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ظة  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال

 

 :يرجر من جميع الزمالء األساتذة التأكد من  

ن المذكرات التي يشرفون عليها  يوا عن--        **

   ولقبو اسم الطالب--        **

عدد المذكرات وموعد مناقشاىا  --         **

 أن يبلغ عنو كتابيا  يرجىأي استفسار أو انشغال --        **
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن 



تحسبا للعام القادم وأمام كثرة عدد طلبة الماستر 
 عناوين على 04يرجى من جميع األساتذة تقديم 

 األقل وفي أجل أقصاه نهاية ماي 

تستسلم استمارة اقتراح عناوين  المذكرات من مكتب 
 شؤون األساتذة  



 
 

 

 


