بً عضوص/د

 x   مؽشفا :  عبذ اللادس ظالمي/أد سئِعا:  حُاذ عماسذ/ د 02مذسج

 

 َىاء أحمذاوي 1996/01/07

 ممتتىا: أماٌ بىاصش/ د

x    03مذسج 

 

  سئِعا. فاطمة بوس /د

 طٌو متمذ مؽشفا/أد

 كاؼوس  ؽشر  09/02/1996

 َؽام بً ظىوس ي ممتتىا/د

 x   05مذسج 

 

ؾ/أد  مؽشفا: ؼافع بلعُذ هصيرذ/أد سئِعا: أحمذ كَش

 

م 12/07/1995  بً عذلة مٍش

 ممتتىا: ظُذي متمذ طشش ي/ أد

  x  08مذسج 

 

سئِعا : عبذ الجلُل مصشفاوي / أد

ممتتىا : فتُتة بً ًتيى/ د

 

 مؽشفا: بً ظعُذ عباظُة / د

صوسٍة بوظهلة  12/07/1995
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 25/06/2020الخمِغ  : كعم اللغة و ألادب العشبي ًوم 

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون  اللاعة/اإلاذسج  التوكُت
خ الاصدًاد  ثاٍس

 ٌاظم الشالب وللب

11.00 10.00 9.00 

  x  04مذسج 

 

بوعلي عبذ الىاصش / أد -سئِعا-أماٌ بىاصش/د

مؽشفا 

 

21/12/1995 

 

 ثابتي فاطمة

 ممتتىا. فتُتة عباط/د

 x   مؽشفامحمد مرتاض / أد -ر-حسين فارسي/أد 02مذسج 

 

28/04/1997 

 

 داوود هوثش

  فتيحة بن يحيى/      د

x    03مذسج 

 

 22/06/1970 متمذ ؼيراوي مؽشفا/.د- سئِعا-بومذًً هشوم/أد

 

طوٍلب عبذ الحىُم 

 حمذًة صدام ممتتىا/د 

 x   05مذسج 

 

 حىُم إهشام 19/04/1999 متمذ طٌو مؽشفا. أد -سئِعا-متمذ بللاظم/أد

 حُاذ عماسذ ممتتىا/د

  x  سئِعا-متمذ موظووي/أد 08مذسج -  للاط هصيرذ 05/04/1996 متمذ طٌو مؽشفا. أد

عباظُة بً ظعُذ ممتتىا /د
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 آلاداب واللغات:ولُـــــة

خ اإلاىاكؽة  2020/06/16,ثاٍس

 اإلااظتر/ الذهتوساٍ / كائمة مىاكؽات التأَُل الجامعي 

كعم اللغة الفشوعُة 

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون  اللاعة/اإلاذسج  التوكُت
خ الاصدًاد  ثاٍس

 اظم وللب  الشالب

11.00 10.00 9.00 

  x B7 شاء عضووي كلعي لُلى  حعاوي ظامُة 16/03/1995 فاطمة الَض

 ٌعالوي وفاء

 x  B8 ٌمااي صبري  04/12/1994 ؼُعلي سمضي  بً أحمذ هيها 

 بً عماس سبُعة

 x  B6 ٌمذًاهة بومذًً 09/05/1996 ؼُعلي سمضي  بً أحمذ هيها 

 بً عماس سبُعة

x   B9 كذوس ظعاد 23/07/1994 آماٌ بموظات عمي عبذ الغني 

 بً ؼون هجاذ

x   B10 الصوفي إهشام 12/02/1997 آماٌ بموظات عمي عبذ الغني 

 بً ؼون هجاذ

  x A6 ان لُىذذ  بلحاج الشاَش آظُة 31/07/1966 ظوس ي ؼهُىاص بً ٍص

 بوعُاد وعُمة
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خ اإلاىاكؽة  23/06/2020,ثاٍس

اإلااظتر / الذهتوساٍ / كائمة مىاكؽات التأَُل الجامعي 

 كعم الفشوعُة

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون  اللاعة/اإلاذسج  التوكُت
خ الاصدًاد  ثاٍس

 اظم وللب  الشالب

11.00 10.00 9.00 

  x B7 عىصش صهُب 28/11/1996 اظماعُل بً مىصوس  بىاباجي َذًات 

 ظوس ي ؼهُىاص

 x  B8 ٌبلخاثير متمذ 19/09/1976 لشُفة صاسي متمذ صهاظني آما 

 بً مىصوس حعان ٍساض

x   B9 غالي ظهام   ظعاد طالب ثاكمي والذ

 صوهُة عالٌ

خ اإلاىاكؽة  30/06/2020,ثاٍس

 اإلااظتر كعم الفشوعُة/ الذهتوساٍ / كائمة مىاكؽات التأَُل الجامعي 

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون  اللاعة/اإلاذسج  التوكُت
خ الاصدًاد  ثاٍس

 اظم وللب  الشالب

11.00 10.00 9.00 

  x B6 محمداوي خدًجت 21/09/1996 موظاوي ظُذي متمذ وشاب أب حعفش 

 ثاكمي والذ

 x  B10 بً مىس ى الميت 16/05/1997 بً مىصوس اظماعُل عالٌ صوهُة 

 ظعاد طالب
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X   B9  شاء دالي ًوظف فاطمة الَض صاسي متمذ لُلى   بً دًمراد بليىدة 19/07/1972

 X  A9  ؽة وؼذي عَو بً عماس سبُعة   بىحدوف فريال الضاويت 

عضووي فاطمة 

  X B7 حريس هجيرة 19/07/1996 موظاوي ظُذي متمذ وشاب أب حعفش 

 ثاكمي والذ

  X A6  ًًبً عِس ى عض الذ شاء  ؼعُب فاطمة الَض  دحماوي أحمد 14/05/1996

ت ثوفُم  بً غبًر

 X  A8  ؽة وؼذي عَو بً عماس سبُعة   حىادقي مريم إًىاش 

عضووي فاطمة 

    B11 اض.د محدًد  هاحر   طالب ظعاد.د بً مىصوس ٍس

اءويط آمال  ف متمذ صهٍش  علي بً الؽٍش

 X  B8 مهيدي وصام 02/01/1996 بً مىصوس اظماعُل عالٌ صوهُة 

 ظعاد طالب

 

  

ة  ًوم   18/06/2020 الخمِغ: كعم اللغة الاهجليًز

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون  اللاعة/اإلاذسج  التوكُت
خ الاصدًاد  ثاٍس

 ٌاظم الشالب وللب

11.00 10.00 9.00 
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     07مذسج President: Pr.Serir Ilhem 

ش إلهام  ظٍش
Examiner: Dr.Belmrabet Fatiha 

 بلمشابط فتُتة

Supervisor: Dr.Frid Daoudi 

ذ داودي  فٍش

 

10/04/1968 tounkoub youcef 

 ثىلب ًوظف

 24/06/2020ألاسبعاء :  كعم اللغة و ألادب العشبي ًوم

 ألاظتار اإلاؽشف ألاظاثزذ اإلامتتىون  اللاعة/اإلاذسج  التوكُت
خ الاصدًاد  ثاٍس

 ٌاظم الشالب وللب

11.00 10.00 9.00 
 
   ف بموس ى عبذ اللادس  19ق أد ؼٍش

 طُبي حشذ. د

م ميي  بلبؽير هجُة   أد عبذ الىٍش

  
د بً معمش بووضشذ .أ 18ق  

 كذوس ي هوسالذًً.د

 عذون أهفاٌ 13/12/1997 د موظووي متمذ.أ

    م لشفي  20ق عبذ الىٍش

بللاظم اًمان 

ة بشوات آماٌ   ظفير بذٍس

 17/06/2020ألاسبعاء :  كعم اللغة و ألادب العشبي ًوم   

  
ؾ مؽشفا. أد سئِعا-متمذ بللاظم/أد 07مذسج     أحمذ كَش

 

 ظُذي ًخلف علُلة 

ف بموس ى ممتتىا-  عبذ اللادس ؼٍش
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     03مذسج 

 

وسدذ /د- سئِعا-بووضشذ بً معمش/أد

 متصش ممتتىا

 عبذ هاصش بلخُثر مؽشفا. أد

 

 عبذ اإلاالً عبذ اللادس 

 

  

  

) 04اللاعة 

 (الذهتوساٍ

 

ً الذًً مختاسي سئِعا/ أد  ٍص

 وسدذ متصش ممتتىا/د

ؾ أحمذ مؽشفا.أد  كَش

 

 بودومة سحاء 

 

 25/06/2020الخمِغ  : كعم اللغة و ألادب العشبي ًوم 

  
- سئِعا-ظُذي متمذ غُتري /أد 07مذسج   

 هصيرذ ؼُادي ممتتىا/   د

 َؽام بً ظىوس ي مؽشفا.    د

 

 موالي أظماء 
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 الذهتوساٍ/ كائمة مىاكؽات التأَُل الجامعي 

 مىاكؽة سظائل الذهتوساٍ -1

كعم اللغة و ألادب العشبي  - أ

خ و ميان  اإلاىاكؽة الشعبت  الخخصص لجىت املىاكشت ثاٍس   اصم الطالب و للبه

 15/06/2020ؤلاثىين 

الؽشش )كاعة الاهترهِت 

 ٌ  (ألاو

 09.00العاعة 

 (حامعت جلمضان)ملياوي محمد . د

 (حامعت جلمضان) زمري محمد. د.أ

 (حامعت جلمضان) بً ًحيى فخيحت . د

( 1حامعت وهران ) ميراوي عبد الىهاب. د

 (مغىيت. ج. م) بغداد عبد الرحمان. د

لعدودي أًىب  دراصاث أدبيت ألادب الجسائري الحدًث و املعاصر 01 

ة  - ب كعم اللغة الاهجليًز

خ و ميان  اإلاىاكؽة الشعبت  الخخصص لجىت املىاكشت ثاٍس   اصم الطالب و للبه

 18/06/2020الخمِغ 

الؽشش )كاعة ألاهترهِت 

 ٌ  (ألاو

 9.00العاعة 

 (حامعت جلمضان)حجىي غىحي. د.أ

 (حامعت جلمضان) صرير إلهام. د.أ

 (حامعت جلمضان)مىرو وصيلت . د

 (حامعت صيدي بلعباش) بجاوي فىزيت. د.أ

 (حامعت معضكر)دًب محمد . د

ت أدب و لغت أميىت صرصىر  إهجليًز 01 

كعم اللغة الفشوعُة -                                                             ج

خ و ميان  اإلاىاكؽة الشعبت  الخخصص لجىت املىاكشت ثاٍس   اصم الطالب و للبه

بً مجاهد حالل صيدي  فروضيت حعليميت اللغت (حامعت جلمضان)براهمي فاطمت . د 06/2020 /28ألاحذ  01 
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الؽشش )كاعة الاهترهِت 

 ٌ  (ألاو

 09.00العاعة 

 (حامعت صيدي بلعباش) ميضىري بلعباش. د.أ

 (حامعت صيدي بلعباش) بىجفليلت ًميىت. د.أ

 (حامعت مضخغاهم) بً صلاط مليكت. د

ط جىفيم. د  (حامعت جلمضان) بً غبًر

 (حامعت جلمضان) وحدي دمارجي عىيشت. د

محمد 

 التأَُل الجامعي -2

خ و ميان  اإلاىاكؽة الخخصص  لجىت املىاكشت ثاٍس   اصم الطالب و للبه

 21/06/2020ألاحذ 

الؽشش )كاعة اإلاىاكؽات

 ٌ  (ألاو

 10.00العاعة 

 

 (حامعت جلمضان)بلباشير عبد الرزاق . د

 (حامعت جلمضان) صىالمي حبيب. د

 (حامعت مضخغاهم) صعيدي محمد. د.أ

 (حامعت جلمضان)خالدي محمد . د.أ

 (حامعت جلمضان) خىاوي زهرة. د

 رمضان محمد. د.أ

 (عين جمىشيت. ج.م)

صالح بىشعىر محمد أمين  فىىن  01 

 22/06/2020الاثىين 

كاعة الذهتوساٍ كعم ألادب 

( ٌ  (الؽششألاو

 10.00العاعة 

 (حامعت جلمضان)بىزار حبيبت . د

 (حامعت جلمضان)خىاوي زهرة . د

( 1حامعت وهران )عسوز بً عمر . د.أ

 (حامعت جلمضان)بلباشير عبد الرزاق . د

 (حامعت جلمضان)رحىي حضين . د

 (حامعت صيدي بلعباش)كركىة إدريط. د.أ

 

 

بً عسوزي عبد هللا  فىىن   

02 
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 23/06/2020الثالثاء 

كاعة اإلاىاكؽات 

( ٌ  (الؽششألاو

 10.00العاعة 

 (حامعت جلمضان)صىىس ي فاًسة . د.أ

 (حامعت جلمضان)بللرهين عبد اللادر. د

( 1حامعت وهران )عالم ليلى. د.أ

 (حامعت جلمضان)بً خىافى رشيد . د

 (حامعت جلمضان)بىللدام هادًت . د

 (1حامعت وهران )بً عيس ى عبد الحليم . د.أ

صعيدي مىال وصام  جرحمت

 

03 

 

 24/06/2020ألاسبعاء 

كاعة اإلاىاكؽات 

( ٌ  (الؽشش ألاو

 10.00العاعة 

 (حامعت جلمضان)بً ًلط راضيت . د.أ

 (حامعت جلمضان)صرير إلهام . د.أ

 (حامعت معضكر)دًب محمد . د

 (حامعت جلمضان)صىىس ي فاًسة . د.أ

 (حامعت جلمضان)هلادي وضيم . د

 (حامعت صيدي بلعباش)ملىن محمد . د.أ

ت بابى مريم  إهجليًز 04 

 25/06/2020الخمِغ 

الؽشش )كاعة اإلاىاكؽات 

ألاٌو 

 10.00العاعة 

 (حامعت جلمضان)علي بً شريف زهريا . د.أ

 (حامعت جلمضان)بً غبًرط محمد جىفيم. د

 (الىعامت. ج. م)فاري بىعىاوي حمال الحم . د.أ

 (حامعت صيدي بلعباش)ميضىري بلعباش . د.أ

 (حامعت جلمضان)بً عمار ربيعت . د

 (حامعت جلمضان )محي الدًً عس الدًً . د.أ

حدبي أهيضت  فروضيت 05 


