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)ة( المشرف)ة(األستاذ رئيس)ة( الجلسة عضو)ة( مناقش)ة( الطالب )ة(  الرقم تاريخ المناقشة التوقيت الحجرة 
لعشب عبد اللطيف -      فني حسين 10-09 7 سالم مصطفى تيتة ليلى فالته فيصل -   1 الثالثاء 06 جوان 

قندوز حنان -عزيز حليمة      10-09 8 منصورية عاشور مناصرية يوسف غيالني السبتي -   2 الثالثاء 06 جوان 
نجاعي سهيلة -فيروز     بوستة 11-10 9 تيتة ليلى سالم مصطفى فالته فيصل -   3 الثالثاء 06 جوان 

حماش نورالهدى -قرورو وفاء       11-10 10 غيالني السبتي مناصرية يوسف منصورية عاشور -   4 الثالثاء 06 جوان 
احالم عبد الهادي  -مرزوقي            12-11 7 فيصل فالته سالم مصطفى تيته ليلى -  5 الثالثاء 06 جوان 
عدوي منى -حريدي سارة       12-11 8 مناصرية يوسف غيالني السبتي منصورية عاشور -   6 الثالثاء 06 جوان 
امينة قاسمي -اميرة لعناني       10-09 7 مناصرية يوسف غيالني السبتي سالم مصطفى -   7 األربعاء 07 جوان 
وفاء مباركي -  سمراء بن قسمية 10-09 8 تيتة ليلى ليتيم عيسى فالته فيصل -   8 األربعاء 07 جوان 

خليف كياس -بوزناق زين الدين   11-10 9 غيالني السبتي مناصرية يوسف سالم مصطفى -   9 األربعاء 07 جوان 
وسيلة بلعياطي -سعادة رحماني      11-10 10 ليتيم عيسى تيتة ليلى فالته فيصل -   10 األربعاء 07 جوان 

بوساتة عومار    12-11 7 سالم مصطفى مناصرية يوسف غيالني السبتي -  11 األربعاء 07 جوان 
بن دقيش زوينة   12-11 8 فالتة فيصل تيتة ليلى ليتيم عيسى -  12 األربعاء 07 جوان 
سمراء زروالي -صابرة لمصارة  - 10-09 7 تيتة ليلى حمداني محمد علي االمين رحال وفاء   13 الخميس 08 جوان 
اسيا بن حدوش –خليصة لعناني - 10-09 8 خرنان مسعود حماميد حسينة شباحي مسعود   14 الخميس 08 جوان 
نعيمة مرزوقي -سعاد كعروش  - 11-10 9 تيتة ليلى البار صباح حمداني محمد علي االمين   15 الخميس 08 جوان 
الهام حنفر -سارة بخوش  - 11-10 10 حماميد حسينة خرنان مسعود شباحي مسعود   16 الخميس 08 جوان 
ريمة العباسي -حسناء بوعالق  - 12-11 7 تيتة ليلى بعيطيش عبد الحميد مزوزي ميادة   17 الخميس 08 جوان 
منى قبه -نعيمة مخلوفي  - 12-11 8 شباحي مسعود حماميد حسينة خرنان مسعود   18 الخميس 08 جوان 
صكان زكرياء -عالوة يوسف  10-09 7 تيتة ليلى عولمي الربيع ابرير حمودي -  19 االحد 11 جوان 

سليمة قارش -ابتسام عبد الالوي   10-09 8 مناصرية يوسف مسرحي جمال فالته فيصل -  20 االحد 11 جوان 
سماح قراوي  -خديجة بوطي    11-10 9 تيتة ليلى ابرير حمودي مغشيش نور الهدى -  21 االحد 11 جوان 



امينة حصرومي -دالل بومعراف   11-10 10 مناصرية يوسف مسرحي جمال عولمي الربيع -   22 االحد 11 جوان 
خديجة بن دقيش -حدة هالالت    12-11 7 تيتة ليلى شباحي مسعود فالته فيصل -   23 االحد 11 جوان 
حسناء امير -جمعة بليل     12-11 8 مناصرية يوسف ابرير حمودي عولمي الربيع -  24 االحد 11 جوان 

13-12 9 تيتة ليلى شباحي مسعود  مغشيش نور الهدى سيراز خليفي -سهام مربعي   -  25 االحد 11 جوان 
سمية عليتسه -زكية سليماني    - 13-12 10 مناصرية يوسف طرطاق الوردي  سالم مصطفى   26 االحد 11 جوان 
10-09 7 غيالني السبتي بوقريوة لمياء شباحي مسعود عثامنة هاجر -عثامنة غنية   -  27 االثنين 12 جوان 
بن الطيب مريم-بن الطيب هاجر  - 10-09 8 مناصرية يوسف حمداني محمد علي االمين مسرحي جمال   28 االثنين 12 جوان 
وردة بوهناف -بوهناف سارة   - 11-10 9 غيالني السبتي هواري مختار شرفة فريدة   29 االثنين 12 جوان 
بولعريف احالم -خوالد سلمى  - 11-10 10 مناصرية يوسف مسرحي جمال حمداني محمد علي االمين   30 االثنين 12 جوان 

12-11 7 هواري مختار غيالني السبتي شرفة فريدة هدان صبرينة  31 االثنين 12 جوان 
عثماني عفاف -شقرونة صافية  - 12-11 8 مناصرية يوسف راهم نور الدين مسرحي جمال   32 االثنين 12 جوان 
صفية زواقالي -جفال نسيمة  - 13-12 9 فالته فيصل راهم نور الدين مسرحي جمال   33 االثنين 12 جوان 

حاله حياة -بن سالم صليحة   10-09 7 غيالني السبتي عاشور منصورية هواري مختار   34 الثالثاء 13 جوان 
خالدهفرحات  -صوالحية حنان  - 11-10 8 عاشور منصورية غيالني السبتي هواري مختار   35 الثالثاء 13 جوان 

ايمان شطيبه -راوية فالح    12-11 9 هواري مختار عاشور منصورية غيالني السبتي   36 الثالثاء 13 جوان 
عفاف معزيز -هدى بروال    13-12 10 هواري مختار عاشور منصورية طرطاق الوردي   37 الثالثاء 13 جوان 

سنى نور الهدى -خديجة ميهوبي    13-12 7 غيالني السبتي شرفة فريدة بلفردي جمال   38 الثالثاء 13 جوان 
لبكارة زهرة -بوصالح اسماء   - 10-09 7 غيالني السبتي شباحي مسعود مناصرية يوسف   39 االربعاء 14 جوان 
امال لحالح- 11-10 8 شباحي مسعود مناصرية يوسف غيالني السبتي   40 االربعاء 14 جوان 
حنان زكري  -عفاف فالح  - 12-11 9 مناصرية يوسف غيالني السبتي شباحي مسعود   41 االربعاء 14 جوان 

محمود بغزة -صورية حركاتي   13-12 10 تيتة ليلى سالم مصطفى ليتيم عيسى   42 االربعاء 14 جوان 
فهادة وهيبة -بوحالس فايزة   14-13 7 تيتة ليلى عيسىليتيم  سالم مصطفى   43 االربعاء 14 جوان 

خير الدين طيان -محمد الصادق لعطلي    10-09 7 تيتة ليلى غيالني السبتي سالم مصطفى   44 الخميس 15 جوان 
سماح حساني -ليلى حساني    11-10 8 غيالني السبتي سالم مصطفى تيتة ليلى   45 الخميس 15 جوان 

احالمبوحفنة  -بغدوش سليمان    12-11 9 سالم مصطفى تيتة ليلى غيالني السبتي   46 الخميس 15 جوان 
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)ة( المشرف)ة(األستاذ رئيس)ة( الجلسة عضو)ة( مناقش)ة( الطالب )ة(  الرقم تاريخ المناقشة التوقيت الحجرة 
10-09 1 ناصر بالحاج ليتيم عيسى بن زروال جمعة لقرع ابتسام          لويفي فريدة  1 الثالثاء 06 جوان 

10-09 4 بلفردي جمال شرفة فريدة  هواري مختار امينة بوجالل  2 الثالثاء 06 جوان 
11-10 6 ليتيم عيسى ناصر بالحاج بن زروال جمعة امينة لونانسة        سمية شعبان  3 الثالثاء 06 جوان 
11-10 11 شرفة فريدة  بلفردي جمال هواري مختار نوال بن عمر        سميحة بكوس  4 الثالثاء 06 جوان 

12-11 1 بن زروال جمعة ليتيم عيسى ناصر بالحاج مريم هدمهود  5 الثالثاء 06 جوان 
12-11 4 هواري مختار شرفة فريدة  بلفردي جمال ناجي كمال             ساحلي ياسين  6 الثالثاء 06 جوان 

10-09 1 بلفردي جمال هواري مختار ناصر بالحاج الهام بن حرشاش    ليلى بشطوطي  7 االربعاء 07 جوان 
لمياء مراح -            كنزة منزر 10-09 4 شرفة فريدة عاشور منصورية بن زروال جمعة   8 االربعاء 07 جوان 

11-10 6 هواري مختار بلفردي جمال ناصر بالحاج سهيلة قردة  9 االربعاء 07 جوان 
ةضياء الدين بن خليف -صابر زيتون        11-10 11 عاشور منصورية شرفة فريدة بن زروال جمعة   10 االربعاء 07 جوان 
قديرة بن شلوي  -مروة سويهر        12-11 1 ناصر بالحاج هواري مختار بلفردي جمال   11 االربعاء 07 جوان 

12-11 4 بن زروال جمعة عاشور منصورية شرفة فريدة مناعي سارة         عمراوي زينة  12 االربعاء 07 جوان 
10-09 1 هواري مختار  حماميد حسينة اسماعيلحنفوق  فطيمة عقاقبة         سهيلة بويش  13 الخميس 08 جوان 

10-09 4 ناصر بالحاج طرطاق الوردي  جمعة بن زروال مفتاح شهرزاد         بوذهبة شهرزاد  14 الخميس 08 جوان 
11-10 6 هواري مختار مغشيش حماميد حسينة حنان زرقان  15 الخميس 08 جوان 

11-10 11 ناصر بالحاج رحال وفاء مزوزي ميادة براهمي خولة  16 الخميس 08 جوان 
12-11 1 هواري مختار مغشيش حماميد حسينة صونية بوخالفة       مريم بلعدواني  17 الخميس 08 جوان 

12-11 4 ناصر بالحاج حمداني محمد علي االمين البار صباح نوال نويس            كنزة زيرق   18 الخميس 08 جوان 
فطيمة الزهراء جلول           زينب كويسي 10-09 1 هواري مختار بلفردي جمال بالحاج ناصر   19 االحد 11 جوان 
10-09 4 خرنان مسعود سالم مصطفى بوقريوة لمياء عبابسة ريان  20 االحد 11 جوان 

11-10 6 بلفردي جمال هواري مختار بالحاج ناصر عبد الوهاب بروال    عمراوي قيرود  21 االحد 11 جوان 



11-10 11 بوقريوة لمياء خرنان مسعود سالم مصطفى ابتسام حذفاني          سلمى فادن  22 االحد 11 جوان 
12-11 1 بالحاج ناصر بلفردي جمال هواري مختار امينة همصي          ايمان حمزاوي   23 االحد 11 جوان 

12-11 4 سالم مصطفى بوقريوة لمياء خرنان مسعود محمد براهمي  24 االحد 11 جوان 
10-09 1 تيتة ليلى راهم نور الدين بعيطيش عبد الحميد منيرة بوستة            مهى عوفي  25 االثنين 12 جوان 

10-09 4 ناصر بالحاج ابرير حمودي خرنان مسعود الشيماء حاجي         امال خذايرية  26 االثنين 12 جوان 
بونوارفطيمة الزهرة غوالم    ابتسام  11-10 6 تيتة ليلى راهم نور الدين خرنان مسعود   27 االثنين 12 جوان 

11-10 11 ناصر بالحاج شباحي مسعود ابرير حمودي سهام حفظاوي          سمية محمودي  28 االثنين 12 جوان 
12-11 1 تيتة ليلى خرنان مسعود ابرير حمودي زكية بن حيزية          سعيدة عبه  29 االثنين 12 جوان 

12-11 4 ناصر بالحاج شباحي مسعود حمداني علي محمد االمين مريم مزياني  30 االثنين 12 جوان 
13-12 6 تيتة ليلى شرفة فريدة  خرنان مسعود احالم اوشن             نجالء بن رحمون   31 االثنين 12 جوان 
شنصر الدين بن قسمية   عبد الرؤوف مخرب 10-09 1 بوقريوة لمياء جمال بلفردي ناصر بالحاج   32 الثالثاء 13 جوان 

10-09 4 تيتة ليلى بن زروال جمعة شرفة فريدة اسماء بن ناصر  33 الثالثاء 13 جوان 
11-10 6 ناصر بالحاج بوقريوة لمياء بلفردي جمال امينة زردومي            صافية بدة  34 الثالثاء 13 جوان 

سعداوي سارة مروش             لبنى  11-10 11 تيتة ليلى شرفة فريدة بن زروال جمعة   35 الثالثاء 13 جوان 
12-11 1 بلفردي جمال ناصر بالحاج بوقريوة لمياء كريمة زني  36 الثالثاء 13 جوان 

12-11 4 تيتة ليلى راهم نور الدين مغشيش نور الهدى عبد الغني مزياني  37 الثالثاء 13 جوان 
ابتسام غبرور      كنزة نوال بولطيف 10-09 1 تيتة ليلى بلفردي جمال بن زروال جمعة   38 االربعاء 14 جوان 

10-09 4 شرفة فريدة حماميد حسينة هواري مختار ياسين قليان            محمد واش  39 االربعاء 14 جوان 
11-10 6 بلفردي جمال تيتة ليلى بن زروال جمعة حياة بن قسمية        نورة بن حرشاش  40 االربعاء 14 جوان 
11-10 11 هواري مختار شرفة فريدة حماميد حسينة هاجر بوساحة          كريمة بوختاش  41 االربعاء 14 جوان 

12-11 1 بن زروال جمعة بلفردي جمال تيتة ليلى سارة بوزيان  42 االربعاء 14 جوان 
12-11 4 حماميد حسينة مختار هواري  شرفة فريدة كريمة بن الذيب        مريم خالف  43 االربعاء 14 جوان 

10-09 1 عاشور منصورية شرفة فريدة بلفردي جمال اكرام دواق  44 الخميس 15 جوان 
10-09 4 هواري مختار جمعة بن زروال ناصر بالحاج اسيا بخوش            صورية بن عمومة  45 الخميس 15 جوان 

11-10 6 شرفة فريدة عاشور منصورية بلفردي جمال لحسن مرزوق          محمد لعرافة  46 الخميس 15 جوان 
11-10 11 ناصر بالحاج هواري مختار جمعة بن زروال عفاف مانع             رفيدة موني  47 الخميس 15 جوان 



12-11 1 بلفردي جمال شرفة فريدة عاشور منصورية عقبة عبد الصمد  48 الخميس 15 جوان 
12-11 4 جمعة بن زروال ناصر بالحاج هواري مختار عبد الغفور يزيد مشاوري      صدام عواج  49 الخميس 15 جوان 
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 الطالب الحجرة التوقيت اليوم الرقم
 لجنة المناقشة

 المناقش المشرف الرئيس
1 

ن  
ثني

اال
5 

وان
ج

 

 عاشور رحماني طويل هالالت =زيادي 12 9-10
 رحماني طويل عاشور مناعي=عياشية 13 10-11 2
 طويل عاشور رحماني طالبي= بوحرة 12 11-12 3
 عشي طبي بن دراجي شبيلة= صحراوي  14 9-10 4
 طبي بن دراجي عشي مقران 15 10-11 5
 بن دراجي عشي طبي بوقندورة 14 11-12 6
7 

اء 
الث

الث
6 

وان
ج

 

 هدوش طرطاق مديازة مروة= سي عبدهللا 12 9-10
 مديازة طرطاق رحماني بلبج=مزاري  13 10-11 8
 كريم الطيب باقة طرطاق سمارة= لجمل 12 11-12 9

 طويل باقة رحماني بن عقون= بخوش 14 9-10 10
 كريم الطيب طويل بن دراجي بن خاتم هللا 15 10-11 11
 بن دراجي رحماني مديازة بلبزوح إلهام 14 11-12 12
13 

اء 
ربع

األ
7 

وان
ج

 

 طبي رحماني طويل إيمان مهاني 12 9-10
 رحماني طويل  طبي فتح هللا=عاشور 13 10-11 14
 طويل طبي رحماني سمون مريم 12 11-12 15
 مديازة بن دراجي باقة زمورة= الويفي 14 9-10 16
 باقة بن دراجي مديازة غبغوب = حنفر 15 10-11 17
 مديازة عشي بن دراجي مدور = ليتيم 14 11-12 18



19 

س
خمي

ال
8 

وان
ج

 

 عاشور رحماني طويل بولقنافد= طرابسة 12 10=9
 رحماني عاشور طويل زروقي= يحياوي  13 11=10 20
 عاشور طويل رحماني سعيدي= سعيدي 12 12=11 21
 عشي طبي بن دراجي بن خرور= عبد المومن 14 10=9 22
 بن دراجي عشي طبي منصورة= بن حيزية 15 11=10 23
 طبي بن دراجي عشي بخوش = يحي الشريف 14 12=11 24
25 

ت 
سب

ال
10 

وان
ج

 

 طويل عاشور رحماني لعلوي= تخنوني 12 10=9
 عاشور رحماني طويل عقبة بن مدور 13 11=10 26
 رحماني طويل عاشور بعزيز= عبد الالوي  12 12=11 27
 طبي بن دراجي عشي شمام رندة 14 10=9 28
 بن دراجي عشي طبي رحمين= منزر 15 11=10 29
 طبي عشي بن دراجي بوراضي = رحمين 14 12=11 30
31 

 جوان11األحد 

 عاشور رحماني طويل شريط= بلبزوح 12 10=9
 رحماني طويل عاشور زواقري= موساوي  13 11=10 32
 طويل عاشور رحماني قواس= فرجي 12 12=11 33
 بن دراجي طبي مديازة حداد= براهيمي 14 10=9 34
 مديازة بن دراجي طبي  15 11=10 35
 طبي بن دراجي مديازة  14 12=11 36
37 

ن 
ثني

اال
12 

وان
ج

 

 رحماني عاشور طويل مدور موسى 12 10=9
 طويل رحماني عاشور عائشة جاب هللا 13 11=10 38
 عاشور طويل  رحماني بوبشيش= زواقري  12 12=11 39
 طويل رحماني عاشور =سلماني راقد 14 13=12 40
 طرطاق سالم هدوش قريب= شارف 15 13=12 41
 سالم هدوش طرطاق بيطام= زواقري  14 14=13 42
 طرطاق عشي علي مديازة رندة خوجة 12 10=9 جوان 13الثالثاء  43

 سالم عشي علي مديازة غنام =بروج 13 11=10 
 هدوش سالم طرطاق بن علية= واجري  12 12=11 



 طويل عاشور رحماني صوالحية= عباس 14 10=9 
 طرطاق حمداني سالم بوناب  15 11=10 
 عشي خرنان رحماني زرزور= زياد 14 12=11 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الحاج لخضر 1جامعة باتنة  

العلوم اإلنسانية واالجتماعية كلية  

 قسم التاريخ واآلثار

 مناقشة مذكرات الماستر : آثار المغرب القديم

 

)ة( المشرف)ة(األستاذ رئيس)ة( الجلسة عضو)ة( مناقش)ة( الطالب )ة(  الرقم تاريخ المناقشة التوقيت الحجرة 
10-09 17 باشي زين الدين مقراني نورية هدوش صالح الدين احمد بوضياف  1 الثالثاء 06 جوان 

11-10 19 هدوش صالح الدين باشي زين الدين مقراني نورية قرزة عبد المومن  2 الثالثاء 06 جوان 
12-11 20 مقراني نورية هدوش صالح الدين باشي زين الدين سليماني ربح  3 الثالثاء 06 جوان 

10-09 17 مقراني نورية باشي زين الدين هدوش صالح الدين مناصر حورية  4 االربعاء 07 جوان 
11-10 19 هدوش صالح الدين مقراني نورية باشي زين الدين يحياوي عماد            بعداش عصام  5 االربعاء 07 جوان 

12-11 20 باشي زين الدين هدوش صالح الدين مقراني نورية بن عزيز بالل  6 االربعاء 07 جوان 
13-12 16 هدوش صالح الدين بلقاسم شعالل كريم الطيب راهم عيسى             سايب الشريف  7 االربعاء 07 جوان 

10-09 17 سالم مصطفى  عولمي الربيع هدوش صالح الدين محمد تيحفارين  8 الخميس 08 جوان 
11-10 19 هدوش صالح الدين سالم مصطفى  عولمي الربيع جابري الربيع             صاف سهيل  9 الخميس 08 جوان 

12-11 20 عولمي الربيع هدوش صالح الدين سالم مصطفى  فتيحة عيساني  10 الخميس 08 جوان 
10-09 17 سالم مصطفى عولمي الربيع مقراني نورية عبد الباسط بكار  11 االثنين 12 جوان 

11-10 19 مقراني نورية سالم مصطفى عولمي الربيع خاللفة خوخة             بلخيري زهراء  12 االثنين 12 جوان 
12-11 20 عولمي الربيع مقراني نورية سالم مصطفى مرداسي محمد  13 االثنين 12 جوان 
10-09 17 مقراني نورية طرطاق الوردي سالم مصطفى بوزغينة امينة  14 الثالثاء 13 جوان 
11-10 19 سالم مصطفى مقراني نورية طرطاق الوردي فارس غبغوب  15 الثالثاء 13 جوان 

علواش           سارة بن اسباعايمان  12-11 20 طرطاق الوردي سالم مصطفى مقراني نورية   16 الثالثاء 13 جوان 
10-09 17 سالم مصطفى طرطاق الوردي هدوش صالح الدين عبد الرزاق بن سالم  17 الخميس 15 جوان 

11-10 19 هدوش صالح الدين سالم مصطفى طرطاق الوردي فائزة عمار  18 الخميس 15 جوان 
12-11 20 طرطاق الوردي هدوش صالح الدين سالم مصطفى وردة بوعبدهللا          بن بوخالفة يمينة  19 الخميس 15 جوان 

 




