
 :المرفوضة الترشح ملفات -2

  :التخصصات كل/الحضریة التقنیات تسییر 2-2

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 الشهادةإسم املؤهل أو  �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   
rec20191706700 01-01-1990 مطالوي دمحم عبد العزيز 

دكتوراه يف اهلندسة املعمارية والعمران و 

 املناظر الطبيعية والرتاث
 ختصص غري مطلوب

  

2-   rec20191706226 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اهلندسة املعمارية 06-09-1991 خضراوي دمحم أمني   

3-   rec20191706890 ختصص غري مطلوب دكتوراه فلسفة يف اهلندسة املدنية 21-08-1989 بن لعمودي علي   

4-   rec20191707301 ختصص غري مطلوب ماجستري يف الري 28-03-1987 لعراجي �مسينة   

5-   rec20191708207 ختصص غري مطلوب ماجستري يف جغرافيا و�يئة اقليمية 18-02-1984 بنزخروفة خليفة   

  

  

  :المیكانیكیة الھندسة/ المیكانیكیة الھندسة 2-3

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )أو أي سبب آخرالصالحية 
 مالحظات

   غري مسجل يف منصة التوظيف دكتوراه يف العلوم يف اهلندسة امليكانيكية 02/10/2018 ي طارقر هوا //   -1

2-   rec20191716761  ختصص غري مطلوب  دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية  22/01/1985  بوسنان توفيق   

3-   rec20191718259 ختصص غري مطلوب اهلندسة امليكانيكية دكتوراه يف 15-05-1988 داود امساعيل   

4-   rec20191718231 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 12-10-1987 بلعزيز عزالدين   

5-   rec20191716762 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 25-08-1989 بوعكاز امحد واضح   

6-   rec20191717525 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 02-01-1982 بوعالم خدجية   

7-   rec20191716822 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اهلياكل امليكانيكية 06-02-1990 ايت سيدهوم اميان   

8-   rec20191716995 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 08-02-1988 هشام مقري   

9-   rec20191717656 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 08-09-1988 بوجيرة بشري بشري   

10-   rec20191716291 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اهلندسة امليكانيكية 12-08-1985 سطلة زواوي   

11-   rec20191717069 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية 27-12-1992 برايري مسري   



12-   rec20191717131 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اهلندسة امليكانيكية 16-02-1979 سر�ري فاطمة الزهراء   

13-   rec20191716866 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علوم والتكنولوجيا 06-04-1990 قداري أمحد   

14-   rec20191716204 ختصص غري مطلوب واملواددكتوراه يف النظم امليكانيكية  23-03-1988 هامشي دمحم   

15-   rec20191726187 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اهلندسة امليكانيكية 14-06-1984 كبري الطيب   

16-   rec20191716813 ختصص غري مطلوب ماجستري يف اهلندسة امليكانيكية 08-09-1985 بوزيت نوال   

   غري مسجل يف منصة التوظيف ماجستري يف طاقو�ت 23/09/1987 صندايل مسعود //   -17

18-   rec20191716781 ختصص غري مطلوب ماجستري يف اهلندسة امليكانيكية 07-01-1973 هواري علي   

  

  :صناعیة صیانة/ المیكانیكیة الھندسة 2-4

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (الرفض �لتفصيلسبب 

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

   غري مسجل يف منصة التوظيف دكتوراه يف العلوم يف اهلندسة امليكانيكية 26/03/1983 شريف دمحم //   -1

2-   rec20191728026 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف احملروقات 09-12-1991 بن صغري دمحم األمني   

3-   rec20191726195 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف االلكرتوميكانيك 12-07-1985 برجم توفيق   

4-   rec20191727725 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف الطاقو�ت 12-06-1989 بن عريبة أبوبكر   

5-   rec20191728159 ختصص غري مطلوب ماجستري يف اهلندسة امليكانيكية 25-09-1973 نيال دمحم   

6-   rec20191720129 ختصص غري مطلوب ماجستري يف اهلندسة امليكانيكية 20-04-1981 بوعمامة دمحم   

   غري مسجل يف منصة التوظيف ماجستري يف امليكانيك 1976مميز  تومليت نور الدين //   -7

   

  :كھروضوئیة ومركبات مواد/  إلكترونیك 2-5

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد لقب املرتشحإسم و 

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

 // ختصص غري مطلوب+ غري مسجل يف منصة التوظيف دكتوراه يف اإللكرتونيك 15/09/1971 امقران زوهري //   -1

2-   rec20191736657 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اإللكرتونيك 12/09/1990 البار مراد // 

3-   rec20191736676 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اإللكرتونيك 25/07/1988 درويش سفيان  

4-   rec20191738077 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اهلندسة الكهر�ئية 23-01-1973 محري جياليل  



5-   rec20191738307 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اإللكرتونيك 28-09-1974 مصطفاي عبد الكرمي  

6-   rec20191736241 ختصص غري مطلوب ماجستري يف اإللكرتونيك 17-01-1981 كايف خدجية  

  

  :المضمنة االنظمة إلكترونیك/ إلكترونیك 2-6

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

   غري مسجل مبنصة التوظيف  دكتوراه يف العلوم يف إلكرتونيك  28/11/1987  بودخيل عبد احلكيم  //   -1

2-   rec20191747187 مطلوب ختصص غري دكتوراه يف االلكرتونيك 30-03-1986 بلحاج صربينة   

3-   rec20191746305 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف إلكرتونيك 25-03-1985 بلعريب عبداملالك   

4-   rec20191747217 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف االلكرتونيك 21-03-1977 جماهدي جنية   

5-   rec20191746362 ختصص غري مطلوب إلكرتونيكدكتوراه يف العلوم يف  13/11/1974 بن مساعني أمال   

   ختصص غري مطلوب+ غري مسجلة مبنصة التوظيف ماجستري يف اإللكرتونيك 31/08/1983 بن عدة حكيمة //   -6

  

  :كیمیائیة ھندسة/ الطرائق ھندسة 2-7

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (الرفض �لتفصيلسبب 

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191756714 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف الكيمياء 08/12/1990 حمروق حنان   

2-   rec20191758940 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف هندسة الطرائق 08-08-1983 شراك رشيدة   

3-   rec20191751116  ختصص غري مطلوب دكتوراه يف هندسة الطرائق 15-12-1986 عيسي حفيظةبن   

   غري مسجل مبنصة التوظيف ماجستري يف هندسة الطرائق 08/04/1983 واعر عادل //   -4

5-   

rec20191756297 ماجستري يف الكيمياء 13-09-1986 ز�ن سعاد 

ترخيص �ملشاركة غري ممضى من طرف السلطة اليت هلا 

 ختصص غري مطلوب+ التعينيصالحية 

  

   غري مسجلة يف منصة التوظيف ماجستري يف الكيمياء 27/07/1984 بن قرين أمساء //   -6

7-   rec20191758346 ختصص غري مطلوب ماجستري يف الكيمياء 24/05/1983 بوعزة فايزة   

8-          

9-   rec20191751283 مطلوبختصص غري  ماجستري يف الكيمياء 11-02-1978 يوسف حكيمة   

10-   rec20191755301 ختصص غري مطلوب ماجستري يف الكيمياء الصناعية 16-01-1984 عدة امساء   



  

  :قیاس نانو ، التكنولوجیا نانو ،  المواد علوم نانو/ فیزیاء 2-9

  الرقم التسلسلي

 

رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (الرفض �لتفصيلسبب 

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191776733 ختصص غري مطلوب+ �قص وعد �الستقالة دكتوراه يف العلوم يف فيز�ء 11-08-1988 خرويب دمحم أمساء   

   ختصص غري مطلوب+ التوظيف غري مسجل مبنصة  دكتوراه يف العلوم يف الفيز�ء 04/09/1984 قندوز حسان //   -2

3-   rec20191776379 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف الفيز�ء 1983مميز  عثمان دمحم   

   ختصص غري مطلوب+ غري مسجلة مبنصة التوظيف دكتوراه يف العلوم يف الفيز�ء 22/07/1983 صدوقي حكيمة //   -4

5-   rec20191778777 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف فيز�ء 16-01-1985 حمرر فاطمة الزهراء   

6-   rec20191776262 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف الفيز�ء 10-01-1985 محزة ليلى   

7-   rec20191770566 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف العلوم الفيز�ئية 24-07-1986 بن عصمان فضل هللا   

8-   rec20191775360 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف العلوم الفيز�ئية 10-12-1987 بلحمري سوميه   

9-   rec20191776205 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف الفيز�ء 02-03-1979 دادة كرمية   

10-   rec20191775800 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف الفيز�ء 18-12-1986 منور حنان   

11-   rec20191777272 ختصص غري مطلوب يف العلوم يف الفيز�ءدكتوراه  07-09-1982 طالب إحسان �سر   

12-   rec20191771830 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف العلوم الفيز�ئية 20-11-1984 مشي عودة   

13-   rec20191771421 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف الفيز�ء 12-11-1983 بن سنان دمحم نسيم   

14-   rec20191770660 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف العلوم الفيز�ئية 15-06-1987 بن يطو فتحي   

15-   rec20191776458 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم 10-02-1978 يـــــــزيــــــد مــــيلود   

16-   rec20191776561 ختصص غري مطلوب دكتوراه الطور الثالث يف الفيز�ء 12-06-1989 ادمحمي كوثر   

17-   rec20191776217 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف الفيز�ء 20-07-1991 يسرا بن قدور   

18-   rec20191775560 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف العلوم الفيز�ئية 02-04-1986 زازوة فتيحة   

19-   rec20191772520 ختصص غري مطلوب ماجستري يف الفيز�ء 04-01-1987 شباح خرية   

20-   rec20191776646 ختصص غري مطلوب ماجستري يف الفيز�ء 20-04-1971 بوســــري ادمحم   

   غري مسجلة مبنصة التوظيف ماجستري يف الفيز�ء 08/12/1975 أعمر بن صابر فوزية //   -21

  

  :تشخیصھا و الكھربائیة للماكنات الصناعي التحكم/ الكھربائیة الھندسة 2-10



 الرقم التسلسلي
التسجيل يف السجل رقم 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   
rec20191940038 اإللكرتوتكنيك- دكتوراه يف العلوم 27-06-1987 بلبولة عبد القادر 

من طرف املسؤول الذي له �قص الوعد �إلستقالة ممضى 

 ختصص غري مطلوب+ صالحية التعيني

  

2-   rec20191946346 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اهلندسة الكهر�ئية 15-05-1986 خليف حسام الدين   

3-   rec20191946442 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اإللكرتوتقين 04/07/1990 تونسي كمال   

4-   rec20191946333 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اهلندسة الكهر�ئية 08-06-1985 بولعيون أحسن   

5-   rec20191946483 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اإللكرتوتقين 04/10/1989 شابين فيصل   

6-   rec20191946284 ختصص غري مطلوب دكتوراه اهلندسة الكهر�ئية 22-09-1988 جلول خدة زكر�ء   

7-   rec20191946286 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف االلكرتوتقين 01-09-1970 عراب مصطفى   

8-   rec20191946322 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اإللكرتوتكنيك 18-01-1989 جعفر فتيحة   

9-   rec20191946311 ختصص غري مطلوب اهلندسة الكهر�ئية- دكتوراه يف العلوم 07-07-1985 قسوم هاين   

10-   rec20191946258 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اهلندسة الكهر�ئية 28-11-1988 مصظفاوي حكيمة   

11-   

rec20191941759 ماجستري يف اهلندسة الكهر�ئية 04-11-1984 دريس أمحد 

�قص الوعد �إلستقالة ممضى من طرف املسؤول الذي له 

 ختصص غري مطلوب+ صالحية التعيني

  

   ختصص غري مطلوب+ غري مسجل مبنصة التوظيف اإللكرتوتقينماجستري يف  22/01/1984 منور جياليل //   -12

13-   rec20191940155 ختصص غري مطلوب+ �قص الشهادة ماجستري يف اهلندسة الكهر�ئية 29-09-1987 عبد القوي رمي فريوز   

14-   

rec20191941800 06-12-1982 بن بو هين حبيب 

Magistere en Automatique 

et informatique 

industrielle 

 ختصص غري مطلوب

  

  

  :الكھربائیة الطاقة محوالت مراقبة و صیانة/ الكھربائیة الھندسة 2-11

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )آخرالصالحية أو أي سبب 
 مالحظات

1-   rec20191980156 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اهلندسة الكهر�ئية 13-01-1987 بن صفي الدين جالل الدين   

2-   rec20191986343 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اهلندسة الكهر�ئية 19-05-1988 منقور دمحم   

3-   rec20191986097 ختصص غري مطلوب ماجستري يف اهلندسة الكهر�ئية 05-04-1987 بورحلة نسيمة   

4-   rec20191981181 ختصص غري مطلوب ماجستري يف إدارة األنظمة الكهر�ئية 13-04-1981 خاطي عزالدين   



5-   rec20191980816 ختصص غري مطلوب+ الرتخيص منتهي الصالحية ماجستري يف اهلندسة الكهر�ئية 13-12-1986 بوروينة امحد   

  

  :تطبیقیة مكروبیولوجیا/ تطبیقیة مكروبیولوجیا 2-12

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191788211 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف البيولوجيا 21-01-1985 مرازي حيي   

2-   rec20191786868 ختصص غري مطلوب ماجستري يف البيولوجيا 01-02-1977 سنوسي بريكسي حياة حياة   

  

  

  

  

  :جزیئیة بیولوجیا/ جزیئیة بیولوجیا 2-13

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191965163 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف البيولوجيا 10-12-1989 بوعمامة سامية   

2-   rec20191965371 ختصص غري مطلوب ور الثالث يف العلوم البيولوجيةطدكتوراه ال 15-11-1987 عشماوي امني   

3-   rec20191966299 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف البيولوجليا 07-03-1987 بن صاحل مرمي   

  

  :النباتیة و الجرثومیة البیوتكنولوجیا/ البیوتكنولوجیا 2-14

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 الشهادةإسم املؤهل أو  �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191796328 ختصص غري مطلوب ماجستري يف البيولوجيا 11/09/1986 مسعودي دمحم   

   غري مسجل يف منصة التوظيف ماجستري  يف علوم البيطرة  07/01/1988 عبيد عمر //   -2

  :النبات تحسین/ النباتات تحسین و الوراثة علم 2-15



 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف 

 السجل اخلاص
 إسم املؤهل أو الشهادة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

و�ئق �قصة أو منتهية الصالحية (سبب الرفض �لتفصيل

  )أو أي سبب آخر
 مالحظات

   غري مسجل مبنصة التوظيف النباتيةماجستري يف التقانة احليوية  03/04/1982 شافعي السعيد //   -1

  

  :البحر علوم/ البحر علوم 2-16

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   

rec20191816393  23-07-1987 دمحمرمية 

دكتوراه  يف هيدروبيولوجيا علوم البحر 

 ختصص غري مطلوب والساحل

  

2-   rec20191816268 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف هيدروبيولوجيا حبرية وقارية 09-01-1985 بنينه رشيد   

3-   rec20191819243 ملف �قص+ ختصص غري مطلوب  دكتوراه يف العلوم البيولوجية 05-10-1988  لعمة شهيناز   

4-   rec20191816094 ختصص غري مطلوب                    ماجستري يف البيولوجيا 26/09/1974 معمر كرمي   

5-   rec20191816246 ختصص غري مطلوب ماجستري يف البيولوجيا 02-11-1976 طاهري ميينة   

6-   

rec20191816620 03-07-1990 صحراوي محزة 

ملصايد ماجستري يف النهج اإليكولوجي 

 ختصص غري مطلوب األمساك

  

7-   rec20191816277 ختصص غري مطلوب ماجستري يف اهلندسة البحرية 14-10-1982 فوكراش دمحم   

8-   rec20191817309 ختصص غري مطلوب ماجستري يف البيئة واحمليط املائي 30-03-1986 بن دعاس حيي   

  

  :المستدامة التنمیة و البیئة ، الماء/ المستدامة التنمیة و البیئة ، الماء 2-17

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191826384 شهادة غري مطلوبة احلضريماسرت يف الري  16-11-1993 مرسلي رضوان   

2-   rec20191826319 ختصص غري مطلوب+ وعد �الستقالة منتهي الصالحية علوم البيئة 01-07-1978 خدمي رابح   

3-   rec20191826771 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علوم الطبيعة واحلياة 15-06-1990 ر�ح عبد الروؤف شعيب   

4-   rec20191826173 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علوم الطبيعة واحلياة 23-07-1984 حجاب رمزي   

5-   rec20191827912 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم البيولوجية 09-02-1988 خدمي اكرام   

6-   rec20191826171 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف الري 24-08-1976 حقي حسني   



7-   rec20191820872 ختصص غري مطلوب البيئةماجستري  يف  02-01-1983 صفصاف بن عومر   

8-   rec20191828199 ختصص غري مطلوب ماجستري يف علوم البيئة 16-01-1984 عربوز دمحم   

9-   rec20191828310 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علوم الطبيعة واحلياة 10-09-1985 قانة دمحم   

10-   rec20191816175 مطلوبختصص غري  دكتوراه يف البيولوجيا 08-04-1985 حاجو زكية   

  

  :وبنوك مالیة محاسبة،/ إقتصادیة علوم 2-18

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191835647 قص ترخيص �ملشاركة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 30-11-1971 مرقوم كلتوم�   

   غري مسجل مبنصة التوظيف دكتوراه يف العلوم التجارية 04/03/1989 جياليل التومي محزة //   -2

   غري مسجلة مبنصة التوظيف دكتوراه يف علوم التسيري 13/02/1991 عامر عائشة //   -3

4-   rec20191837780 قص ترخيص �ملشاركة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 09-10-1988 عوايل بالل�   

12/04/1988  لكحل األمني //   -5    غري مسجل مبنصة التوظيف  دكتوراه  يف العلوم العلوم اإلقتصادية 

   غري مسجل مبنصة التوظيف دكتوراه  يف العلوم اإلقتصادية 22/05/1989 بن عامر زين الدين //   -6

   غري مسجلة مبنصة التوظيف دكتوراه  يف العلوم اإلقتصادية 06/01/1990 سياخن مرمي //   -7

   غري مسجلة مبنصة التوظيف دكتوراه  يف العلوم اإلقتصادية 19/07/1990 حفصاوي نور اهلدى //   -8

9-   rec20191838985 ختصص غري مطلوب ماجستري يف العلوم اإلقتصادية 08-05-1986 بن الدين فتيحة   

10-   rec20191836166 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 18-12-1989 حسناوي مرمي   

11-   rec20191836223 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم التجارية 10-07-1989 خيلف إميان   

12-   rec20191836400 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 18-04-1991 بوعيشاوي يوسف   

13-   rec20191833280 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 20-03-1991 زيدان عبد الرزاق   

14-   rec20191836889 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 15-11-1986 وضحة كرمية   

15-   rec20191834866 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 10-10-1987 خلوف �سني   

16-   rec20191835716 ختصص غري مطلوب ماجستري يف العلوم التجارية 03-12-1990 قدوري منال   

17-   rec20191836263 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 12-03-1989 بن شنينة كرمية   

18-   rec20191838065 مطلوبختصص غري  دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 05-12-1988 اوالد ابراهيم ليلى   

19-   rec20191836745 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 31-12-1988 لبوخ خنلة   

20-   rec20191837990 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علوم التسيري 07-08-1984 كريفار مراد   



21-   rec20191836287 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 10-02-1988 تلمساين حنان   

22-   rec20191837065 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 21-08-1987 جد�ت عيسى   

23-   rec20191836005 ختصص غري مطلوب ماجستري يف العلوم اإلقتصادية 09-04-1989 جريو كلتوم   

  

  :تطبیقي قیاسي إقتصاد/ إقتصادیة علوم 2-19

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191846221 ختصص غري مطلوب+ �قص ترخيص �ملشاركة دكتوراه يف العلوم يف العلوم اإلقتصادية 28-02-1987 امحد عامر منصور   

2-   

rec20191840050 04/05/1986  داسة عائشة  

ماجستري يف اإلقتصاد و اإلحصاء 

 ختصص غري مطلوب  التطبيقي

  

3-   rec20191846766 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 05-08-1989 شرماط طاهر   

4-   rec20191846419 مطلوبختصص غري  دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 23-05-1982 حيمور مصطفى   

5-   rec20191846174 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف العلوم اإلقتصادية 30-01-1989 موفق عمر   

6-   rec20191848176 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 12-08-1989 وادي عزالدين   

7-   rec20191848849 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 03-11-1988 بن فرحية جناة   

8-   rec20191846405 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 06-07-1991 صاري حسون صالح الدين   

9-   rec20191841620 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 24-10-1987 مواكين سهيلة   

10-   rec20191846698 ختصص غري مطلوب العلوم اإلقتصاديةدكتوراه يف العلوم يف  19-04-1987 قادري دمحم   

11-   rec20191847345 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 07-07-1987 كيحل عبد الباقي   

12-   rec20191847241  ذراع مسعودةredha 1980-05-20 ختصص غري مطلوب ماجستري يف االقتصاد و اإلحصاء تطبيقي   

13-   rec20191848274 ختصص غري مطلوب ماجستري يف االقتصاد و اإلحصاء تطبيقي 01-04-1982 لعجال دمحم   

14-   rec20191840737 ختصص غري مطلوب ماجستري يف العلوم اإلقتصادية 12-04-1989 بن عثمان جهاد   

15-   rec20191847959 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 15-01-1986 بن موفق زروق   

  

  :المؤسسات أعمال إدارة و تسویق/ التسییر علوم 2-20

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات



   غري مسجلة مبنصة التوظيف ماجستري يف علوم التسيري  23/02/1985 بسبع الضاوية //   -1

   غري مسجلة مبنصة التوظيف دكتوراه ل م د يف العلوم التجارية 19/11/1989 مقراين عبد اهلادي //   -2

3-   rec20191858588 قص الشهادة دكتوراه يف علوم التسيري 07-04-1989 مداوي إميان�   

   مبنصة التوظيفغري مسجلة  دكتوراه يف علوم التسيري  07/08/1989  مرزوق سارة  //   -4

5-   rec20191859270 قص الشهادة دكتوراه يف علوم التسيري 13-05-1984 بن شكيكن �ج الدين�   

   غري مسجل مبنصة التوظيف دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 30/01/1987 بليزاك عبد احلليم //   -6

 // التوظيف غري مسجلة مبنصة دكتوراه يف إدارة األعمال 02/03/1987 ميمونةحمجور  //   -7

8-   rec20191857003 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 10-12-1987 سعدي مفيدة  

9-   rec20191857001 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية 16-10-1990 براهم نوراهلناء  

10-   rec20191856295 ختصص غري مطلوب التسويق الدويلدكتوراه يف العلوم يف  19-05-1985 شيب امينة جازية  

11-   rec20191857884 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علوم التسيري 04-06-1991 فالحي وسيم  

12-   rec20191856571 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علوم التسيري 07-07-1991 كريب نعيمة  

13-   rec20191856792 غري مطلوبختصص  دكتوراه يف علوم التسيري 10-08-1988 ز�ن أمنة  

14-   rec20191856726 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف علوم التسيري 12-07-1986 عتيق خدجية  

15-   rec20191856991 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علوم التسيري 19-12-1988 دخان مجيلة  

16-   rec20191856611 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علوم التسيري 23-06-1990 عزوز منري  

17-   rec20191851022 ختصص غري مطلوب ماجستري يف العلوم التجارية 13-03-1976 بوز�ن مراد  

18-   rec20191858062 ختصص غري مطلوب ماجستري يف علوم التسيري 06-04-1988 سعيداين سعاد  

19-   rec20191858203 ختصص غري مطلوب ماجستري يف علوم التسيري 19-07-1983 جالب مسري دمحم  

  

  :حوكمة و عمومیة ھیئات/ الحقوق 2-21

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191877477 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف احلقوق 05-10-1981 فغول الزهرة   

2-   rec20191877874 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم السياسية 22-01-1992 لكمني خرية   

3-   rec20191876723 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف احلقوق 05-06-1979 سر�ح خالد   

4-   rec20191876279  ختصص غري مطلوب  ماجستري يف احلقوق  15-12-1984  بن حسني صديق   

  



  :المقارن األعمال قانون/ الحقوق 2-22

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191887979 ختصص غري مطلوب احلقوقماجستري يف  16-12-1979 رمحون نصريه   

2-   rec20191886203 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف احلقوق 20-04-1990 صحراوي نورالدين   

3-   rec20191880632 ختصص غري مطلوب ماجستري يف احلقوق 16-07-1979 دمحاين مسري   

4-   rec20191888719 ختصص غري مطلوب ماجستري يف احلقوق 24-10-1979 سي فضيل احلاج   

21/06/1972  عزوز سليمة //   -5    ختصص غري مطلوب دكتوراه يف احلقوق 

16/09/1970  لعموري سعيدة //   -6    ختصص غري مطلوب دكتوراه يف احلقوق 

  

  

  :الریاضي النفس علم في التدخل و البحث ، التكوین/ الریاضي التدریب 2-23

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191866276 17/11/1981 العطري طه    ختصص غري مطلوب دكتوراه يف التدريب الر�ضي 

2-   
 1981/10/25 زراولة علي //

دكتوراه يف النشاط البدين  الر�ضي 

 الرتبوي
 ختصص غري مطلوب+غري مسجل يف منصة التوظيف 

  

3-   rec20191866185 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف منهجية التدريب الر�ضي 09-01-1992 غامن دمحم االمني   

4-   rec20191867195 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف التدريب الر�ضي 27-08-1975 قراشة طيب   

5-   rec20191866163 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف الر�ضة والصحة 05-10-1978 سي مرابط حاج صحراوي   

6-   rec20191867842 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف التدريب الر�ضي 27-01-1991 رسول نورالدين   

7-   rec20191867791 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف التدريب الر�ضي 24-12-1991 دمحم مساحة فؤاد   

8-   
rec20191866235  14-01-1991 الدينلفريد صالح 

دكتوراه الطور الثالث يف اإلدارة والتسيري 

 الر�ضي
 ختصص غري مطلوب

  

9-   rec20191866293 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف التدريب الر�ضي 09-06-1992 بسنوسي حاج امحد اسالم   

  

  :الجزائریة اللسانیة الدراسات/ اللسانیة المستویات في الداللة عربیة لغة/  لغویة دراسات/ والفنون اآلداب 2-24



 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191896606 ختصص غري مطلوب الدراسات اللغويةدكتوراه يف  24/11/1988 مقرود دمحم ملني   

2-   rec20191896984 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 16-02-1990 حيي صالح الدين   

3-   rec20191896948 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 19-03-1983 طلحي ليلى   

4-   rec20191896824 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 01-04-1990 بلجياليل خرية   

5-   rec20191898144 ختصص غري مطلوب ماجستري يف  اللغة واألدب العريب 22-11-1982 موساوي محزة   

6-   rec20191897577 ختصص غري مطلوب ماجستري يف  اللغة واألدب العريب 31-07-1979 �هي مراد   

7-   rec20191898245 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف لغة وأدب عريب 11-10-1969 بوشاشية براهيم   

8-   rec20191896763 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف الدراسات اللغوية 25-10-1988 لعمري دمحم   

9-   rec20191898185 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 02-02-1990 صوشة العمري   

10-   rec20191897308 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اللغة واألدب العريب 30-07-1969 �اري فاطنة   

11-   rec20191898175 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف الدراسات اللغوية 11-06-1977 انصر دمحم الصاحل   

12-   rec20191897909 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اللغة واألدب العريب 26-08-1980 لطروش �نية   

13-   rec20191890712 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اللغة واألدب العريب 15-01-1977 حيدرة رشيد   

14-   rec20191895543 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف الدراسات اللغوية 21-05-1986 بن عزوزي مرمي   

15-   rec20191896666 ختصص غري مطلوب واألدب العريبدكتوراه يف العلوم يف اللغة  21-06-1980 بن احلاج جلول فايزة   

16-   rec20191897703 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف لغة وأدب عريب 17-01-1985 بوحجر دمحم   

17-   rec20191896298 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة العربية وآدا�ا 22-10-1985 كحول كرمي   

18-   rec20191896227 ختصص غري مطلوب األدب العريبماجستري يف  04-09-1988 بودانة طه األمني   

19-   rec20191899128 ختصص غري مطلوب ماجستري يف األدب العريب 14-05-1974 جمدد عدة   

20-   

rec20191896240 14-05-1991 ربيع نبيل 

دكتوراه يف اللغة العربية واحلضارة 

 اإلسالمية
 ختصص غري مطلوب

  

21-   rec20191892824 ختصص غري مطلوب اللغة العربية وآدا�اماجستري يف  10-10-1972 مزواغي أمحد   

22-   rec20191897048 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 28-10-1979 رافع رضا   

23-   rec20191906566 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 04-06-1975 رابح مليكة   

24-   rec20191897628 ختصص غري مطلوب ماجستري يف اللغة العربية وآدا�ا 22-11-1985  بن سعيد خدجية   

  



  :العربي األدب الخطاب تحلیل/ الجزائري األدب/  الخطاب تحلیل و العربیة اللغة/ والفنون اآلداب 2-25

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (�لتفصيلسبب الرفض 

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191905935 قص ترخيص �ملشاركة دكتوراه يف األدب 03-01-1990 غشري سامية�   

2-   rec20191906711 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة العربية وآدا�ا 03-06-1990 جويين نورالدين   

3-   rec20191906702  ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف  اللغة العربية وآدا�ا 13-08-1978 طيفورماما   

4-   rec20191906580 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 23-03-1987 لعبيدي هارون   

5-   rec20191908194 ختصص غري مطلوب ماجستري يف األدب العريب 04-08-1971 دمحاين حليمة   

6-   rec20191907168 ختصص غري مطلوب ماجستري يف األدب العريب 22-04-1988 بن سعدة أحالم   

7-   rec20191906374 ختصص غري مطلوب ماجستري يف اللغة واألدب العريب 18-03-1975 ا�عالل مولود   

8-   rec20191907413 ختصص غري مطلوب ماجستري يف اللغة واألدب العريب 18-08-1991 صرصار سومية   

9-   rec20191908727 ختصص غري مطلوب ماجستري يف اللغة العربية 25-10-1984 وشان محزة   

10-   rec20191909026 ختصص غري مطلوب ماجستري يف اللغة العربية وآدا�ا 10-06-1990 بن داودية فاطمة زهرة   

11-   rec20191901258 مطلوبختصص غري  ماجستري يف األدب العريب 20-02-1988 جلطي بن ز�ن سامل   

12-   rec20191897354 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اللغة واألدب العريب 23-02-1972 بلمهدي عياد   

13-   rec20191906801 ختصص غري مطلوب دكتوراه علوم يف اللغة واألدب العريب 01-07-1957 سعيداين عبد الكامل   

14-   rec20191907449 ختصص غري مطلوب يف اللغة العربية وآدا�ادكتوراه  23-07-1972 بن ميينة خالدية   

15-   rec20191900654 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة العربية وآدا�ا 26-02-1976 دوالت سروري بن عودة   

16-   rec20191909207 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف أدب عريب 26-04-1965 زعفان حاج   

17-   rec20191907264 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف  اللغة واألدب العريب 17-03-1989 شقرون طه   

18-   rec20191907285 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف  اللغة واألدب العريب 07-01-1984 �يري سيدأمحد   

19-   rec20191906053 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 14-12-1984 لزرق عابد   

20-   rec20191905483  ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 04-01-1987 ساميةنعاس   

21-   rec20191906251 ختصص غري مطلوب دكتوراه دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 01-07-1976 قيالل فاطمة   

22-   rec20191906196 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة العربية وآدا�ا 03-09-1985 �ادي سورية   

23-   rec20191901109 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اللغة واألدب العريب 09-01-1981 بن دريس عبد العزيز   

24-   rec20191906593 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 03-01-1988 عباس أمني   

25-   rec20191906504 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف الدراسات النقدية 06-02-1972 خبيت العياشي   



26-   rec20191906715 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف اللغة العربية وآدا�ا 04-05-1977 ز�ين مرزاقة   

27-   rec20191906642 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف األدب العريب 15-07-1969 سي أمحد عبد القادر   

28-   rec20191906543 ختصص غري مطلوب العريب دكتوراه يف اللغة واألدب 03-03-1976 طييب زواوية   

29-   rec20191907327 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم يف اللغة واألدب العريب 09-02-1968 مجاح سيد أمحد   

22/10/1982  محازة دمحم الطاهر //   -30     ختصص مطلوب+ غري مسجل يف  منصة التوظيف   دكتوراه يف األدب 

31-   rec20191906364 ختصص مطلوب دكتوراه يف اللغة واألدب العريب 22-04-1984  حيمور إمساعيل    

32-   rec20191905446 ختصص مطلوب دكتوراه يف اللغة العربية وآدا�ا 07-07-1986  �بيت خدجية    

33-   rec20191908550 ختصص مطلوب دكتوراه يف اللغة العربية وآدا�ا 01-09-1983  جتيين أم اخلري    

  

  

  :) التخصصات كل(  فرنسیة لغة 2-26

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   
rec20191916363 ماجستري يف الفرنسية 23-07-1991 عليك فاطمة 

طرف السلطة اليت هلا  �قص ترخيص �ملشاركة ممضى من

 صالحية التعيني

  

  

  :واإلتصال اإلعالم علوم/ واإلتصال اإلعالم علوم 2-28

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

و�ئق �قصة أو منتهية (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191936269 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف العلوم اإلنسانية 16-10-1986 ساحي علي   

  

  :األنثروبولوجیا/ األنثروبولوجیا 2-29

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

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

أو منتهية و�ئق �قصة (سبب الرفض �لتفصيل

  )الصالحية أو أي سبب آخر
 مالحظات

1-   rec20191976191 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علم اإلجتماع 08-10-1988 بن عرفة إبراهيم   

2-   rec20191976256 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علم اإلجتماع 15-07-1987 مشاخي موسى إمساعيل   



3-   rec20191970998 ختصص غري مطلوب ماجستري يف األنرتوبولوجيا 09-01-1976 حبيس حسني   

4-   rec20191975430 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علم االجتماع 05-07-1986 �حي نسمة الربيع   

5-   rec20191976552 ختصص غري مطلوب دكتوراه يف علم اإلجتماع 22-07-1989 شيخ علي   
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