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 دراسات في الفنون التشكيلية: تخصص

 الصنف معدل الماستر تخصص الماستر الجامعة األصلية االسم واللقب الترتيب

 d 00,00 دراسات تلمسان مساي نعيمة 1

 c 12,48 دراسات تلمسان يوسف لزعر 2

 c 12,08 دراسات تلمسان/ج بن حميدة العيد 3

 c 11,91 دراسات الجلفة/ج دبولو عائشة 4

 b 12,97 دراسات تمستغانم/ج تاجوري عبد هللا 5

 a 14,92 دراسات تلمسان/ج صايم عبد  المليك 6

 c 13,86 دراسات تلمسان/ج دانة حدة 7

 c 12,01 دراسات تلمسان/ج حرمة عبد الستار 8

 c 12,91 دراسات تلمسان/ج اجدير وليد 9

 b 00,00 دراسات تلمسان/ج بن عزة احمد 10

 ؟؟ 13,45 دراسات تلمسان/ج تارقي امال 11

 b 13,09 دراسات تلمسان/ج بوكتاب هبة 12

 c 12,16 دراسات تلمسان/ج هادف نسرين 13

 c 11,72 دراسات تلمسان/ج بوسدير دمحم 14

 b 13,03 دراسات تلمسان/ج عسري احمد 15

 b 12,87 دراسات تلمسان/ ج منصورمفتاح  16

 b 13,51 دراسات تلمسان/ ج بن حمادي عبد الناصر 17

 a 13,72 دراسات تلمسان/ ج صابر هنان 18

 b 13,23 نقد تشكيلي الجلفة/ ج مباركة خثيري 19

 b 13,64 دراسات تلمسان/ ج حنان قنطراح 20

 b 13,64 دراسات تلمسان/ ج عربان الهام 21

 b 13,61 دراسات تلمسان/ ج بوداود خيرة 22

 d 11,77 دراسات تلمسان/ ج حمداوي عبد القادر 23

 b 13,64 دراسات تلمسان/ ج الواكل دمحم رضا 24

 c 13,05 دراسات تلمسان/ ج قراوطي جميلة 25

 b 12,56 دراسات تلمسان/ ج قارة حنان 26

 b 12,80 دراسات تلمسان/ ج موساوي  شوقي 27

 c 13,91 ادارة اعمال مستغانم/ج درويش  دمحم االمين  28

 b 14,56 فنون تشكيلية ,hg^gt /^ غزال احمد 29

 d 11,69 نقد تشكيلي الجلفة/ ج شراك مختار 30

 a 14,92 نقد تشكيلي الجلفة/ ج سالت دمحم البشير 31

 b   ادارة اعمال مستغانم/ ج صايم سامية 32

 c 11,74 فنون تشكيلية   حمر العين فاطمة 33

 b 12,32 تصميم ومحيط مستغانم/ج عمران زينب 34

 d 11,94 تصميم ومحيط مستغانم/ج زايديي عبد هللا 35

 c 00,00 تصميم ومحيط مستغانم/ج بونوري زكريا 36

 d 11,62 تصميم غرافيكي مستغانم/ج بوكتاب هاجر هاجر 37

 a 13,35 تشكيليةفنون  الجلفة/ ج مريتني عبد الرزاق 38

 c 13,13 فنون بصرية الجلفة/ ج مبروك بن ساعد بوجالل 39

 d   تصميم المحيط مستغانم/ج العرابي يوسف 40

مستغانم/ ج  قنانو سيدي دمحم 41  d 12,57 اتسيير ثقافي 

 c 12,61 التسيير الثقافي مستغانم/ج بن حمو خيرة 42



 

 

 a 13,84 فنون مستغانم/ج فانيت دمحم االمين 43

 d 12,34 نقد تشكيلي الجلفة/ج بن سويسي عيسى 44

 a 13,27 ادارة االعمال مستغانم/ج بلبشير عبد القادر 45

 d       شعشوع مروان 46

 c       مقري لخضر 47

 b       براهمي فاطمة 48

 d 11,94 تصميم المحيط مستغانم/ ج زايديي عبد هللا 49

 a 13,72 دراسات تلمسان/ ج صابرهنان 50

 b 13,03 دراسات تلمسان/ ج عسري احمد 51

 c 12,52 دراسات تلمسان/ ج حركات  نورة 52

 b 12,21 ادارة االعمال مستغانم/ ج باهرة فتيحة 53

 d 12,42 دراسات في الفنون تلمسان/ ج بلخير حسين 54

 b   دراسات في الفنون تلمسان/ ج حمدان  مفتاح 55

 b   تصميم مستغانم/ ج  شوميسةدميني  56

 b 12,46 حفظ التراث المدية/ ج رضوان  بن عالل 57


