
أن أشغال اللجنة التقنیة المكلفة  "ب" قسم مساعد أستاذتعلن إدارة جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف جمیع المترشحین للمسابقة على أساس الشھادة لاللتحاق برتبة 

  :بدراسة ملفات الترشح قد خلصت إلى النتائج التالیة 

 : المقبولة الترشح ملفات -1

  :التخصصات كل/ ألي إعالم 1- 1

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191696602 اإلعالم اآليل والتكنولوجيا دكتوراه فلسفة يف اإلعالم اآليل والتكنولوجيا 11-10-1988 شايب سليمان   

2-   rec20191696213 نظم املعلومات القابلة للتشغيل البيين دكتوراه الطور الثالث يف اإلعالم اآليل 04/03/1979 بودبوس سفيان   

3-   rec20191697316 إعالم آيل دكتوراه يف الر�ضيات واإلعالم اآليل 23-07-1989 بلفردي وسيلة   

  

  :التخصصات كل/الحضریة التقنیات تسییر 1-2

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191707202 يئة عمران و تنمية حملية ماجستري يف تسيري التقنيات احلضرية 27-05-1988 بوالعيننني عامر�   

2-   rec20191707977 يئة عمران و تنمية حملية ماجستري يف تسيري التقنيات احلضرية 27-03-1989 جعجو حمفوظ�   

3-   rec20191705242 اجلواراحلوكمة احلضرية وتسيري  ماجستري يف تسيري التقنيات احلضرية 22-04-1989 مانع نبيل   

4-   
rec20191706022 تسییر المدن و الحوكمة ماجستري يف تسيري التقنيات احلضرية 16/07/1983 منر عبد الكرمي   

  

  :المیكانیكیة الھندسة/ المیكانیكیة الھندسة 1-3

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191716406 هندسة ميكانيكية دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 1979/02/26 معيزية عبد احلكيم   

2-   rec20191716347 هندسة ميكانيكية دكتوراه يف العلوم يف اهلندسة امليكانيكية 01-01-1977 مراح عيسى   

3-   rec20191716179 هندسة ميكانيكية دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 17-07-1987 االله  عابد بلعريب عبد   

4-   rec20191717783 هندسة ميكانيكية دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 10-05-1987 اقدال لياس   



5-   rec20191710021 هندسة ميكانيكية دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 21-01-1990 بلقاسم نفيسة   

6-   rec20191717678 هندسة ميكانيكية دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 03-11-1962 وعراج بومجعة   

7-   rec20191716281 هندسة ميكانيكية دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 30-06-1989 عابد أمساء  

8-   rec20191716874 هندسة ميكانيكية دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 09-04-1989 مداوي زكر�ء   

9-   rec20191716390 هندسة ميكانيكية دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 24-01-1981 بوشتة عبدالرمحان   

10-   rec20191729084 هندسة ميكانيكية دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 23-03-1987 عبادين دمحم   

  

  :صناعیة صیانة/ المیكانیكیة الھندسة 1-4

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد املرتشح إسم و لقب

1-   rec20191726219 صيانة صناعية دكتوراه يف علوم التكنولوجيا 10-03-1985 زعرور مجال  

2-   rec20191725527 ماجستري يف اهلندسة امليكانيكية 22-08-1988 قريقة وفاء Maintenance des installations industrielles   

   

  :كھروضوئیة ومركبات مواد/  إلكترونیك 1-5

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191730553 ماجستري يف اإللكرتونيك 22-02-1986 طالب سفيان Matériaux et composants optoélectroniques   

  

  :المضمنة االنظمة إلكترونیك/ إلكترونیك 1-6

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191743064 االنظمة الدقيقةتكنولوجيات  ماجستري يف االلكرتونيك 29-01-1985 �هي عزوم امحد   

  

  

  



  

  :كیمیائیة ھندسة/ الطرائق ھندسة 1-7

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191753896 كيميائيةهندسة   دكتوراه يف العلوم يف هندسة الطرائق 20-11-1985 قطارين فاطمة   

2-   
rec20191756280 هندسة كيميائية دكتوراه يف هندسة الطرائق 1991/09/12 عيشور أمينة   

  

  :صیدالنیة ھندسة/ الطرائق ھندسة 1-8

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191766812 هندسة الطرائق الصيدالنية دكتوراه  يف هندسة الطرائق 25-04-1989 خمناش كمال   

2-   rec20191766811 هندسة الطرائق الصيدالنية دكتوراه  يف هندسة الطرائق 09-05-1989 بن غنام سعيدة   

3-   rec20191766835 الصيدالنيةهندسة الطرائق  دكتوراه  يف هندسة الطرائق 15-01-1983 اودان بوعالم   

4-   rec20191767599  صناعة صيدالنية  ماجستري يف صناعة صيدالنية  31/08/1984  حاج العريب خدجية    

  

  :قیاس نانو ، التكنولوجیا نانو ،  المواد علوم نانو/ فیزیاء 1-9

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص الشهادةإسم املؤهل أو  �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191778020 نوقياس. �نوالتكنولوجيا. �نو علوم املواد  ماجستري يف الفيز�ء 09-10-1987 بلقاسم كرمية�   

2-   rec20191772952 ماجستري يف الفيز�ء 12-03-1986 بــوثـلجـــة نورالـــــدين 
Nanosciences des matériaux Nanotechnologie 
Nanométrologie  

3-   rec20191770723 ماجستري يف الفيز�ء 23-01-1985 دمحان مسري 
Nanosciences des matériaux Nanotechnologie 
Nanométrologie  

  

  

  

  



  :تشخیصھا و الكھربائیة للماكنات الصناعي التحكم/ الكھربائیة الھندسة 1-10

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد و لقب املرتشحإسم 

1.   rec20191949176 التحكم الصناعي للماكنات الكهر�ئية و التشخيص دكتوراه يف االلكرتوتقين 22-03-1965 قوادرية دمحم  

2.   rec20191946778 التحكم  الصناعي للماكنات الكهر�ئية والتشخيص دكتوراه يف العلوم يف االلكرتوتكنيك 06-08-1979 محودي عبدهللا  

3.   rec20191941195 التحكم الصناعي للماكنات الكهر�ئية و تشخيصها ماجستري يف اهلندسة الكهر�ئية 19-09-1983 مومنة دمحم  

4.   rec20191948171 الكهر�ئية و تشخيصهاالتحكم الصناعي للماكنات  ماجستري يف اهلندسة الكهر�ئية 01-02-1984 بلقصة ميسوم  

  

  :الكھربائیة الطاقة محوالت مراقبة و صیانة/ الكھربائیة الھندسة 1-11

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191986789 صيانة و مراقبة حمويالت الطاقة الكهر�ئية ماجستري يف اإللكرتوتكنيك 03-09-1984 شريف بالل مجال الدين   

2-   rec20191986575 صيانة و مراقبة حمويالت الطاقة الكهر�ئية ماجستري يف اإللكرتوتكنيك 01-01-1985 مراح كرمية   

  

  :تطبیقیة مكروبیولوجیا/ تطبیقیة مكروبیولوجیا 1-12

 الرقم التسلسلي
السجل رقم التسجيل يف 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   

rec20191786743 07-10-1986 سيداوي أبو عمامة 
 دكتوراه يف العلوم البيولوجية

املراقبة امليكروبيولوجية وصحة -ميكروبيولوجيا التطبيقية 

 األغذية

  

2-   

rec20191787256 14-02-1991 سنوسي مجال الدين 
 دكتوراه يف العلوم البيولوجية

املراقبة امليكروبيولوجية وصحة -ميكروبيولوجيا التطبيقية 

 األغذية

  

3-   

rec20191786828 03-09-1990 بن يوسف امال 
 دكتوراه يف العلوم البيولوجية

املراقبة امليكروبيولوجية وصحة -ميكروبيولوجيا التطبيقية 

 األغذية

  

4-   rec20191786202 ميكروبيولوجيا دكتوراه يف البيولوجيا 03-08-1986 لعطاب عائشة   

5-   rec20191786535 ميكروبيولوجيا دكتوراه يف العلوم يف العلوم البيولوجية 26-07-1989 عيساوي �دية   

6-   

rec20191786288 02-02-1989 العريب دواجي كلثوم 
 دكتوراه يف العلوم البيولوجية

Mécrobiologie moléculaire et 

proteomics 

  



7-   rec20191786283 ميكروبيولوجيا تطبيقية دكتوراه يف العلوم البيولوجية 05-06-1988 جبار عبلة   

8-   rec20191786519 ميكروبيولوجيا تطبيقية دكتوراه يف البيولوجيا 27-03-1988 شنتوف حنان فاطمة   

9-   rec20191781186 ميكروبيولوجيا تطبيقية البيولوجيا دكتوراه يف العلوم يف 09-08-1980 لوماين عقيل   

10-   rec20191787074 ميكروبيولوجيا دكتوراه يف البيولوجيا 26-08-1985 ز�يت فاطيمة   

11-   rec20191786523 ميكروبيولوجيا تطبيقية ماجستري يف علوم الطبيعة واحلياة 28-12-1989 بية طه   

12-   rec20191786199 السيطرة على نوعية امليكرو�ت التنمية وميكروبيولوجيا البيولوجياماجستري يف  20-11-1985 بومدين كرمية   

13-   rec20191788543 ماجستري يف البيولوجيا 07-05-1979 �وي نبيلة microbiologie    

14-   rec20191787632 ميكروبيولوجيا تطبيقية ماجستري يف ميكروبيولوجيا تطبيقية 21-02-1984 فضيل دمحم   

  

  :جزیئیة بیولوجیا/ جزیئیة بیولوجیا 1-13

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191960214 دكتوراه الطور الثالث يف العلوم البيولوجية 31-05-1988 ماليل صراح biologie de la cellule normale et pathologique   

2-   rec20191966736 البيولوجية اجلزئية وعلم اجلينيوم دكتوراه يف العلوم البيولوجية 30-06-1989 بشري مرمي   

3-          

  

  :النباتیة و الجرثومیة البیوتكنولوجیا/ البیوتكنولوجیا 1-14

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   
rec20191796673 04-05-1987 بن احلاج جلول سعدية 

 دكتوراه يف العلوم البيولوجية
إستغالل التفاعالت بني النبا�ت والكائنات احلية -بيوتكنولوجيا

 الدقيقة

  

2-   rec20191796198 األنظمة البيئية امليكروبية املعقدة-بيوتكنولوجيا دكتوراه يف البيوتكنولوجيا 06-10-1985 بن مونة زاهية   

3-   rec20191798246 النبا�ت الطبية والعالج �لنبا�ت دكتوراه يف البيولوجيا 25-11-1989 قوادري بوجلطية وفاء   

4-   rec20191796380 الدقيقةبيوتكنولوجيا الكائنات -بيوتكنولوجيا دكتوراه يف البيوتكنولوجيا 02-01-1988 قلبازة خدجية   

5-   rec20191795585 البيوتكنولوجيا  ماجستري يف البيوتكنولوجيا 05-07-1982 طيب براهيم مصطفى   

  

  



  :النبات تحسین/ النباتات تحسین و الوراثة علم 1-15

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191806667 حتسني اإلنتاج النبايت ماجستري يف العلوم الفالحية 04-10-1978 مواس ميينة   

2-   rec20191806950 حتسني انتاج احملاصيل والتنوع البيولوجي ماجستري يف علوم الزراعة 24-09-1986 زمور كمال   

3-   rec20191800348 الوراثة وحتسني النبات الفالحيةماجستري يف العلوم  08-12-1981 عبدى ميينة   

4-   rec20191808792 دكتوراه يف العلوم الفالحية 28-01-1975 قدوش ليلى Plantes médicinales et phytothérapie   

5-   rec20191807550  حتسني النبا�ت ماجستري يف البيولوجيا 09-09-1980 مسريفلوس   

  

  :البحر علوم/ البحر علوم 1-16

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191815508 علوم البحار دكتوراه يف العلوم يف علوم البحار 14-03-1977 بن شيخ نديرة   

2-   rec20191816455 ساحليةبيئة  دكتوراه يف علوم البحر 24-03-1988 بوقدح منرية   

3-   rec20191810291 علوم البحار دكتوراه يف العلوم يف علوم البحار 28-01-1981 ضياف اسيا   

4-   rec20191816167 علوم البحار دكتوراه علوم يف علوم البحار 18-12-1983 لعجامة اميان   

5-   rec20191816218 بيئة ساحلية دكتوراه يف علوم البحار 16-09-1982 بلهادى يوسف   

6-   rec20191816357 التسيري املنمذج للمناطق الساحلية دكتوراه يف علوم البحار 03-01-1991 عمرية عائشة بية   

7-   rec20191816296 علوم البحار دكتوراه يف علوم البحار 06-04-1981 عويسي مونية   

8-   rec20191816466 علوم البحار دكتوراه علوم يف علوم البحار 21-10-1980 أمبارك رمية   

9-   rec20191815445 بيئة ساحلية دكتوراه يف علوم البحار 05-07-1986 زايدي رؤوف   

10-   rec20191815762 التسيري املدمج للمناطق الساحلية دكتوراه يف علوم البحار 16-01-1986 غواسي سعاد   

11-   rec20191817732 بيئة ساحلية دكتوراه يف علوم البحار 17-06-1984 طعم هللا فاطمة الزهراء   

12-   rec20191810679 تلوث حبري وتسمم بيئي دكتوراه يف علوم البحار 09-03-1984 محدوش سلماء   

13-   rec20191815806 التسيري املدمج للمناطق الساحلية دكتوراه يف علوم البحار 31-08-1990 سريدي امال   

14-   rec20191818850 �� البحارعلوم  دكتوراه يف علوم البحار 01-07-1989 مصمودي معتصم   

15-   rec20191816250 علوم البحر والساحل دكتوراه يف اهليدروبيولوجيا حبرية وقارية 22-02-1987 بن محو فاطمة   



16-   rec20191816350 البيئة واحمليط املائي ماجستري يف علوم البحر 27-10-1989 حبري نبيلة   

17-   rec20191816791 املعرفة وتثمني وتسيري التنوع البيولوجي البحري الساحلي ماجستري يف علوم البحر 14-05-1975 العكرمي دمحم   

18-   rec20191817286 املعرفة وتثمني وتسيري التنوع البيولوجي البحري الساحلي ماجستري يف علوم البحر 28-03-1971 حسني بن زعيط   

19-   rec20191816997 البيئة البحرية والساحليةإدارة ومراقبة  ماجستري يف علوم البحر 20-01-1982 بوخناف عبد الواحد   

20-   rec20191817013 خماطر األرض و�يئة الساحل ماجستري يف علوم البحر 31-12-1987 قدور السعيد   

21-   rec20191816439 تلوث البحري والتسمم بيئي ماجستري يف علوم البحر 03/05/1982 بودفوع نسيمة   

22-   rec20191816831 البيئة واحمليط املائي علوم البحرماجستري يف  29-04-1987 طواهري نوال   

23-   rec20191816943 إدارة ومراقبة البيئة البحرية والساحلية ماجستري يف علوم البحر 18-10-1990 �لويل فريوز   

  

  :المستدامة التنمیة و البیئة ، الماء/ المستدامة التنمیة و البیئة ، الماء 1-17

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191827080 دكتوراه يف البيئة 31-08-1978 حمتوقي فروق sciences de l environnement   

2-   rec20191826278 املاء والبيئة والطاقات املتجددة دكتوراه يف احمليط 08-03-1988 بلقوم نورالدين   

3-   rec20191827980 علوم املياه والبيئة دكتوراه يف العلوم البيولوجية 27-09-1987 قوادري صامت موسى   

4-   rec20191826588 التنوع البيئي الصحة واحمليط دكتوراه يف العلوم البيولوجية 08-12-1991 خلوف عالءالدين   

5-   rec20191826184 موارد األتربة املاء واحمليط الطبيعة واحلياةماجستري يف علوم  05-07-1987 قرطويب دمحم   

6-   rec20191826478 ري فالحي ماجستري يف العلوم الفالحية 02-07-1982 بعلية بشري   

7-   rec20191826496 موارد األتربة املاء واحمليط ماجستري يف علوم الطبيعة واحلياة 04-06-1983 زايري يوسف   

8-   rec20191825470 علم املياه والتنمية املستدامة ملستدامةاماجستري يف علوم املاء والتنمية  01-05-1985 عيادي خدجية   

9-   rec20191829197 موارد األتربة املاء واحمليط ماجستري يف علوم الطبيعة واحلياة 16-07-1980 حام صورية   

10-   rec20191825785 موارد األتربة املاء واحمليط واحلياةماجستري يف علوم الطبيعة  17-07-1985 بوحريرة عبداحلق   

11-   rec20191825220 علم املياه والتنمية املستدامة ماجستري يف علوم املياه والتنمية املستدامة 08-02-1987 بلقايد دليلة   

12-   rec20191828818 علوم املاء ماجستري يف علم املاء والتنمية املستدامة 29-01-1985 ذوايبية رشدي   

  

  

  



  :وبنوك مالیة محاسبة،/ إقتصادیة علوم 1-18

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191830476 حماسبة مالية وبتوك دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 04-09-1988 دمحم طيفور أمينة   

2-   rec20191837565 حماسبة مالية وبتوك دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 20-08-1988 شاريف سامية   

3-   rec20191835165 بنوك،ـ مالية وحماسبة دكتوراه يف العلوم التجارية 05-01-1971 لعــــــــروس خلضـــــر   

4-   rec20191837416 حماسبة، مالية،وبنوك اإلقتصاديةدكتوراه يف العلوم  15-01-1988 بن قدور صفية   

  

  :تطبیقي قیاسي إقتصاد/ إقتصادیة علوم 1-19

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191846165 اقتصاد قياسي تطبيقي دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 26-08-1984 جماهدي خالد   

  

  :المؤسسات أعمال إدارة و تسویق/ التسییر علوم 1-20

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191856601 ادارة اعمال/تسويق دكتوراه يف العلوم التجارية 06-11-1989 مرايت عمار   

2-   rec20191857511 تسويق وإدارة أعمال املؤسسات دكتوراه يف علوم التسيري 06-07-1989 خالدي نعيمة   

3-   rec20191857058 تسويق وإدارة أعمال املؤسسات دكتوراه يف علوم التسيري 01-01-1982 حدادة فريد   

4-   rec20191856805 تسويق وإدارة أعمال املؤسسات يف علوم التسيريدكتوراه  17-09-1990 حدو مسرية أحالم   

5-   rec20191856818 تسويق وإدارة أعمال املؤسسات دكتوراه يف علوم التسيري 12-01-1989 يوسف أمحد   

6-   rec20191858490 تسويق وإدارة أعمال املؤسسات دكتوراه يف علوم التسيري 02-03-1989 بلغايل رمية   

7-   rec20191857148  تسويق ماجستري يف إدارة األعمال 16-06-1989 بومجعةبن محني   

  

  



  :حوكمة و عمومیة ھیئات/ الحقوق 1-21

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191876225 اهليئات العمومية واحلوكمة ماجستري يف القانون 24-07-1984 معمري دمحم   

2-   rec20191876230 اهليئات العمومية واحلوكمة ماجستري يف القانون 15-06-1984 خليفة أمني   

  

  :المقارن األعمال قانون/ الحقوق 1-22

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191886239 قانون األعمال املقارن ماجستري يف احلقوق 25-10-1985 بكوش مليكة   

2-   rec20191886259 قانون األعمال املقارن ماجستري يف احلقوق 31-01-1987 حيي أمني   

3-   rec20191886980 قانون األعمال املقارن ماجستري يف احلقوق 13-01-1988 طواح وهيبة   

4-   rec20191887339 قانون األعمال املقارن ماجستري يف احلقوق 22-05-1988 بعديد دالل   

5-   rec20191886349 قانون األعمال املقارن ماجستري يف احلقوق 17-05-1986 حسان دواجي سعاد   

6-   rec20191886270 قانون األعمال املقارن ماجستري يف احلقوق 02-10-1983 بلعريب خدجية   

7-   rec20191886436 قانون األعمال املقارن ماجستري يف احلقوق 20-03-1988 بن ملوكة كوثر   

  

  :الریاضي النفس علم في التدخل و البحث ، التكوین/ الریاضي التدریب 1-23

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191866212 التكوين ، البحث و التدخل يف علم النفس الر�ضي دكتوراه يف التدريب الر�ضي 28-05-1986 ماحي صفيان   

  

  

  

  



  :الجزائریة اللسانیة الدراسات/ اللسانیة المستویات في الداللة عربیة لغة/  لغویة دراسات/ والفنون اآلداب 1-24

 الرقم التسلسلي
التسجيل يف السجل رقم 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191896216 الدراسات اللسانية اجلزائرية دكتوراه يف الدراسات اللغوية 16-05-1979 عمامرة كمال   

2-   rec20191896309 الدراسات اللغوية دكتوراه يف الدراسات اللغوية 08-03-1985 أوهيب خدومة   

3-   rec20191896467 الدراسات النحوية بني القدمي واحلديث دكتوراه يف الدراسات اللغوية 27-08-1977 نسايل طيب   

4-   rec20191896846 النقد األديب احلديث واملعاصر دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 04-07-1987 بوزاغو زوبري   

5-   rec20191896339 لسانيات علم اللغة الوظيفي دكتوراه يف الدراسات اللغوية 18-02-1991 دمحان إبراهيم   

6-   rec20191896091 الدراسات اللغوية دكتوراه يف الدراسات اللغوية 22-12-1974 حباس هين   

7-   rec20191893367 الداللة يف املستو�ت اللسانية دكتوراه يف الدراسات اللغوية 09-12-1990 صابيح ميينة  

8-   rec20191897885 الداللة يف املستو�ت اللسانية دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 14-04-1974 كركوري رقية   

9-   rec20191895323 الداللة يف املستو�ت اللسانية دكتوراه يف الدراسات اللغوية 19-05-1990 حسني جناة   

10-   rec20191895985 الداللة يف املستو�ت اللسانية الدراسات اللغويةدكتوراه يف  24-10-1990 حاج مصطفى فاطمة   

11-   rec20191898902 الداللة يف املستو�ت اللسانية دكتوراه يف الدراسات اللغوية 09-01-1978 قسول فضيلة   

12-   rec20191899304 الداللة يف املستو�ت اللسانية دكتوراه يف الدراسات اللغوية 18-03-1980 �ضر فاطمة زهرة   

13-   rec20191896740 الدراسات اللغوية ماجستري يف اللغة العربية وآدا�ا 05-02-1985 عيسات قدور سعد   

14-   rec20191890327 لغة عربية ماجستري يف اللغة العربية وآدا�ا 13-02-1990 ختو فضيلة   

15-   rec20191896682 والبالغية يف ظل مناهج البحث احلديثةالدراسات النحوية  ماجستري يف اللغة العربية 28-02-1965 كركب دمحم   

16-   rec20191896110 الدراسات اللغوية ماجستري يف اللغة العربية وآدا�ا 26-05-1978 بوخلخال عبد هللا   

17-   rec20191899164 الدراسات اللغوية ماجستري يف اللغة العربية وآدا�ا 15/04/1980 �رقي دمحان   

  

  :العربي األدب الخطاب تحلیل/ الجزائري األدب/  الخطاب تحلیل و العربیة اللغة/ والفنون اآلداب 1-25

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   
rec20191906224 19-03-1986 حرار نسيم 

اللغة العربية  دكتوراه يف تطبيقات علوم اللسان يف أقسام

 واألدب العريب
 حتليل اخلطاب

  

2-   rec20191906181 أدب عريب قدمي ونقده دكتوراه يف لغة وأدب عريب 08-02-1980 كباس عبد القادر   



3-   rec20191901807 اللغة العربية وحتليل اخلطاب دكتوراه يف الدراسات اللغوية 01-01-1978 راس املاء بن علي   

4-   rec20191907374 اللغة العربية وحتليل اخلطاب دكتوراه يف الدراسات اللغوية 01-01-1990 حلقوم نورة   

5-   rec20191906707 حتليل اخلطاب دكتوراه يف الطور الثالث يف اللغة العربية وآدا�ا 03-11-1988 بن بتقة أمال  

6-   rec20191908156 دراسات لغوية دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 06-02-1989 ميلودي خدجية   

7-   rec20191906577 أدب عريب دكتوراه يف العلوم يف أدب عريب 03-01-1988 بليصق عبد النور   

8-   rec20191900216 األدب اجلزائري دكتوراه يف العلوم يف أدب عريب 19-08-1963 زروايل جعفر   

9-   rec20191908116 اللغة العربية وحتليل اخلطاب دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 19-05-1989  خليف أمساء    

10-   rec20191900463 حتليل اخلطاب ماجستري يف اللغة العربية وآدا�ا 16-06-1978 مراح دمحم   

11-   rec20191901180 اللغة العربية ماجستري يف اللغة العربية وآدا�ا 01-05-1981 طاهر مزدك رشيدة   

  

  :) التخصصات كل(  فرنسیة لغة 1-26

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191916795 فرنسية دكتوراه يف اللغة الفرنسية 27-06-1982 قهواجي شارف الدين  

2-   rec20191917043 دكتوراه يف اللغة الفرنسية 06-06-1988 بن عدلة اهلام 
احلضارات واآلداب يف منطقة البحر األبيض اللغات 

 املتوسط
 

3-   rec20191916484 تعليمية دكتوراه يف اللغة الفرنسية 30-10-1984 بولنوار يوسفي  

4-   rec20191915528 تعليمية اللغة ماجستري يف اللغة الفرنسية 18-12-1986 حلسن شوميشة ليلى  

5-   rec20191916389 لسانيات ماجستري يف اللغة الفرنسية 06-11-1964 أيت جيدة فاطمة   

6-   rec20191917929 الرتمجة ماجستري يف الرتمجة 01-02-1977 عبد العزيز أمحد   

7-   rec20191917026 تعليمية اللغة ماجستري يف اللغة الفرنسية 11-08-1971 بوز�ن نورة   

8-   rec20191916619 الرتمجة ماجستري يف الرتمجة 23-05-1987 رزين حمي الدين   

9-   rec20191918600 الرتمجة األدبية عريب قرنسي اجنليزي ماجستري يف الرتمجة 09/02/1990 بن هدى زين العابدين   

  

  

  

  



  :) التخصصات كل(  أنجلیزیة لغة 1-27

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191926954 دكتوراه يف اللغات األجنبية 08-06-1990 شريفي محزة diadactique de l'anglais et contextes d'apprentissage   

2-   rec20191927225 دراسات أمريكية بريطانية والكومنولث ماجستري يف اللغة اإلجنليزية 05-10-1980 العريب دواجي دمحم   

3-   rec20191928045 اللسانيات والتعليمية يف اللغة اإلجنليزية ماجستري يف اللغة اإلجنليزية 05-10-1985 جروان فتحي   

  

  :واإلتصال اإلعالم علوم/ واإلتصال اإلعالم علوم 1-28

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191939177 االتصال،تكنولوجيا وسائل االعالم وا�تمع دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال 06-01-1983 خاليفية نعيمة   

2-   rec20191936409 االتصال،تكنولوجيا وسائل االعالم وا�تمع دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال 17-03-1988 بن نونة �دية    

3-   rec20191935626 أحباث اجلمهور دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال 01-04-1989 بومدين سعاد    

4-   rec20191937034 االتصال املؤسسايت دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال 15-03-1990 محيود هاجر    

5-   rec20191937260 املؤسسايتاالتصال  دكتوراه الطور الثالث يف علوم اإلعالم واإلتصال 21-11-1989 فار كمال    

6-   rec20191936779 وسائل اإلعالم وا�تمع دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال 15-05-1992 بشريف وهيبة    

7-   rec20191936697 االتصال املؤسسايت دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال 23-09-1990 قاصدي سليمة   

8-   rec20191936751 االتصال،وسائل االعالم وا�تمع علوم اإلعالم واإلتصالدكتوراه يف  30-03-1987 حساين دواجي وردة   

9-   rec20191937680 االتصال السياسي واالجتماعي دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال 30-03-1991 عامر أمال   

10-   rec20191937614 السياسي واالجتماعياالتصال  دكتوراه الطور الثالث يف علوم اإلعالم واإلتصال 17-07-1990 بورويب عبد اهلادي   

11-   rec20191937914 االتصال املؤسسايت دكتوراه الطور الثالث يف علوم اإلعالم واإلتصال 11-06-1986 عليلش محامة   

12-   rec20191938422 االتصال،وسائل االعالم وا�تمع دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال 28-01-1989 حمفوظ ميينة   

13-   rec20191937905  اللغة،االتصال والتحليل النقدي لوسائل اإلعالم دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال 25-02-1989 حوريةطاهر   

14-   

rec20191938890 28-04-1987 توايت فاطمة الزهراء 
 دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال

اسرتاتيجيات االعالم ورها�ت االتصال داخل 

 الفضاءات العمومية

  

15-   rec20191936211 إتصاالت ومعاجلة املعلومات دكتوراه يف اإللكرتونيك 13-09-1988 مسعود ليلى بن   

16-   rec20191937630 إذاعة وتلفزيون دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال 08-05-1989 جبار حنان   



17-   rec20191937612 إذاعة وتلفزيون دكتوراه يف علوم اإلعالم واإلتصال 09-05-1989 بن نعجة إميان   

18-   rec20191937798 تشريعات إعالمية ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال 18-01-1979 سعيدي رفيقة   

19-   rec20191939116 وسائل اإلعالم وا�تمع ماجستري يف علوم اإلعالم واإلتصال 12-02-1990 مكر�ر خرية   

  

  :األنثروبولوجیا/ األنثروبولوجیا 1-29

 الرقم التسلسلي
السجل رقم التسجيل يف 

 اخلاص
 مالحظات التخصص إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191977222 انثروبولوجيا دكتوراه يف انثروبولوجيا 03-06-1990 بن عالل فاطمة الزهراء   

2-   rec20191970530 انثروبولوجيا ماجستري يف األنرتوبولوجيا 23-01-1981 �ضر ميينة   

3-   rec20191970360 األنرتوبولوجيا ماجستري يف األنرتوبولوجيا 28-11-1978  سراج جياليل    

4-   rec20191976946 انرتوبولوجية املمارسات االجتماعية للدين ماجستري يف األنرتوبولوجيا 03-04-1985 حمفويف عقيلة   

5-   rec20191976663 أنرتوبولوجيا التنمية ماجستري يف األنرتوبولوجيا 17-01-1983 قدور فريدة   

6-   rec20191977607 انثروبولوجيا ماجستري يف األنرتوبولوجيا 01-08-1987 كميش خدجية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


