
علوم األرض و الكون:         المٌدان       -بسكرة -جامعة محمد خٌضر 

تسٌٌر تقنٌات الحضرٌة :        الشعبة             كلٌة العلوم الدقٌقة و علوم الطبٌعة و الحٌاة

المدن تسٌٌر و عمران: التخصص                       قسم علوم األرض و الكون

             

                                           

          
 المجنـــــــــــــةالطــــــــــــــــالب

01القاعة 02: القاعة03القاعة 04القاعة 05القاعة 01المدرج    02المدرج

(ة)الطالب الزاوي مصطفىبوخالفة سهادبن زهرة سمٌة

الرئيسبودريعة ساميةعبد القادر احمدصيد صالح
المناقشبومعراف حسينسكساف منياتبوشموش عبد الغاني

المشرفبوزوايد محمد لحسنمكيحل خديجةلعموري بشير

(ة)الطالب قري عٌسىبلٌازي فتٌحةالطٌب شهٌنازالعابد جهادقٌرع جهٌدة

الرئيسقسم اهلل نجاةشريف محمد لمينبومعراف حسينلعموري بشيرمكيحل خديجة
المناقشبودريعة ساميةهبهوب نوالبوزوايد محمد لحسنلمحنط عميجمول عقبة

المشرفاحمد عبد القادربوشموش عبد الغنيهيمة عمارةصيد صالحسكساف منيات

(ة)الطالب حبة ٌاسمٌننوٌوة موسىقحة عبد الحمٌدحمادي شٌماءزكور إكرامبروكً ٌامنة

الرئيسبوطبة سمير جموعيلمحنط عميلعشيبي الطاهرمعرقب رفيقمكيحل خديجةلعموري بشير
المناقششياب اسماعيلبوزوايد محمد لحسنهبهوب نوالصيفي زهيرجمول عقبةبوشموش عبد الغاني

المشرفبومعراف حسيناحمد عبد القادرمريجة صبرينةشريف محمد لمينسكساف منياتصيد صالح

(ة)الطالب جولم ولٌدرزقً محمد مصطفىبن مرٌم فاطمة  نور الٌقٌنزوبٌري كنزةشالة الحسن

الرئيسبودريعة ساميةلمحنط عميشياب اسماعيلبوزوايد محمد لحسنمكيحل خديجة

المناقشقسم اهلل نجاةصبرينة مريجةبوطبة سمير جموعيجمول عقبةصيفي زهير

المشرفلعشيبي الطاهرهبهوب نوالبوشموش عبد الغنيسكساف مونياتلعموري بشٌر

(ة)الطالب بلعٌد لطٌفةغرٌب  زهور فاطمةنوٌوة محمدخلٌج نور الهدى

الرئيسصيفي زهيرهبهوب نواللعشيبي  الطاهربوزوايد
المناقشسكساف منياتشريف محمد لمينلمحنط عميبومعراف

المشرفمعرقب رفٌقبوشموش عبد الغنيمريجة صبرينةهيمة عمارة

(ة)الطالب باسعٌدو الحاج عمارعاشوري  مباركة

الرئيسلعشيبي الطاهرشياب اسماعيل
المناقشبودريعة ساميةبوشموش عبد الغاني

المشرفشريف محمد لمينلعموري بشير

 إمضاء رئٌس القسم 
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(ة)الطالب نجٌمة خلٌلعثامنة هشامقسوم هدىشٌشة ٌحًٌلعذاوري  آمال

الرئيسلمحنط عميقسم اهلل نجاةجمول عقبةصيفي زهيرشياب اسماعيل
المناقشلعشيبي الطاهرصبرينة مريجةسكساف منياتهيمة عمارةشريف محمد لمين
المشرفلعموري بشيرهبهوب نوالمكيحل خديجةبومعراف حسينبوشموش عبد الغني

(ة)الطالب زومري جمٌلةهنٌنً  صبرٌنةلحول هناءقالع الضروس سعٌدعتوسً فرٌدة

الرئيسبودريعة ساميةعبد القادر احمدجمول عقبةبوزوايد محمد لحسنشياب اسماعيل
المناقشمعرقب رفيقبوشموش عبد الغانيمكيحل خديجةبومعراف حسينبوطبة سمير جموعي

المشرفهبهوب نوالشريف محمد لمينسكساف منياتهيمة عمارةلعموري بشير

(ة)الطالب عزي عبدهللالمحنط  عبدهللابن عمر بدر الدٌنبولٌف حمٌدة

الرئيسلمحنط عميقسم اهلل نجاةبوزوايد محمد لحسنسكساف منيات
المناقشبومعرافمريجة صبرينةلعموري بشيرجمول عقبة

المشرفهيمة عمارةهبهوب نوالالطاهر لعشٌبًمكيحل خديجة

(ة)الطالب معاذ  فاطمة الزهراءطلحة فطومهنودة  سمٌةدوبه  رمزي

الرئيسلمحنط عميبوطبة سمير جموعيمعرقب رفيقصيفي زهير
المناقشهيمة عمارةشياب اسماعيلبودريعة ساميةبوشموش عبد الغاني

المشرفبومعراف حسينبوزوايد محمد لحسنهبهوب نوالمريجة صبرينة

(ة)الطالب حسٌنً خولةبن الصدٌق هندلصطب  عبد المالك بلقاسم

الرئيسصيفي زهيربوشموش عبد الغانيبودريعة سامية
المناقشمعرقب رفيقشياب اسماعيلقسم اهلل نجاة
المشرفبومعراف حسينصبرينة مريجةصيد صالح

(ة)الطالب عامر  سلٌمانتواوة مرٌم

الرئيسهبهوب نوالصيد صالح
المناقششريف محمد لمينبودريعة سامية
المشرفصيفي زهيرصيفي زهير

 إمضاء رئٌس القسم
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(ة)الطالب بصٌص زهٌر ماجدبن حفٌظ أحالمكرٌمة حمزةحجاٌجً سعادبرحومة أسامة

الرئيسمكيحل خديجةعبد القادر احمدشياب اسماعيلجمول عقبةهبهوب نوال
المناقشقسم اهلل نجاةلعموري بشيرمعرقب رفيقسكساف منياتلمحنط عمي

المشرفصيفي زهيربوزوايد محمد لحسنشريف محمد لمينمكيحل خديجةمريجة صبرينة

(ة)الطالب بن جدوإنتصارخالل حفٌظةحمادي شٌماء

الرئيسعبد القادرمكيحل خديجةمعرقب رفيق
المناقشلعموريصبرينة مريجةصيفي زهير

المشرفلعشيبي الطاهرهبهوب نوالشريف محمد لمين

(ة)الطالب تمٌرة نصٌرةبلكحة احمدبن شانعة سمية

الرئيسبوطبة سمير جموعيصيفي زهيربودريعة سامية
المناقشعبد القادر احمدهيمة  عمارةهبوب نوال

المشرفمعرقب رفيقبومعراف حسينبوزوايد محمد لحسن

(ة)الطالب بلقاسمً الطٌبشالة الحسنسنانً عبد الفاتححفٌظ محمود

الرئيسعبد القادر أحمدمكيحل خديجةشياب اسماعيلبودريعة سامية
المناقشلمحنط عميصيفي زهيربوطبة سمير جموعيمعرقب رفيق

المشرفصيد صالحلعموري بشٌربومعراف حسينلعشيبي الطاهر

(ة)الطالب قارة خالد

الرئيسصبرينة مريجة
المناقشعبد القادر أحمد
المشرفهبهوب نوال

(ة)الطالب 

الرئيس
المناقش
المشرف
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