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برنامج المناقشجاليوجج الثالناج06ج ي اج 2017جتخصصجاق نوالتلشج
الحصة

القاعة

لجنة المناقشة

الطالب
المشرف

الرئيس

المناقش

08.45-08.00

309

بشار سلمى

رحال سالف

جالب محمد

قشوط الياس

08.45-08.00

310

باري سهام

يزغش كميليا

محمدي رشيد

زوزو عبد اهلل

08.45-08.00

311

برهوم سليمة

منصوري رقية

مدوكي يوسف

براهيمي نوال

09.45-09.00

309

عرعار سمراء

رحال سالف

زوزو عبد اهلل

مدوكي يوسف

09.45-09.00

310

قرطي خلود

يزغش كميليا

براهيمي نوال

جالب محمد

09.45-09.00

311

مناعي هاجر

منصوري رقية

قشوط الياس

محمدي رشيد

10.45-10.00

309

بن عيسى سماح

رحال سالف

محمدي رشيد

براهيمي نوال

10.45-10.00

310

سالطنية نبيل

يزغش كميليا

مدوكي يوسف

جالب محمد

10.45-10.00

311

عمراني منال

زعرور نعيمة

زوزو عبد اهلل

قشوط الياس

11.45-11.00

309

بجاوي نعيمة

جودي حنان

منصوري رقية

غضبان حسام الدين

11.45-11.00

310

بورنان هناء

رماني احمد

صولح سماح

بوريش نصر الدين

11.45-11.00

311

12.45-12.00

309

برباش الهام

جودي حنان

زوزو عبد اهلل

بن تركي زينب

12.45-12.00

310

لهراكي نور الدين

رماني احمد

روينة عبد السميع

ربيع مسعود

12.45-12.00

311

بن صالح زوينة

غضبان حسام الدين

حبة نجوى

غقال الياس

13.45-13.00

309

هقي بغداد

جودي حنان

روينة عبد السميع

حبة نجوى

13.45-13.00

310

شنوفي شهرزاد

رماني احمد

جالب محمد

غقال الياس

13.45-13.00

311

قرين عواطف

غضبان حسام الدين

بوريش نصر الدين

ربيع مسعود

ج
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برنامج المناقشجاليوجج األ بناج07ج ي اج 2017جتخصصجاق نوالتلشج
الحصة

القاعة

لجنة المناقشة

الطالب
المشرف

الرئيس

المناقش

08.45-08.00

309

عون سناء

رحال سالف

منصوري رقية

بن عيسى ليلى

08.45-08.00

310

سالوي حسام

يزغش كميليا

رماني احمد

غقال الياس

08.45-08.00

311

تاوريريت سيف الدين

براهيمي نوال

مدوكي يوسف

حبة نجوى

09.45-09.00

309

حمدان لبنى

رحال سالف

حبة نجوى

غقال الياس

09.45-09.00

310

بوستة عبد الحفيظ

يزغش كميليا

بوريش نصر الدين

رماني احمد

09.45-09.00

311

عايشي بالل

مدوكي يوسف

غضبان حسام الدين

روينة عبد السميع

10.45-10.00

309

شويب نور الدين

مدوكي يوسف

غقال الياس

حبة نجوى

10.45-10.00

310

بوزيدي مفيدة

زير صبرينة

براهيمي نوال

غضبان حسام الدين

10.45-10.00

311

مومني فوزية

قشوط الياس

يزغش كميليا

رحال سالف

11.45-11.00

309

بعيط محمد الهادي

جودي حنان

براهيمي نوال

جالب محمد

11.45-11.00

310

رزيق سهيلة

رماني احمد

قشوط الياس

ربيع مسعود

11.45-11.00

311

كشيدة كمال

صيفي وليد

محمدي رشيد

زوزو عبد اهلل

12.45-12.00

309

هقي هاجر

جودي حنان

جالب محمد

ربيع مسعود

12.45-12.00

310

صدام عثمان

صيفي وليد

زوزو عبد اهلل

قشوط الياس

12.45-12.00

311

13.45-13.00

309

رحال عبد اهلل

جودي حنان

جودي محمد رمزي

قشوط الياس

13.45-13.00

310

بابا حنيني سفيان

محمدي رشيد

ربيع مسعود

جالب محمد

13.45-13.00

311

بلورغي سهام

بن بريكة عبد الوهاب

زوزو عبد اهلل

حبة نجوى
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