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–باب القنطرة  -القادراألمير عبد –بيت الشباب  تكوين في اإلعالم اآللي:2006*   -جامعة منتوري قسنطينة– 3:شهادة مستوى في اللغة الفرنسية مستوى:2009*   تكوينات أخرى   .حسن:اللغة االنجليزية*   .حسن:اللغة الفرنسية*   .جيد جدا:اللغة العربية*   آخرتكوين   .2مذكرات تخرج طلبة ماسترعلى  اإلشراف :2019/2020*   .2مذكرات تخرج طلبة ماسترلمناقش عضو و اإلشراف  :2018/2019*   .2مناقش لمذكرات تخرج طلبة ماسترعضو : 2017/2018*   .2اإلشراف على مذكرات تخرج طلبة ماستر :2017/2018*   .2مناقش لمذكرات تخرج طلبة ماسترعضو : 2016/2017*   .2على مذكرات تخرج طلبة ماستر اإلشراف:LMD .   *2016 /2017على مذكرات وتقارير تربص طلبة ليسان اإلشراف  :2018/2019/2020//2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017*       .قسنطينة


