وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة محمد خٌضر بسكرة
كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة
قسم العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة
الر قم /.....:ق ع س 2016 /

برنامج مناقشات مذكرات الماستر -كل التخصصات-
ٌوم االحد 2016/05/29
لجنة المناقشة
الطالب
قرفً كنزة
حمزة ٌوسف
تلً امال
بخوش اكرام
خبٌزة راضٌة
دقاشً حمٌدة
بن جامع ولٌد

المشرف

الرئٌس

الممتحن

أ.د لعجال محمد االمٌن

د.كربوسة عمرانً

د.مدونً علً

9.00

أ.بن لمخربش اسماء

أ.معمر عمار

أ.منصوري العالٌة

9.00

08

د.حروري سهام

د.بخوش مصطفى

9.00

19

أ.باهً سمٌر

أ.قرٌب بالل

د.بن صغٌر عبد
العظٌم
أ.جدو فؤاد
أ.جدو فؤاد
أ.ناٌت سعٌدي الهام
أ.معمر عمار

أ.حمدان محمد الطٌب

قط سمٌر
د.طوٌل نسٌمة

أ.منصور ي العالٌة

أ.بدري ابتسام

ا.بن عٌسى لزهر

مجة وهٌبة

أ.لعور راضٌة

عباسً كوثر

د.فوزي نور الدٌن

د.طوٌل نسٌمة

سبع عبد الكرٌم

أ.باهً سمٌر

د.حروري سهام

برجً عبد الحكٌم

أ.بن عٌسى لزهر

مغناجن فوزٌة

أ.منصوري العالٌة

أ.بن عبد الرزاق حنان

د.حمرٌط رشٌد

أ.حمدان محمد الطٌب
أ.كحول وحٌدة
أ.جدو فؤاد

التوقٌت

القاعة
06

15

09.00
10:30

05

10.30

14

11.00
12.00
12.00

08
15
07

12.00
أ.معمر عمار

08

13.00

14

أ.كحول وحٌدة

أ.بلمخربش أسماء

13.30

05

د.عكنوش نور الصباح

أ.لعور راضٌة

13.30

17

13.30

08

14.30

05

15.00

15

بختً ماجدة

د.طوٌل نسٌمة

سلٌمان ولٌد

د.فوزي نور الدٌن

عون كرٌمة

أ.بدري ابتسام

أ.بن عٌسى لزهر

دراجً هشام

أ.ناٌت سعٌدي الهام

د.فوزي نور الدٌن

د.بن صغٌر عبد العظٌم

د.مدونً علً
فرٌجة لدمٌة
أ.لعسل نور الدٌن

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة محمد خٌضر بسكرة
كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة
قسم العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة
برنامج مناقشات مذكرات الماستر -كل التخصصات-
ٌوم االثنٌن 2016/05/30
لجنة المناقشة
الممتحن

التوقٌت

القاعة

الطالب
سلٌمانً منى

أ.بن عبد الرزاق حنان

أ.منصوري العالٌة

أ.لعسل نور الدٌن

9.00

07

المشرف

الرئٌس

صادقً نعٌمة

د.بن صغٌر عبد العظٌم

أ.د لعجال محمد االمٌن

د.بخوش مصطفى

9.00

08

عثمانً فطٌمة

د.حروري سهام

د.فوزي نور الدٌن

أ.لعور راضٌة

9.00

14

دهنون الصافٌة

د.حتحوت نور الدٌن

أ.فرٌجة لدمٌة

أ.معمر عمار

9.00

15

غربً كرٌمة

قرٌب(براهٌمً)

أ.فرٌجة لدمٌة

بقور روفٌة

أ.بن عبد الرزاق حنان

أ.كحول وحٌدة

طٌبً اٌمان

د.عكنوش نور الصباح

قسمٌة توفٌق

أ.قط سمٌر

أ.زروال سهام

عمراوي عادل

د.حمرٌط رشٌد

أ.معمر عمار

شواح انفال

د.حروري سهام

.عكنوش نور الصباح

حرباوي كرٌمة

د.مدونً علً

أ.حمدان محمد الطٌب

لدمٌة فرٌجة

أ.زروال سهام
أ.منصوري
العالٌة
أ.قرٌب بالل

10.30
13.00
13.00

أ.بن عٌسى لزهر

أ.قرٌب بالل

15
ق االجتماعات

13.00

د.حتحوت
نور الدٌن
أ راضٌة لعور

06

17

13.00

19

14.30
14.30

08
05

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة محمد خٌضر بسكرة
كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة
قسم العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة
برنامج مناقشات مذكرات الماستر -كل التخصصات-
ٌوم الثالثاء 2016/05/31
لجنة المناقشة
الطالب
قلمٌن مرٌم
مشوك غالم هللا

المشرف

الرئٌس

الممتحن

التوقٌت

القاعة

د.باري عبد اللطٌف

د.سعٌدي السعٌد

قرٌب بالل

09.00

05

أ.بن عبد الرزاق حنان

أ.لعسل نور الدٌن

د.بن صغٌر عبد العظٌم

د.فوزي نور الدٌن

د.بخوش مصطفى

9.00

جالل سٌف الدٌن

د.حمرٌط رشٌد

أ.بن لمخربش اسماء

أ.منصوري العالٌة

9.00

موساوي راشدة

أ.كحول وحٌدة

أ.بن عٌسى لزهر

أ.حمدان محمد الطٌب

9.00

15

د.عكنوش نور الصباح

د.حتحوت نور الدٌن

د.كربوسة عمرانً

9.00

19

د.اسعٌد مصطفى

د.حتحوت نور الدٌن

منصوري العالٌة

12.00

05

سكراف ثرٌا

معوش وردة
لعٌاضً الضاوٌة
بٌوض رٌمة
حسنً علً

د.حروري سهام

د.سعٌدي السعٌد
أ.قط سمٌر

د.باري عبد اللطٌف

د.عكنوش نور الصباح

أ.لعسل نور الدٌن

ا.منصوري
العالٌة
أ.جدو فؤاد

قروف لمٌرة

د.اسعٌد مصطفى

أ.د لعجال محمد االمٌن

قاسمً حسٌنة

أ.بن لمخربش اسماء

أ.زروال سهام

كرفة كلثوم

أ.زنودة منى

مرغاد سمٌة

د.سعٌدي السعٌد

أ.بن عبد الرزاق حنان
د.باري عبد اللطٌف

أ.فرٌجة لدمٌة

9.00
08
14

13.00
14.00

17
15

14.30

06

14.30

08

أ.كحول وحٌدة
أ.عشور عبد الكرٌم

07

14.30
14.30

07
05

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة محمد خٌضر بسكرة
كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة
قسم العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة

برنامج مناقشات مذكرات الماستر -كل التخصصات
ٌوم االربعاء 2016/06/01
لجنة المناقشة
الطالب
بالطٌب اٌمان
بونٌف سامً محمد

المشرف
أ.عشور عبد الكرٌم

الممتحن

الرئٌس
د.باري عبد اللطٌف

التوقٌت

د.سعٌدي السعٌد

القاعة

08.30

05

د.طوٌل نسٌمة

أ.ناٌت سعٌدي الهام

أ.لعور راضٌة

9.00

14

بصلً سهٌلة

أ.لعسل نور الدٌن

د.لعجال محمد لمٌن

أ.حمدان محمد الطٌب

9.00

15

دكالً الصادق

د.كربوسة عمرانً

د.نسٌمة طوٌل

د.لعجال محمد لمٌن

10.30

17

شنوفً نضال

د.اسعٌد مصطفى

د.مدونً علً

د.حمرٌط رشٌد

10.30

06

أ.بدري ابتسام

أ.عبد الكرٌم عشور

أ.قط سمٌر

10.30

19

عبة حفٌظة

د.كربوسة عمرانً

د.حتحوت نور الدٌن

د.نسٌمة طوٌل

منانً توفٌق

د.باري عبد
اللطٌف
أ.لعسل نور الدٌن

الرباب محمد لمٌن

توٌقر ٌمٌنة
دحً لمٌاء
هبٌرات سلٌمة
عرٌبً ٌسمٌنة
تركً ولٌد
بن الطاهر خٌرٌة

أ.فرٌجة لدمٌة
أ.بن عٌسى لزهر
أ.قط سمٌر
د.باري عبد
اللطٌف
د.حتحوت نور الدٌن

12.30

05

أ.عشور عبد الكرٌم

د.سعٌدي السعٌد

13.00

07

أ.بن لمخربش اسماء

أ.كحول وحٌدة

13.00

14

أ.ناٌت سعٌدي الهام

سهام زروال

13.00

17

د.حمرٌط رشٌد

أ.معمر عمار

13.00

19

أ.بدري ابتسام

أ.لن لمخربش اسماء

د.أسعٌد مصطفى
د/بن صغٌر عبد العظٌم

14.30

د.مدونً علً
.بن عبد الرزاق حنان

15
14.30

13.00

06
08

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة محمد خٌضر بسكرة
كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة
قسم العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة
برنامج مناقشات مذكرات الماستر -كل التخصصات
ٌوم الخمٌس 2016/06/02
لجنة المناقشة
الطالب

المشرف

الرئٌس

الممتحن

التوقٌت

القاعة

مسالة سفٌان

د.كربوسة عمرانً

د.اسعٌد مصطفى

د/بخوش مصطفى

09.00

06

عزري وهٌبة
بن بالط االمٌر
حاٌف عدٌلة
صحراوي اسماء

د.باري عبد اللطٌف
د.فوزي نور الدٌن
أ.قرٌب بالل(براهٌمً)
أ.باهً سمٌر

د.سعٌدي السعٌد
د.باري عبد اللطٌف
د.أسعٌد مصطفى
أ.جدو فؤاد

منصور سمٌحة

أ.عشور عبد الكرٌم

د.باري عبد اللطٌف

جاللدة مسعود

د.أسعٌد مصطفى

قرٌب بالل

د.حمرٌط رشٌد
أ.باهً سمٌر
سهام زروال
أ.حمدان محمد الطٌب
د.سعٌدي
السعٌد
قط سمٌر

07

09.00
13.00

05

13.00

19

14.30

07

14.30

06

14.30

08

بسكرة فً 2016/05/23:
رئٌس القسم

