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Ň قرار اللجنة األستاذ المشرف العنوان الجديد العنوان القديم الطلبة ∑ /
 استاذ

 بوجرود أسامة* 1
 حممداتين أسامة*

اثر استخدام أسلوب املنافسة يف حتسني تعلم بعض املهارات األساسية يف  
 .تالميذ الطور الثانويكرة اليد لدى 

 مقبول كريبع فريد 3

5 
 
 

 بوديب مروان* 2
 بوشرك عالء الدين*

دور األلعاب شبه الرياضية يف تنمية القدرات النفسية لدى تالميذ الطور 
 .املتوسط

 مقبول كريبع فريد 

 بن راضي إبراهيم* 3
 دوارة عبد اهلل*

اثر برنامج تدرييب مقرتح على تطوير بعض املهارات األساسية يف كرة القدم 
 .دراسة ميدانية على مجعية أعمال ببلدية سكيكدة, لدى فئة الناشئني 

 مقبول كريبع فريد 

 عيبود عبد الرؤوف* 4
 مقبول كريبع فريد  .واقع االنتقاء يف الرياضة املدرسية طور متوسط عيساوي إسالم *

 هادف عالء الدين* 5
 العايب عبد النور*

دراسة حتليلية لعملية التقومي الرتبوي و عالقتها بسلوك التالميذ يف األقسام 
 .النهائية

 
 مقبول كريبع فريد

 زايدي سعدية* 6
 رماش جهينة يسرى*

تأثري رياضة اإليروبيك على الصحة النفسية للنساء العامالت يف جمال 
 .الرتبية

 
 ملنيبوكبوس حممد 

تعديل العنوان 
 حسب التخصص

5 

 عايت شيماء لينة* 7
 بوسلبة نور اإلسالم *

واقع ممارسة النشاط البدين املكيف يف املراكز الطبية البيداغوجية لألطفال 
 (.أطفال متالزمة داون)املتخلفني عقليا 

 مقبول بوكبوس حممد ملني 

 عساس مجال الدين* 8
 بولقمة حممد*

النشاط البدين الرياضي الرتبوي يف التقليل من السلوك العدواين دور ممارسة 
 .لدى تالميذ اوىل ثانوي دراسة ميدانية يف ثانوية صاحل بن مهن

 مقبول بوكبوس حممد ملني 

 بوهايل شعيب* 9
 خريف معاذ*

تأثري السلوك القيادي ألستاذ الرتبية البدنية و الرياضية على دافعية االجناز 
 . لدى تالميذ الطور الثانوي

 مقبول بوكبوس حممد ملني 

 لعور عوادي صاحل* 11
 لعبانة شهرمان*

مهارات االتصال الفعال لدى أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية يف الطور 
 .الثانوي

 مقبول بوكبوس حممد ملني 

 بوخاري حليمة* 11
 ساملي صالح الدين*

اثر برنامج تدرييب مقرتح مبين على األلعاب املصغرة يف التقليل من شدة 
اضطراب فرط احلركة و نقص االنتباه لدى العيب الفئة الصغرى يف كرة 

 4 مقبول مفيت حممد 
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 .سنوات8اقل من القدم  

 صمودي شامة* 12
 رواق يامسني*

مدى مواكبة أساتذة الرتبية البدنية الرياضية ألسلوب التقومي املتبع يف 
منهاج احليل الثاين يف احتساب نتائج التالميذ دراسة ميدانية لبعض 

 متوسطات قاملة 

 
 مقبول مفيت حممد

 بودليوة أمين* 13
 بوشرخية احلسني*

و الرياضية  اثر برنامج إرشادي يف السلوك القيادي ألستاذ الرتبية البدنية
 .على دافعية االجناز لدى تالميذ الطور الثانوي

 مقبول مفيت حممد 

 مقدم تاج الدين* 14
 شابو يوسف*

عالقة صفة القوة االنفجارية لألعضاء السفلية بسرعة املتسابق يف رياضة 
 . الدراجات اهلوائية

 مقبول مفيت حممد 

 عثمانية هيثم عماد الدين* 15
 شريط أمين*

اثر برنامج مقرتح بالتدريب البليومرتي يف تنمية القوة االنفجارية ألطراف 
 . السفلية لالعيب كرة القدم

 مقبول سعايد ابراهيم 

 
 
5 
 
 

 برامهي فراس* 16
 بوديوجة محزة*

مستوى املدرب و تأثريه على حدوث اإلصابات الرياضية لدى العيب كرة 
 .اليد

 مقبول سعايد ابراهيم 

 الشريفغريب * 17
 قامسي حكيم*

عالقة احلالة البدنية بدافعية االجناز الرياضي لدى حراس املرمى يف كرة 
 .القدم

 مقبول سعايد ابراهيم 

 سالماين مربوك* 18
 العابد زيد*

اثر برنامج تدرييب لتنمية صفة القوة االنفجارية لتحسني مهارة التصويب 
 .من االرتقاء عند العيب كرة السلة

 مقبول ابراهيم سعايد 

 صقسي عبد اجلليل* 19
 .واقع تدين مستوى كرة السلة النسائية يف اجلزائر سعداوي هشام*

 
 سعايد ابراهيم

تعديل العنوان 
 حسب التخصص

 بن غيدة باديس* 21
 كحلول عامر*

دور النشاط البدين الرياضي الرتبوي يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى 
 . تالميذ الطور الثانوي دراسة لبعض ثانويات قاملة و سكيكدة

بن حركات حممد  
 مقبول صاحل

 خليلي شيماء* 21 5
 خليلي غزالن*

بن حركات حممد   .عالقة رياضة رفع األوزان بتقدير الذات لدى الطالب اجلامعي
 صاحل

 مقبول

 بوالزرد طارق* 22
 عبد الصمد فاتح*

اثر التحضري البدين و املراقبة الطبية يف تفادي اإلصابات لدى العيب كرة 
 . القدم صنف أكابر حمرتفني من وجهة نظر املدربني

بن حركات حممد  
 صاحل

 مقبول
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 زقاري مصعب* 23
بن حركات حممد   .مدى تأثري التحضري البدين على األداء املهاري ساكر رابح*

 مقبول صاحل

 ابوبكر صديق بودبزة* 24
 برامهية حسام*

الثقة )دور حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية بعض الصفات النفسية 
 .لدى تلميذ الباكالوريا( يف النفس و الواقعية

بن حركات حممد  
 مقبول صاحل

 رزايقية حسام* 25
 ميال عامر*

 .يف تطوير أداء حراس املرمى يف كرة القدم أمهية التحضري النفسي
- فرق الشرق صنف أكابر- دراسة ميدانية ألندية البطولة احملرتفة الثانية

 مقبول مالوحية سامي 

5 

 ثابت باديس* 26
 مقبول مالوحية سامي  .سنة 71حتليل بعض جوانب تكوين العيب كرة القدم لفئة اقل من  شتوان عيسى*

 منصف اهلادي سلوغة* 27
 سفري صالح الدين*

تأثري طريقة التدريب املدمج يف تنمية صفات السرعة و الرشاقة لدى كرة 
 .القدم

 مقبول مالوحية سامي 

 مشري عبد الستار* 28
 هيشور سعيد*

دور أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية يف التقليل من العنف بني التالميذ 
أثناء املنافسة داخل احلصة دراسة ميدانية على مستوى ثانويات مدينة 

 .عنابة

مستوى تواجد االمناط الشخصية لدى 
دراسة  -اساتذة الرتبية البدنية للطور الثانوي

- ميدانية على مستوى ثانويات مدينة عنابة
 مقبول مالوحية سامي

 رفراف يوسف* 29
 مجيل عبد الباقي*

الكفاءة املعرفية ألستاذ تربية البدنية و الرياضية يف تسري حصة الرتبية 
 .البدنية

 مقبول مالوحية 

 حميمدات خالد* 31
 قطاف برهان الدين*

اخلططية املركبة على رد الفعل الدفاعي و  مدى تأثري التمارين املهارية
 .اهلجومي لالعيب كرة القدم أثناء املنافسات

 مقبول وهلي جالل 

5 

 قريب بوعالم* 31
 مقبول وهلي جالل  . عالقة املدرب بالالعبني و تأثريها على مردود التدريب و نتائج املباريات شايب كمال*

 سلطاين عبد الرزاق* 32
 مقبول وهلي جالل  .الرياضي اجتاهات طلبة قسم الرتبية البدنية و الرياضية حنو مهنة التدريب بوطواطو فادي*

 مشحالق رونق*  33
 محودة نور الدين* 

دور التصور العقلي يف حتسني تقنية املراوغة لدى العيب كرة القدم صنف 
 -دراسة ميدانية على فريق جيل سيبوس -سنة 71اشبال اقل من 

 ؟ وهلي جالل 

 ؟ وهلي جالل  عالقة املدرب بالالعبني وتأثريها على مردود التدريب ونتائج املباريات قريب بوعالم*  34
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 شايب كمال*

 شريف جامع وليد* 35
 شريف جامع أمين*

الرضا احلركي و عالقته بدافعية االجناز الرياضي لدى تالميذ الطور 
- دراسة ميدانية يف ثانوية أوالد أعطية سكيكدة- .الثانوي

 مقبول بومعزة حممد نزمي 

5 
 
 

 رقام شعيب* 36
 ريشي عامر*

عالقة بعض القياسات االنثروبومرتية بصفيت السرعة و القوة االنفجارية 
 سنة71لدى العيب كرة القدم اقل من 

 مقبول بومعزة حممد نزمي 

 العشي لزهر *  37
دراسة  -عالقة التوافق احلركي بالسرعة االنتقالية لدى العيب كرة القدم 

 بومعزة حممد نزمي  .ميدانية على بعض فرق اجلهوي لوالية عنابة
 ؟

 اضافة طالب

 حتحوت جنيب* 38
 جبابلة بومجعة*

فعالية التحضري البدين على أداء الرياضي لدى العيب كرة القدم أثناء 
 املنافسات الرياضية 

تأثري نقص املنافسة الرياضية على االداء لدى 
 مقبول بومعزة حممد نزمي العيب كرة القدم

 بوحربيط إمساعيل* 39
 بوخبزة أسامة *

 مقبول بومعزة حممد نزمي  .دور الرتبص امليداين يف تنمية مهارة التدريس

 براهيمي هاين خري الدين* 41
 بوكرفة حممد األمني *

 .االسرتاتيجي يف حتسني و تطوير مستوى كرة القدم اجلزائريةدور التخطيط 
- دراسة ميدانية الندية عاصمة والية سكيكدة-

 7 مقبول مربوحة بوحلبال 

 عطوي مربوك* 41
 مهريي بالل*

-75تأثري التدريب الدائري على صفة السرعة لدى أشبال كرة القدم 
 سنة74

 مقبول حجاج سعد 

5 

 زروال إبراهيم* 42
 زروال امحد أمني*

دور حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف التخفيف من القلق النفسي لدى 
 .تالميذ الطور الثانوي

 مقبول حجاج سعد 

 بوذيبة عبد النور* 43
 مقبول حجاج سعد  .دور النشاط اجلماعي يف حتقيق التوافق االجتماعي بوتوقة فيصل*

 براق عز الدين* 44
 مقبول حجاج سعد  .أمهية الدافعية يف تطوير األداء املهاري لدى تالميذ الطور املتوسط لطرش عالء الدين*

 بوزردونة فتحي* 45
 مقبول حجاج سعد  .واقع حصة تربية بدنية و رياضية يف املدارس االبتدائية عابد وليد*
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 نايلي ناصر الدين* 46
 جيجلي اشرف*

و دوره يف حتسني دقة مهارة  (الداخلي و اخلارجي)التصور الذهين 
 .التسديد حنو املرمى لدى العيب كرة القدم

تعديل العنوان  عزيون حممد اليمني 
 2 حسب التخصص

 
 قليل امين* 47

 مقبول عزيون حممد اليمني  ...دراسة ميدانية. واقع عمليات االسرتجاع البدين داخل أندية كرة القدم شراد امحد*

 حممودي حممد* 48
 قجاجة سليم*

اثر برنامج تدرييب مقرتح خالل الفرتة االنتقالية الشتوية على بعض عناصر 
 دراسة ميدانية على نادي بومهرة. اللياقة البدنية لدى اكابر كرة القدم 

 
 مقبول حداد ابراهيم

5 

 محيدشة عبد املالك* 49
 نطور جنيب*

العيب كرة  عالقة مستوى التماسك االجتماعي مع املردود الرياضي لدى
 .القدم اكابر

 
 مقبول حداد ابراهيم

 

 بوستة حممد اهلادي * 51
 عبادي انور*

دراسة متطلبات رياضة الرتياتلون يف ضوء اخللفية الرياضية املمارسة 
 .لالعبني يف املراحل لنسبة الصغرى

 
 مقبول حداد ابراهيم

 علي سيطة خالد* 51
 تويقر عمر*

الصفات البدنية بني رياضة كرة اليد و رياضة كرة  دراسة مقارنة يف بعض
 .القدم

 مقبول حداد ابراهيم 

 بوعاب حممد وسيم * 52
 تواميية عبد املطلب*

اثر املمارسة الرياضية على تعديل تركيز السكر يف الدم لدى مرضى 
 .السكري

 
 مقبول حداد ابراهيم

 رقيق مها* 53
 رقايقي هند*

دور ممارسة الرياضات اجلامعية يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف حتقيق 
 . التكيف االجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوية

  مقبول زاوي علي 
 
 
 
5 

 جنان هند* 54
 جنان نسرين*

دور شخصية األستاذ يف زيادة الدافعية حنو ممارسة األنشطة البدنية و 
الرياضية أثناء حصة الرتبية البدنية و الرياضية بالنسبة لتالميذ الطور 

 . املتوسط دراسة ميدانية على مستوى متوسطات والية الطارف

 

 مقبول زاوي علي
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 خنطول مىن* 55
 حداد ايوب*

البدنية و الرياضية يف خفض السلوك العدواين دور ممارسة حصة الرتبية 
 .لدى تالميذ الطور الثانوي من وجهة نظر التالميذ

  مقبول زاوي علي 
 
 
 
 
 

 قرباطو شيماء * 56
 بوحالسة معاد*

دور ممارسة حصة الرتبية البدنية و الرياضية يف التقليل من السلوك العدواين 
 .التالميذلدى تالميذ مرحلة الطور املتوسط من وجهة نظر 

 مقبول زاوي علي 

 بن عمار ياسر عبد احلي* 57
 عقايب هشام*

دور أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية يف تنمية دافعية االجناز لدى تالميذ 
- دراسة ميدانية يف ثانوية بن مارسن- .الطور الثانوي

دور أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية يف 
 .لدى تالميذ الطور الثانوي التحضري البدين

- دراسة ميدانية يف ثانوية بن مارسن-
 مقبول زاوي علي

دور التدريب النفسي يف حتقيق مسات الدافعية لدى العيب كرة القدم فئة  زراري عالء الدين* 58
 .أشبال

 مقبول لزرق بومدين 
 إضافة طالب

 مقبول لزرق بومدين  العالقة بني الضغوط النفسية والتوافق املهين لدى اساتذة التعليم النتوسط ناجي صالح الدين* 59 3
 إضافة طالب

 بن عيش نسرين* 61
 بولبنان حسناء*

اثر برنامج مقرتح من األلعاب املصغرة يف حتسني انتباه الرتكيز عند األطفال 
 .املصابني بفرط احلركة املصاحب لتشتت االنتباه

 مقبول بومدين لزرق 

   العشي لزهر* جامع حممد 61
 بوعشة مصباح*

اثر برنامج تدرييب مقرتح باستخدام متارين التوافق احلركي على حتسني 
دراسة ميدانية لفريق شباب -. السرعة االنتقالية لدى أشبال كرة القدم

- العلمة

 
 مقبول بليلة سيف الدين

5 

 حريد مرمي* 62
 لعوابدية سالمي عبري*

 .واقع عملية التغذية الرياضية املنتمني لفرق الرياضة املدرسية
- دراسة ميدانية على فريق كرة سلة أواسط إناث-

 
 مقبول بليلة سيف الدين

 هامل ايوب* 63
 عويسي سيف الدين*

 .مستوى الثقافة الغذائية لدى ممارسي رياضة كمال األجسام
 .والية عنابةدراسة ميدانية للقاعات الرياضية على مستوى 

 
 مقبول بليلة سيف الدين

 شياخة وليد* 64
 سعداوي أسامة*

دور ممارسة النشاط الرياضي الرتبوي يف ضبط النشاط احلركي الزائد لدى 
دراسة مقارنة بني مؤسسة التعليم اخلاص و -.تالميذ الطور االبتدائي

- العام

 
 مقبول بليلة سيف الدين
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 رازي ليلية* 65
 عقايب لطيفة*

دور منهاج الرتبية البدنية و الرياضية يف حتقيق قيم املواطنة للمستوى 
 .الثانوي

 مقبول بليلة سيف الدين 

 ابراهيم بوناب عماد* 66
 مقبول بوعيشة خلضر  .سنة71-74دوافع ممارسة رياضة الكاراتيه لدى الناشئني من  طورش تروبة عاصم*
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 كرمي حممد*  67
 خباطي عبد الرزاق* 

اجتاهات اساتذة الرتبية البدنية والرياضية حنو املمارسة اجلمعوية ذات 
 . الطابع الرياضي

امهية االلعاب الشبه رياضية يف تنمية بعض 
القيم االنسانية لدى تالميذ الطور النهائي من 

 التعليم املتوسط
 مقبول بوعيشة خلظر

 شوفة هيثم*  68
 مواسة امين* 

اجتاهات طلبة قسم الرتبية البدنية والرياضية جبامعة باجي خمتار حنو 
 .املمارسة اجلمعوية ذات الطابع الرياضي

دور الوسائل واملنشأت الرياضية يف تنمية 
دافعية االجناز لدى تالميذ مرحلة التعليم 

 الثانوي 
 مقبول بوعيشة خلضر

 عايش حممد رفيق*  69
 وليد خوضر* 

دور االلعاب الشبه رياضية يف تنمية بعض املهارات االساسية يف كرة السلة 
 ؟ بوعيشة خلضر  .الطور الثانوي( التنطيط والتصويب ) 

 حرايرية امال* 71
 بومدين فريال*

دور رياضة الكراتيدو يف التقليل من السلوك العدواين لدى املراهقني من 
 .سنة72-75

 
 مقبول بوعيشة

 براحلية عبد احلق* 71
 .اثر القلق على مستوى أداء العيب كرة القدم يف املنافسات الرياضية حريدي خالد*

 
 مقبول بن شيخ يوسف

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

 بن صاحل فارس * 72
 ايديري إيهاب *

مسامهة األلعاب الشبه رياضية يف تنمية بعض القدرات النفسية لدى 
 .سنة 75-72تالميذ املتوسط من 

 مقبول يوسفبن شيخ  

 بوصالح اسامة* 73
 مدور حممد*

 مقبول بن شيخ يوسف  .التغذية و أثرها على مستوى أداء العيب كرة القدم من وجهة نظر املدربني

 سايح رامي* 74
 بلخامسة عبد الكرمي*

فعالية التحضري البدين املدمج على أداء العيب كرة القدم خالل مرحلة 
 .املنافسات

 
 مقبول بن شيخ يوسف

 مقبول بن شيخ يوسف مدى حتكم أساتذة الرتبية البدنية يف أساسيات اإلسعافات األولية دراسة  بوعطيط اسامة* 75
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  .ميدانية ألساتذة الطور الثانوي مخال عماد*

 بن علي نسرين* 76
 زروق مروة*

اثر برنامج مقرتح باأللعاب الصغرية يف تنمية التفكري االبداعي لدى اطفال 
 . قبل التمدرس ام

تعديل العنوان  بورجيبة علي 
 حسب التخصص
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 عزوز منية * 77
 مراحيي عبد احلكيم*

مدى تاثري الدافعية يف تعلم مرافق التكنوتكتيكية لدى العيب كرة القدم 
 (.74الناشئني )

 مقبول بورجيبة علي 

 يونس غادة* 78
 زقاري اميان*

الراجعة يف تعلم بعض املهارات االساسية يف كرة  اثر استخدام التغدية
 .السلة

 
 مقبول بورجيبة علي

 بوكرمة ايوب* 79
 صرندة عالء الدين *

دراسة العالقة بني التوافق احلركي و دقة التصويب لدى العيب كرة القدم 
 .داخل القاعات

 
 بورجيبة علي

تعديل العنوان 
 حسب التخصص

 منيغد مرمي مالك* 81
 بوطوطن زكرياء*

 مقبول بورجيبة علي  (.مقارنة)مسة التمثيل الرمزي عند كل من العيب كرة القدم و اجلمباز 

 قريف فتحي* 81
 جيجة حسام*

عند العيب بعض   RPEمتابعة عمل التدريب بطريقة إدراك اجلهر 
 .الرياضات الفردية و اجلماعية

 مقبول بوعسلة عادل 
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 بوشارب بوبكر* 82
 بوثلجة امحد*

 مقبول بوعسلة عادل  .استهالك املكمالت الغدائية و أثرها على رياضي كمال األجسام

 محودة امحد * 83
 مطاطلة عبد الوهاب*

كفاءة األستاذ و دورها يف إقبال التالميذ على حصة الرتبية البدنية و 
 .الرياضية

 مقبول بوعسلة عادل 

 بوعسلة هارون* 84
 بو الذهب اكرم*

دراسة مستويات الصالبة النفسية لدى العيب بعض الرياضات الفردية و 
 .اجلماعية

 مقبول بوعسلة عادل 

 يوسفي نور الدين*  85
 خرفان ياسني* 

اسباب ضعف مشاركة اساتذة الرتبية البدنية يف املنافسات اخلاصة بالرياضة 
 .املدرسية بوالية سعيدة

 ؟ بوعسلة عادل 

 ميساوي حسن* 86
  مقبول بدون مشرف  .مكانة األلعاب الرياضية اجلماعية يف الطور الثانوي كحلوشي حممد الشريف*

 
 تعديل العنوان  بدون مشرف دور املدرب يف التحضري النفسي و تأثريه على أداء العيب كرة اليد أثناء  رمحاين اميان* 87
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 حسب التخصص .املنافسة تيفويت شعيب*

 محودة نور الدين* 88
 مشحالك رونق*

دور التصور العقلي يف حتسني تقنية املراوغة لدى العيب كرة القدم صنف 
- دراسة ميدانية على فريق جيل سيبوس-سنة  71اشبال اقل من 

  مقبول بدون مشرف 

 ميهوب يوسف*  89
 خملويف سيف الدين*

التقدمي التشخيصي يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية و عالقة ببناء 
 .األهداف التعليمية من وجهة نظر األستاذ

  مقبول بدون مشرف 

 عايش حممد رفيق* 91
 خوضر وليد*

دور الربنامج املقرتح لأللعاب شبه رياضية يف تنمية بعض املهارات 
لدى تالميذ الطور الثانوي ( التصويب-التخطيط)األساسية يف كرة السلة 

 (.سنة71 -75)

 
  مقبول بدون مشرف

 ميهوب يوسف*  91
 خملويف سيف الدين* 

التقومي التشخيصي يف حصة الرتبية البدنية والرياضية وعالقته ببناء 
 .االهداف التعليمية من وجهة نظر االساتذة

  ؟ بدون مشرف 

 تيفوين شعيب *  92
  ؟ بدون مشرف  -اناث -اصابات الكتف وتأثريها على اداء العبات كرة اليد  رمحاين اميان * 

   بدون مشرف  بدون عنوان العابد وليد 93
   بدون مشرف  بدون عنوان ناجي صالح الدين 94
   بدون مشرف  بدون عنوان خرفان ياسني 95
   بدون مشرف  بدون عنوان كحلوش خري الدين 96
   بدون مشرف  بدون عنوان يوسفي نور الدين 71
   بدون مشرف  بدون عنوان صوشة مسعود 78
   بدون مشرف  بدون عنوان خالدخروف  77

   بدون مشرف  بدون عنوان حريشي حممد 711
   بدون مشرف  بدون عنوان عبديل علي 717
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 اعالن للطلبة

 جتدون رفقة هذا اجلدول قائمة االساتذة املؤطرين حسب احتياج كل استاذ 

 .كل طالب له عنوان وبدون مشرف  ان خيتار استاذ مشرف  :اولا 

 .على كل طالب ليس له ال عنوان ال استاذ مشرف ان خيتارمها معا   :ثانيا

 .وعلى كل تأخر يتحمل الطالب مسؤوليته..... ان تتم العملية يف اقرب وقت مكن :ثالثاا 

 العمل يكون ثنائي  :رابعاا 

 z.28@hotmail.fr : االميل /  11 58  71 18 55  :اهلاتف:  للتواصل والتنسيق ميكن االتصال برئيس القسم 
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مذكرات 15 - ب–أستاذ حماضر    3 بوخروبة اليامنة
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