
 

 

 

 برنامج التأطيراألسبوعي لشعبة تسيير التمنيات الحضرية 

 ماستر عمران وتسيير المدن
 

 إمضاء األستاذ مكان التأطير التوليت يوم التأطير اسم الطالب اسم األستاذ المؤطر الرلم

01 

 بودريعة سامية

 09:00 – 08:00 األربعاء بن طبة جهاد

  02: مكتب رلم 
 13:00 – 12:00 الخميس هادف نور الهدى 02

 09:00 – 08:00 األربعاء بن حبرو ليندة 03

 12:00 –11:00 الخميس بوخلخال أم العالء  04

05 

 لعموري بشير 

 12:50 – 11:20 الخميس علوي صباح الريان

  06: مكتب رلم 
 12:50 – 11:20 الخميس حيرش رفيدة 06

 14:30 -13:00 الخميس سوفي كوثر هبة هللا 07

 14:30 -13:00 الخميس سعادنة أحالم 08

09 

 عبد المادر أحمد

 10:00 – 09:00 األحد بوهراوة وسام 

 11:00 – 10:00 األحد بوعزة زهر البال 10  05: مكتب رلم 

 09:00 – 08:00 األحد عبد السالم عواطف 11

12 

 لعشيبي الطاهر

  10:30 – 09:30 اإلثنين شعاللي نسرين

  05: مكتب رلم 
  11:30 – 10:30 األحد مرزوق بختي 13

  09:30 – 08:30 اإلثنين ساعد أميرة 14

 12:10 – 11:10 األحد طالب ريحانة 15

16 

 شريف دمحم لمين

 09:00 – 08:00 األربعاء غزلي علي 

  01: مكتب رلم 
 13:00 – 12:00 الخميس  العابد عبد المنعم  17

 09:00 – 08:00 األربعاء العمودي خديجة 18

 12:00 –11:00 الخميس محبوب أبو بكر  19

20 

 لمحنط علي

 14:30 – 13:00 اإلثنين بن ياية عبد الرحمان

  07: مكتب رلم 

 14:30 – 13:00 اإلثنين بارة عبد الحليم 21

 14:30 – 13:00 اإلثنين حداد إيمان 22

 09:30 – 08:00 الثالثاء شطي سارة 23

  09:30 – 08:00 الثالثاء شولي دمحم سالم 24

25 

 هبهوب نوال 

 16:20 – 14:40 اإلثنين بن يحي هاجر

  04: مكتب رلم 
  10:30 – 09:30 الثالثاء معلومة عدنان 26

  16:20 – 14:40 اإلثنين ربيح أحمد  27

  11:30 – 10:30 الثالثاء محامدية خديجة 28

29 

 لسم هللا نجاة

 16:20 – 14:50 االثنين بارة األخضر

  02: مكتب رلم 

 16:20 – 14:50 االثنين بن غزال زكرياء 30

 09:30 – 08:00 األربعاء حليمي رميساء 31

 16:20 – 14:50 االثنين شولي دمحم لمين 32

 09:30 – 08:00 االربعاء لندور مريم 33



34 

 بوشلوش عبد الغني

 12:50 – 11:20 الثالثاء بن عشورة حكيمة

  05: مكتب رلم 
 16:40 – 15:40 األربعاء  بن حامد خديجة 35

  09:30 – 08:00 الثالثاء ريزوق حنان  36

 15:40 – 14:40 األربعاء كرابعية سميرة 37

38 

 بومعراف حسين

 16:20 – 14:50 األحد  خير عبد الجبار

  01: مكتب رلم 
 16:20 – 14:50 األحد عروسي فاطنة 39

 12:50 – 11:20 الخميس فالح ليندة 40

 12:50 – 11:20 الخميس بويهي فاطمة الزهرة 41

42 

بوطبة سمير 
 جموعي 

 09:30 – 08:00 األربعاء جيجخ هاجر

  03: مكتب رلم 
 09:30 – 08:00 األربعاء بحري فاطمة الزهرة  43

 09:30 – 08:00 األربعاء بوخالفة شامة 44

 09:30 – 08:00 األربعاء بوزلاق سهام 45

46 

 صيفي زهير

  14:00 – 13:00 االثنين بروسي كريمة 

  01: مكتب رلم 

  12:00 – 11:00 الثالثاء لغريب  وليد 47

  15:00 – 14:00 االثنين  جروني نجالء 48

  13:00 – 12:00 الثالثاء سعيد شرماط 49

  14:00 – 13:00 الثالثاء طلحة عمار 50

  11:00 – 10:00 الثالثاء رحايلي زينب 51

52 

 صيد صالح 

 09:00 – 08:00 األربعاء سوالمية يوسف

  06: مكتب رلم 
 13:00 – 12:00 الخميس  عباد عالء الدين 53

 09:00 – 08:00 األربعاء لعمودي ايمان  54

 12:00 –11:00 الخميس رزازلة فاطمة 55

56 

 سكساف منيات 

 12:00 – 11:00 الخميس رملي خير الدين 

  02: مكتب رلم 

 12:00 – 11:00 الخميس شافو جهيدة 57

 13:00 – 12:00 الخميس يونس مشري 58

 13:00 – 12:00 الخميس حني أميمة 59

 14:00 – 13:00 الخميس مفتاح منير 60

61 

 جلول عمبة 

 15:00 – 14:00 األحد بكاري عفاف

  07: مكتب رلم 
  15:00 – 14:00 األحد بوخالفة كنزة 62

 15:30 – 14:30 األحد بن نجاعي أحالم 63

 16:00 – 15:00 األحد بن عشورة نسيمة 64

65 

 بوزوايد دمحم لحسن

  10:30 – 09:30 األربعاء بوزوايد أسماء 

  01: مكتب رلم 

  11:20 – 10:30 األربعاء  بن سالم أيمن 66

  12:50 – 11:20 الخميس  شافعة توفيك 67

68 
 هيمة عمارة

 15:00 – 14:00 االثنين عبد الباسط شالة

 16:00 – 15:00 االثنين أحفيظ أمال 69

70 

 شياب اسماعيل

 17:00 – 15:30 االثنين سالم فلاير

 09:30 – 08:30 الثالثاء زهري سناء 71  03: مكتب رلم 

 09:30 – 08:30 األربعاء التلي نجاة  72

73 

 عرامي سمية 

 17:00 – 14:40 االثنين  لنوني خولة

  02: مكتب رلم 

 17:00 – 14:40 االثنين عشاري ابتسام 74

 17:00 – 14:40 االثنين هراكي عادل 75

 17:00 – 14:40 االثنين نواورية سعد الدين  76

 17:00 – 14:40 االثنين لهاللي أشرف 77

 01/10/2016: بسكرة في  

 :مالحظــــــــة

 .تم وضع هذا البرنامج استنادا على اقتراح األساتذة المؤطرين -

 


