
قائمة المسجلين الذين لم يودعوا ملفاتهم˗˗ 03 ˗˗
˗˗ 01 ˗˗

الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

قرار اللجنةالتخصص المراد المشاركة فيهالتخصصإسم و لقب المترشح

1rec20181035450مقبولكل التخصصات /الرياضياتتطبيقية رياضياتزوبير كنيوة

2rec20181035634مقبولكل التخصصات /الرياضياتالجزئية التفاضلية المعادالت تحليلفتيحة خالدي

3rec20181035638خالف بويشGéométrie-Analyse Mathématique et Applicationمقبولكل التخصصات /الرياضيات

4rec20181045140مقبولالتخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسييرالحضارية التقنياتالدين بدر جمال

5rec20181045353مقبولالتخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسييراقليمية تهيئةمحفوظ بوسعدية

6rec20181045448مقبولالتخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسييرالعمرانية التهيئةياسين حمزة

7rec20181045511مقبولالتخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسييرالمستدامة التنمية و المدن تسييرنرجس بناني

8rec20181045903مقبولالتخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسييرالحضري للمحيط االيكولوجي التسييرخوخة دحماني

9rec20181055527مقبولصناعية صيانة/إلكتروميكانيكصناعية صيانةوفاء قريقة

10rec20181070503حكيمة عدة بنAutomatique robotique Productiqueمقبولآلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيك

11rec20181070601مقبولآلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيكآليةاسماعيل موسى

12rec20181075317مقبولآلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيكاألنظمة آليةسيدعلي باليفي

13rec20181075767مقبولآلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيكاليةمروان سعود سعد

14rec20181076093مقبولآلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيكواشارات اليةالدراجي نادة

15rec20181085224مقبولاإلتصاالت شبكات/والسلكية سلكية اتصاالتوالسلكية سلكية إتصاالتزينب ياشي

16rec20181106018مقبولكيميائية هندسة/الطرائق هندسةكيمياءية هندسة معادلة تفاعلية هندسةحفيظة بوشعبة

17rec20181090660مقبولالتخصصات كل/فيزيـــاءفولتضوئية تحويالتفضيلة يطو بن

18rec20181091521يوسف لرباحTechnologie des Matériauxمقبولالتخصصات كل/فيزيـــاء

19rec20181095432مقبولالتخصصات كل/فيزيـــاءمنتظمة الغير الصلبة االجسامليلى العايش زواوي

20rec20181095468مقبولالتخصصات كل/فيزيـــاءمؤين غاز و بالزمافاطمة سنان بن

21rec20181095494مقبولالتخصصات كل/فيزيـــاءالمواد وهندسة تعدينسعيدة بوحناش زوجة حولي

22rec20181095564رجاء عبون بنconcepts théoriques et techniques de modélisation en sciences des matériauxمقبولالتخصصات كل/فيزيـــاء

23rec20181095587مقبولالتخصصات كل/فيزيـــاءالعالية الطاقات فيزياءناصر بلخدام

24rec20181095727مقبولالتخصصات كل/فيزيـــاءمؤين غاز و بالزمانسيم محمد سنان بن

:المقبولة الترشح ملفات 



25rec20181095811مقبولالتخصصات كل/فيزيـــاءالبالزما و الغازات فيزياءرضا عمار احمد

26rec20181095837الغني عبد بوكريريسplasma et conversion de lénergieمقبولالتخصصات كل/فيزيـــاء

27rec20181095998امحمد العربيPhysique et ses applications: matiere molleمقبولالتخصصات كل/فيزيـــاء

28rec20181365585مقبولجزيئية بيولوجيةبيوتكتولوجيامصطفى براهيم طيب

29rec20181365803مقبولجزيئية بيولوجية ميكروبيولوجياتوفيق كريم

30rec20181365957مقبولجزيئية بيولوجيةتطبيقية بيوكيمياءمليكة بوسلخة

31rec20181375509مقبولآلي بيوإعالماألغذية علومإكرام قدوري

32rec20181140490مقبولالمستدامة والتنمية الماء علومغاباتحسين عيسى بن

33rec20181135465مقبولوبنوك مالية محاسبة،ومحاسبة مالية بنوك،الباسط عبد مداح

34rec20181155354مقبولومسؤولية عقودومسؤولية عقودسليم رويني

35rec20181155395مقبولومسؤولية عقودخاص قانونحبيب مرابط عثماني

36rec20181155681مقبولومسؤولية عقودخاص قانونشهرزاد هللا عبد بن

37rec20181155717مقبولومسؤولية عقودمدنية ومسؤولية عقودفاتن سميشي

38rec20181155889مقبولومسؤولية عقودومسؤولية عقودمحمد زحزاح

39rec20181156133مقبولومسؤولية عقودمسؤولية و عقودحفيظ دحمون

40rec20181156146مقبولومسؤولية عقودومسؤولية عقودلعالء شريط

41rec20181175888مقبولفكرية ملكيةفكرية ملكيةامينة بوثلجي

42rec20181175977مقبولفكرية ملكيةفكرية ملكيةلمين محمد  صخراوي

43rec20181320570مقبولالرياضي التدريب منهجيةالنخبوي الرياضي التدريبحسين شريف عالل

44rec20181215486مقبولالتفسري وعلوم القرآ ن، اللغة وادلراسات القرآ نية، لغة عربية ودراسات قرآ نية، لغة عربيةالعربية اللغةمنير عريوة

45rec20181235601مقبولآأدب جزائري، الأدب الشعيب، آأدب عريب، لغة وآأدب عريبشعبي أدبفايزة كروش بن

46rec20181236071مقبولآأدب جزائري، الأدب الشعيب، آأدب عريب، لغة وآأدب عريبجزائري أدبمباركة مسعودي

47rec20181236075مقبولآأدب جزائري، الأدب الشعيب، آأدب عريب، لغة وآأدب عريبشعبي ادبكريمة فتاك

48rec20181265561اكرم كريم هاللSciences des textes littérairesمقبولالتخصصات كل/فرنسية لغة

49rec20181266065اكرم كريم المرابط حاجsciences des textes littérairesمقبولالتخصصات كل/فرنسية لغة

50rec20181275407مقبولالتخصصات كل/إنجليزية لغةوحضارة أدبرفيدة حريشان

51rec20181275661مقبولالتخصصات كل/إنجليزية لغةتطبيقية لغةأسماء حديد بن

52rec20181285736مقبولواالتصال االعالم علومواالتصال االعالم علوممليكة حاسي

53rec20181336038مقبولاألنثروبولوجياالمعاصرة المغاربية للجماعات اإلجتماعي التغيير أنثروبولوجياسهام زيزي

54rec20181345813مقبولوالتنظيم والعمل النفس علموالتنظيم العمل النفس علمإسماعيل العمري

:ملفات الترشح غير مقبولة˗˗ 02 ˗˗



الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

قرار اللجنةالتخصص المراد المشاركة فيهالتخصصإسم و لقب المترشح

1rec20181045234مرفوضالتخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسييرمعمارية هندسةأمال هني عشيط

2rec20181045331مرفوضالتخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسييرحضري ومشروع مدن+المدن تسييرالربعي روابحية

3rec20181045539مرفوضالتخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسييرالمدنية الهندسةأمين محمد كناي

4rec20181045665مرفوضالتخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسييرمدنية هندسةخيرة براهيم

5rec20181046092مرفوضالتخصصات كل/  الحضرية التقنيات تسييرصناعية و مدنية منشاتمراد رزيم

6rec20181061004مرفوضإلكتروتقني/إلكتروميكانيكإلكتروتقنيكريم بلهول

7rec20181065179مرفوضإلكتروتقني/إلكتروميكانيكإلكترونيك ميكروامين احمد الوشدي

8rec20181065363مرفوضإلكتروتقني/إلكتروميكانيكإلكتروتقنيصالح حنفي

9rec20181065476مرفوضإلكتروتقني/إلكتروميكانيككهرومغناطيسية أنظمةشوقي أحمد لحرش

10rec20181065698مرفوضإلكتروتقني/إلكتروميكانيككهرباءية االتبكدي بكدي

11rec20181065754مرفوضإلكتروتقني/إلكتروميكانيكالكهربائية األنظمة هندسةحمزة مدوكالي

12rec20181065921مرفوضإلكتروتقني/إلكتروميكانيككهربائي تحكملقمان وعزان

13rec20181066009مرفوضإلكتروتقني/إلكتروميكانيكالكهربائية والشبكات العالي التوترعبدالرحمان الزعر

14rec20181075298مرفوضآلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيكالمتقدم التحكماالمين محمد فضة

15rec20181075542مرفوضآلية اوتوماتيك/آلية اوتوماتيكالكترونيكحورية عيدات

16rec20181105369مرفوضكيميائية هندسة/الطرائق هندسةالمواد كيمياءايمان شيخ بن

17rec20181105532مرفوضكيميائية هندسة/الطرائق هندسةصيدالنية صناعةخديجة العربي حاج

18rec20181095196مرفوضالتخصصات كل/فيزيـــاءطاقويه مكانيكاسامة زناتي

19rec20181095339الفتاح عبد مصرانSystèmes électroniques avancésمرفوضالتخصصات كل/فيزيـــاء

20rec20181111688مرفوضوالساحلي البحري البيولوجي التنوعالحيوان إيكوبيولوجيافاطمة حليمة

21rec20181122333مرفوضالحيوية والمعلوماتية الجينوم علمللسكان البشرية الجزيئية الوراثةالقادر عبد عالهم

22rec20181365318مرفوضجزيئية بيولوجيةوالصحة الغذائية المناعية الكيمياءفتيحة تهامي

23rec20181365485فاطمة مسعوديPhytopathologie,biologie et génétique de linteraction plante hote/pathogène en protection des culturesمرفوضجزيئية بيولوجية

24rec20181365518مرفوضجزيئية بيولوجيةفالحية مواردفاطمة بوزياني

25rec20181375867التالية سرسقvalorisation des bioressources végétalesمرفوضآلي بيوإعالم

26rec20181140993مرفوضالمستدامة والتنمية الماء علوموالمنشأت الحضري الرييزيد لقريشي

27rec20181145629جلول حاج محمدtechniques des eaux et environnementمرفوضالمستدامة والتنمية الماء علوم



28rec20181145646مرفوضالمستدامة والتنمية الماء علومالريعبدالعزيز مرابطي

29rec20181145763مرفوضالمستدامة والتنمية الماء علوممنشاتالجليل عبد عاشور

30rec20181146056مرفوضالمستدامة والتنمية الماء علومالريالوهاب عبد عمارة بن

31rec20181135247مرفوضوبنوك مالية محاسبة،ومالية نقود: اقتصادأميرة نصيب

32rec20181135473مرفوضوبنوك مالية محاسبة،وبنوك ماليةصليحة عوالي

33rec20181135716مرفوضوبنوك مالية محاسبة،تدقيق و جباية و محاسبية دراساتمنال قدوري

34rec20181135958مرفوضوبنوك مالية محاسبة،مالية و محاسبةمنال فلاير عزي

35rec20181150085مرفوضومسؤولية عقوداالجرائي القانونالشيخ عامري

36rec20181155403مرفوضومسؤولية عقودأعمال قانوننضيرة ويراد بن

37rec20181155443مرفوضومسؤولية عقودقضائي قانونفرحات فرحات

38rec20181155907مرفوضومسؤولية عقودوقانون شريعةسعاد منوس

39rec20181165642مرفوضالبنوك قانوناالعمال قانونالنور عبد رحيم

40rec20181165818مرفوضالبنوك قانوناألعمال قانونآمنة مخانشة

41rec20181175695مرفوضفكرية ملكية(المقارن االعمال قانون) الخاص قانونأمين يحي

42rec20181326123مرفوضالرياضي التدريب منهجيةاللياقة هندسةسهام عميش

43rec20181210065مرفوضالتفسري وعلوم القرآ ن، اللغة وادلراسات القرآ نية، لغة عربية ودراسات قرآ نية، لغة عربيةلغوية دراساتمحمد قاسمي

44rec20181215202مرفوضالتفسري وعلوم القرآ ن، اللغة وادلراسات القرآ نية، لغة عربية ودراسات قرآ نية، لغة عربيةوالتفسير القرآنية الدراساترضا محمد شوشة

45rec20181220509مرفوضحتليل اخلطاب، اللسانيات، تعلميية اللغة، علوم اللسان وحتليل اخلطابالتطبيقية العربية اللسانية الدراساتزليخة جلول قويدر

46rec20181225215مرفوضحتليل اخلطاب، اللسانيات، تعلميية اللغة، علوم اللسان وحتليل اخلطابوحديثة قديمة عربية لسانياتأحمد قبور

47rec20181225929مرفوضحتليل اخلطاب، اللسانيات، تعلميية اللغة، علوم اللسان وحتليل اخلطابالعربي اللسان علومليلى شكورة

48rec20181226073مرفوضحتليل اخلطاب، اللسانيات، تعلميية اللغة، علوم اللسان وحتليل اخلطابالعربية اللغة تعليميةسفيان دواجي

49rec20181235490مرفوضآأدب جزائري، الأدب الشعيب، آأدب عريب، لغة وآأدب عريبالعربية اللغة لتعليمية الوظيفي اإلتجاهحمزة قديري

50rec20181235678مرفوضآأدب جزائري، الأدب الشعيب، آأدب عريب، لغة وآأدب عريبوفنونه العربي األدب دراساتعمر برمان

51rec20181235742مرفوضآأدب جزائري، الأدب الشعيب، آأدب عريب، لغة وآأدب عريبالمعاصرة النقدية المناهج ضوء في الجزائرية الروايةمحمد شارف

52rec20181235745مرفوضآأدب جزائري، الأدب الشعيب، آأدب عريب، لغة وآأدب عريبالمغاربي السردي النضإيمان روباش

53rec20181236095مرفوضآأدب جزائري، الأدب الشعيب، آأدب عريب، لغة وآأدب عريبالثقافي النقدطاهر سلت

54rec20181236110مرفوضآأدب جزائري، الأدب الشعيب، آأدب عريب، لغة وآأدب عريباللغوية الدراساتهللا عبد بوخلخال

55rec20181240230مرفوضالرتاث واحلداثة– النقد الأديب العريب، ادلراسات املقارنة يف الأدب اجلزائري احلديث، النقد املغاريب والحداثة التراث المغاربي النقدالعالية طالب

56rec20181240670مرفوضالرتاث واحلداثة– النقد الأديب العريب، ادلراسات املقارنة يف الأدب اجلزائري احلديث، النقد املغاريب أدبية و نقدية دراساتأحمد صانع

57rec20181245410مرفوضالرتاث واحلداثة– النقد الأديب العريب، ادلراسات املقارنة يف الأدب اجلزائري احلديث، النقد املغاريب المغاربّية الّروايّة في التخييل ومسارات التراث: ومعاصر حديث نقدأسماء خديجة لرجاني

58rec20181245456مرفوضالرتاث واحلداثة– النقد الأديب العريب، ادلراسات املقارنة يف الأدب اجلزائري احلديث، النقد املغاريب الفني و األدبي النقدأسماء براهيم أوالد



59rec20181246046مرفوضالرتاث واحلداثة– النقد الأديب العريب، ادلراسات املقارنة يف الأدب اجلزائري احلديث، النقد املغاريب أدبي ونقد بالغةزيد بكاكرية

60rec20181246102مرفوضالرتاث واحلداثة– النقد الأديب العريب، ادلراسات املقارنة يف الأدب اجلزائري احلديث، النقد املغاريب األدبي النقدبلعيدة حبيبي

61rec20181246145مرفوضالرتاث واحلداثة– النقد الأديب العريب، ادلراسات املقارنة يف الأدب اجلزائري احلديث، النقد املغاريب نقدية و ادبية دراساتعبدالحق صفو

62rec20181246148مرفوضالرتاث واحلداثة– النقد الأديب العريب، ادلراسات املقارنة يف الأدب اجلزائري احلديث، النقد املغاريب ومصطلحاته العربي النقدعمر شادلي

63rec20181335402مرفوضاألنثروبولوجياالثقافيريم نواري

64rec20181335918مرفوضاألنثروبولوجياالثقافي اإلجتماع علمرحماني شابر

65rec20181336039مرفوضاألنثروبولوجياعلوم فلسفةحليمة مداح يحي

66rec20181355159مرفوضاألبوي والتوجيه والمراهق للطفل العيادي النفس علمالنفسية العالجات و التربية إعاداتحمزة لعزازقة

67rec20181355398مرفوضاألبوي والتوجيه والمراهق للطفل العيادي النفس علمالنفسية والصحة اإلرشادجهاد هوام

68rec20181355454مرفوضاألبوي والتوجيه والمراهق للطفل العيادي النفس علمنفسية صحة و ارشادسهيلة سليمة بختة

69rec20181341935مرفوضوالتنظيم والعمل النفس علمالعمل وتصميم البشرية الهندسةبوزيان رهواني

70rec20181345691مرفوضوالتنظيم والعمل النفس علمالتدريس مهنية واحترافية التكوين هندسةيوسف معتوق

71rec20181355166مرفوضاألبوي والتوجيه والمراهق للطفل العيادي النفس علمالعيادي النفس علمسعاد جديدي بن

72rec20181355244مرفوضاألبوي والتوجيه والمراهق للطفل العيادي النفس علمالعيادي النفس علمالكريم عبد مأمون

73rec20181355291مرفوضاألبوي والتوجيه والمراهق للطفل العيادي النفس علمالعيادي النفس علمحمزة مزياني


