
  :73و البالغ عددھم  ملفاتھم یودعوا لم والذین المنصة  في المسجلین المترشحین قائمة   -03-

  

 الرقم التسلسلي
رقم التسجيل يف السجل 

 اخلاص
 مالحظات  التخصص الشعبة �ريخ امليالد إسم و لقب املرتشح

1-   rec20191850042 تسويق وإدارة أعمال املؤسسات علوم التسيري 26-03-1983 رمحاين ميينة   

2-   rec20191840050 إقتصاد قياسي تطبيقي علوم إقتصادية 04-05-1986 داسة عائشة   

3-   

rec20191890065 اآلداب والفنون 15-05-1975 قامسي دمحم 

لغة عربية،األولوية :2دراسات لغوية ،األولوية :1األولوية 

الدراسات : 4الداللة يف املستو�ت اللسانية،األولوية : 3

 اللسانية اجلزائرية

  

4-   

rec20191900670 اآلداب والفنون 17-06-1985 صانع أمحد 

اللغة العربية و حتليل اخلطاب،األولوية :1األولوية 

: 4حتليل اخلطاب،األولوية : 3األدب اجلزائري،األولوية :2

 األدب العريب

  

5-   rec20191730740 مواد ومركبات كهروضوئية إلكرتونيك 21-03-1987 �صور عبد القادر   

6-   

rec20191900799 اآلداب والفنون 28-06-1989 مكي مرمي 

اللغة العربية و حتليل اخلطاب،األولوية :1األولوية 

: 4حتليل اخلطاب،األولوية : 3األدب اجلزائري،األولوية :2

 األدب العريب

  

7-   rec20191821025 املاء ، البيئة و التنمية املستدامة املاء ، البيئة و التنمية املستدامة 11-08-1987 مادن لعيد   

8-   

rec20191902098 اآلداب والفنون 25-10-1985 ضريف هاجر 

اللغة العربية و حتليل اخلطاب،األولوية :1األولوية 

: 4حتليل اخلطاب،األولوية : 3األدب اجلزائري،األولوية :2

 األدب العريب

  

9-   rec20191943415 و تشخيصها التحكم الصناعي للماكنات الكهر�ئية هندسة كهر�ئية 01-01-1980 معيزة دمحم   

10-   rec20191725286 صيانة صناعية هندسة ميكانيكية 11-04-1987 جتيين حمسن   

11-   rec20191695386 كل التخصصات إعالم آيل 07-05-1985 �رودي دمحم �سني   

12-   rec20191835473 حماسبة، مالية وبنوك علوم إقتصادية 09-10-1988 عوايل صليحة   

13-   

rec20191905486 اآلداب والفنون 31-12-1971 عريوة منري 

اللغة العربية و حتليل اخلطاب،األولوية :1األولوية 

: 4حتليل اخلطاب،األولوية : 3األدب اجلزائري،األولوية :2

 األدب العريب

  

14-   rec20191775494 نو علوم املواد  ، �نو التكنولوجيا ، �نو قياس الفيز�ء 13-06-1987 حويل زوجة بوحناش سعيدة�   



15-   

rec20191905506 اآلداب والفنون 26-06-1987 قديدر سامي 

اللغة العربية و حتليل اخلطاب،األولوية :1األولوية 

: 4حتليل اخلطاب،األولوية : 3األدب اجلزائري،األولوية :2

 األدب العريب

  

16-   

rec20191905718 اآلداب والفنون 22-01-1974 مساعيل فاطيمة زهرة 

و حتليل اخلطاب،األولوية اللغة العربية :1األولوية 

: 4حتليل اخلطاب،األولوية : 3األدب اجلزائري،األولوية :2

 األدب العريب

  

17-   rec20191706177 كل التخصصات تسيري التقنيات احلضرية 03-03-1986 قشاشة اميان   

18-   rec20191756206 هندسة كيميائية هندسة الطرائق 13-07-1991 قدور دريزي نسرين   

19-   rec20191946207 التحكم الصناعي للماكنات الكهر�ئية و تشخيصها هندسة كهر�ئية 30-03-1971 كرمية غالم   

20-   

rec20191896208 اآلداب والفنون 26-05-1970 كحلول عبد القادر 

لغة عربية،األولوية :2دراسات لغوية ،األولوية :1األولوية 

الدراسات : 4الداللة يف املستو�ت اللسانية،األولوية : 3

 اللسانية اجلزائرية

  

21-   rec20191696232 كل التخصصات إعالم آيل 11-10-1988 شايب سليمان   

22-   rec20191966233 بيولوجيا جزيئية بيولوجيا جزيئية 08-06-1990 لبصري دليلة   

23-   rec20191806242 حتسني النبات علم الوراثة و حتسني النبا�ت 10-05-1978 علي عبدالقادر   

24-   rec20191856253 تسويق وإدارة أعمال املؤسسات علوم التسيري 30-11-1985 شيخي خمتارية   

25-   rec20191696265 bouziane hakima 1988-06-17 كل التخصصات إعالم آيل   

26-   rec20191706271 كل التخصصات تسيري التقنيات احلضرية 29-07-1994 بوحاحة مهدي   

27-   rec20191776274 نو علوم املواد  ، �نو التكنولوجيا ، �نو قياس الفيز�ء 10-10-1990 زهد دمحم�   

28-   rec20191786285 مكروبيولوجيا تطبيقية مكروبيولوجيا تطبيقية 09-03-1900 بن يوسف امال   

29-   rec20191746289 إلكرتونيك االنظمة املضمنة إلكرتونيك 15-08-1993 حباس دمحم   

30-   

rec20191896310  اآلداب والفنون 01-09-1979 الزهراءفضة 

لغة عربية،األولوية :2دراسات لغوية ،األولوية :1األولوية 

الدراسات : 4الداللة يف املستو�ت اللسانية،األولوية : 3

 اللسانية اجلزائرية

  

31-   rec20191746331 إلكرتونيك االنظمة املضمنة إلكرتونيك 04-08-1989 خواين دمحم   

32-   

rec20191896335 اآلداب والفنون 01-06-1979 فضة عبد احلميد 

لغة عربية،األولوية :2دراسات لغوية ،األولوية :1األولوية 

الدراسات : 4الداللة يف املستو�ت اللسانية،األولوية : 3

 اللسانية اجلزائرية

  

33-   rec20191896341 لغة عربية،األولوية :2،األولوية دراسات لغوية :1األولوية  اآلداب والفنون 01-03-1980 بلهواري دمحم  



الدراسات : 4الداللة يف املستو�ت اللسانية،األولوية : 3

 اللسانية اجلزائرية

34-   rec20191776382 نو علوم املواد  ، �نو التكنولوجيا ، �نو قياس الفيز�ء 26-03-1994 للوش نورة�   

35-   rec20191706469 كل التخصصات احلضريةتسيري التقنيات  03-02-1994 بكدي حكيم   

36-   

rec20191906503 اآلداب والفنون 27-05-1990 العيفاوي محزة 

اللغة العربية و حتليل اخلطاب،األولوية :1األولوية 

: 4حتليل اخلطاب،األولوية : 3األدب اجلزائري،األولوية :2

 األدب العريب

  

37-   rec20191776512 علوم املواد  ، �نو التكنولوجيا ، �نو قياس�نو  الفيز�ء 04-02-1971 بوســــري حمــمد   

38-   rec20191946527 التحكم الصناعي للماكنات الكهر�ئية و تشخيصها هندسة كهر�ئية 11-05-1993 بوز�ن ادم   

39-   rec20191726596 صيانة صناعية هندسة ميكانيكية 05-04-1989 ضحاك مصطفى   

40-   rec20191816647 علوم البحر علوم البحر 21-05-1988 فغفقغ فقثصفق   

41-   rec20191856677 تسويق وإدارة أعمال املؤسسات علوم التسيري 29-04-1993 مغاوري فتيحة   

42-   rec20191786688 مكروبيولوجيا تطبيقية مكروبيولوجيا تطبيقية 26-08-1985 ز�يت ليلي   

43-   

rec20191906691 اآلداب والفنون 02-08-2019 بوفنش الطاهر 

اللغة العربية و حتليل اخلطاب،األولوية :1األولوية 

: 4حتليل اخلطاب،األولوية : 3األدب اجلزائري،األولوية :2

 األدب العريب

  

44-   

rec20191906717 اآلداب والفنون 23-01-1990 لعريب فاطمة 

اللغة العربية و حتليل اخلطاب،األولوية :1األولوية 

: 4اخلطاب،األولوية حتليل : 3األدب اجلزائري،األولوية :2

 األدب العريب

  

45-   rec20191856738 تسويق وإدارة أعمال املؤسسات علوم التسيري 20-06-1988 الوايف محزة   

46-   rec20191976754 األنثروبولوجيا األنثروبولوجيا 24-07-1964 فاطمة الزهراء بوعزة   

47-   rec20191936757 علوم اإلعالم و االتصال االتصالعلوم اإلعالم و  05-04-2019 بن سعدية مليكة   

48-   rec20191716761 هندسة ميكانيكية هندسة ميكانيكية 22-01-1985 بوسنان توفيق   

49-   rec20191986772 صيانة و مراقبة حموالت الطاقة الكهر�ئية هندسة كهر�ئية 25-02-1992 �ج الدين علي عبد الرزاق   

50-   rec20191856970 تسويق وإدارة أعمال املؤسسات علوم التسيري 24-10-1988 بوخلوة علي دمحم   

51-   rec20191937039 علوم اإلعالم و االتصال علوم اإلعالم و االتصال 26-02-1989 حداد �رميان   

52-   rec20191827099 املاء ، البيئة و التنمية املستدامة املاء ، البيئة و التنمية املستدامة 04-11-1978 مقيدش سهام   

53-   rec20191927193 كل التخصصات لغة أجنليزية 12-09-1982 البح زليخة   

54-   rec20191857267 تسويق وإدارة أعمال املؤسسات علوم التسيري 23-01-1988 د�ت مدين محزة   



55-   rec20191737276 مواد ومركبات كهروضوئية إلكرتونيك 08-06-1975 رحال عبد الغين   

56-   rec20191887424 قانون األعمال املقارن احلقوق 11-11-1976 بين بشري   

57-   rec20191717527 هندسة ميكانيكية هندسة ميكانيكية 21-05-1985 سهول دمحم   

58-   rec20191717622 هندسة ميكانيكية هندسة ميكانيكية 31-01-1987 شارف جياليل   

59-   rec20191937627 اإلعالم و االتصالعلوم  علوم اإلعالم و االتصال 30-03-1991 عامر نصرية   

60-   

rec20191907795 اآلداب والفنون 12-11-1992 شاقور ابتسام 

اللغة العربية و حتليل اخلطاب،األولوية :1األولوية 

: 4حتليل اخلطاب،األولوية : 3األدب اجلزائري،األولوية :2

 األدب العريب

  

61-   rec20191867937 البحث و التدخل يف علم النفس الر�ضيالتكوين  التدريب الر�ضي 10-04-1981 ادمحمي امحد ،   

62-   rec20191717975 هندسة ميكانيكية هندسة ميكانيكية 06-02-1978 طويل عصام   

63-   rec20191778154 نو علوم املواد  ، �نو التكنولوجيا ، �نو قياس الفيز�ء 04-04-1988 بورزق أحالم�   

64-   rec20191718177 هندسة ميكانيكية ميكانيكية هندسة 14-05-1977 بريهمات مصطفى   

65-   rec20191838226 حماسبة، مالية وبنوك علوم إقتصادية 23-12-1988 عمان أمحد   

66-   rec20191728239 صيانة صناعية هندسة ميكانيكية 11-04-1987 جتيين فاطمه   

67-   rec20191728595 صيانة صناعية هندسة ميكانيكية 14-01-1977 زروين نسيم   

68-   rec20191968635 بيولوجيا جزيئية بيولوجيا جزيئية 24-01-1995 حريش زهراء   

69-   rec20191828853 املاء ، البيئة و التنمية املستدامة املاء ، البيئة و التنمية املستدامة 06-02-1989 بن جاب هللا دمحم   

70-   rec20191938980 االتصالعلوم اإلعالم و  علوم اإلعالم و االتصال 12-02-1990 مكر�ر عائشة   

71-   rec20191719113 هندسة ميكانيكية هندسة ميكانيكية 09-12-1979 حيياوي كمال   

72-   rec20191939182 علوم اإلعالم و االتصال علوم اإلعالم و االتصال 29-07-1987 بولبارود صونية   

73-   rec20191819198 علوم البحر علوم البحر 15-04-1992 شريفي صالح الدين   
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