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قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
ناجح (ة)D20095035744 لحلوحيلحسن01
ناجح (ة)D20084001029لخضردالل02
ناجح (ة)D20034049365بوزیديشھرزاد03
راسب (ة)D201335030712بوعليأحمد رامي04
راسب (ة)D20125030359قرقطناصر05
راسب (ة)D20125032251حاجيوردة06
راسب (ة)D2002950174لعموريفتحي07
راسب (ة)D20115028176شاعرھاجر08
راسب (ة)D20044027696حماديولید09
راسب (ة)D20115026877تليمریم10
راسب (ة)D2011530812لمشونشيملیكة 11
راسب (ة)D201335006481یحیاوي امال 12
راسب (ة)D20125038017خرفيعامریة13
راسب (ة)D20079001868كیردربیعة14
راسب (ة)D20105017566بوذیبيدالل15
راسب (ة)D2001441445سریتيمحمد علي16
راسب (ة)D1999434049عطاء هللا ماجدة17
راسب (ة)D20125006589عواجرحمة18
راسب (ة)D1997452950بن نصیبرضا19
راسب (ة)D2000434917بن مدورصالح الدین20

عدد المناصب المفتوحة:3 

أعضاء لجنة التصحیح:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاء

أ.د/ عبد الناصر موسي1-جوھرة أقطي1-

د/ وسیلة واعر2-عیسى خلیفي2-

د/ صباح بنوناس3-اسماعیل حجازي3-

 د/ بعیطیش شعبان4-محمد قریشي4-

د/ محمد قریشي5-سعاد معالیم5-

 د/ المیة دالي علي6-

د/ وھیبة غربي-7

بسكرة في

عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

 جامعـة محمـد خـیـضـر - بسكــرة

أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:

اإلسم و القب



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
راسب (ة)D20115027335شنافيدنیا21
راسب (ة)D20115027137عبةالعطرة22
راسب (ة)D20085034345براھیميسھام23
راسب (ة)D1997808869بوشاربنعیمة24
راسب (ة)D20115011082بوسعیدسالف25
راسب (ة)D201333037407كواھيمسعود26
راسب (ة)D20125030926رجاءتوتي27
راسب (ة)D2002443947سالمحمزة28
راسب (ة)D2000435180بن الغةرضوان29
راسب (ة)D1997816071طیبيأحمد30
راسب (ة)D20061058387بوحمیدانسارة31
راسب (ة)D20105002845تغزةأمیرة32
راسب (ة)D1991461309مباركيفتحي33
راسب (ة)D20125036071رحالأمیرة34
راسب (ة)D20125032308جابرسناء35
راسب (ة)D20085034585خان محمد أمین 36
راسب (ة)D20125006414خاطر ھند37
راسب (ة)D20104032398بوشلیطآسیا38
راسب (ة)D2002493286تلیةسعیدة39
راسب (ة)D20125006574باھي خلود40

عدد المناصب المفتوحة:3 

أعضاء لجنة التصحیح:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاء

أ.د/ عبد الناصر موسي1-جوھرة أقطي1-

د/ وسیلة واعر2-عیسى خلیفي2-

د/ صباح بنوناس3-اسماعیل حجازي3-

 د/ بعیطیش شعبان4-محمد قریشي4-

د/ محمد قریشي5-سعاد معالیم5-

 د/ المیة دالي علي6-

د/ وھیبة غربي-7

بسكرة في

عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم

اإلسم و القب

أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
راسب (ة)D20095018419زرقینھند41
راسب (ة)D20105039140خلفحسام الدین42
راسب (ة)D201335001227وصافھاجر43
راسب (ة)D20064096102خالفسمیر44
راسب (ة)D2013432919بشار سمیرة 45
راسب (ة)D1997453880حمدان لبنى 46
راسب (ة)D201333045558تبوبنفیسة47
راسب (ة)D20076005235طروشوجدة48
راسب (ة)D2001439494بن ورزاقھشام49
راسب (ة)D20064060031بن فاطمةفتیحة50
راسب (ة)D2002913637حمديجیالني51
راسب (ة)D20007435225بودونتفیروز52
راسب (ة)D20115031913علیطيآمنة 53
راسب (ة)D2001451484عبد اللطیفبزیو54
راسب (ة)D1999432943بلبصیرولید55
راسب (ة)D20085034691مغربينجیبة56
راسب (ة)D20064017646قداشھاجر57
راسب (ة)D201334049379لكمینھاجر58
راسب (ة)D20109047039عمارنيكمیلیة59
مقصىD20044017484بوزیدعالء الدین60

عدد المناصب المفتوحة:3 

أعضاء لجنة التصحیح:
اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاء

أ.د/ عبد الناصر موسي1-جوھرة أقطي1-
د/ وسیلة واعر2-عیسى خلیفي2-
د/ صباح بنوناس3-اسماعیل حجازي3-
 د/ بعیطیش شعبان4-محمد قریشي4-
د/ محمد قریشي5-سعاد معالیم5-

 د/ المیة دالي علي6-
د/ وھیبة غربي-7

بسكرة في

عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم

أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:
اإلسم و القب



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
مقصىD201335001173النويمراد61
مقصىD201335001581حصروريبشرى62
مقصىD201338140013عفانھاحمد حسین صبحي63
مقصىD201331000434لنصاريامباركة64
مقصىD20049035003عظامو أحمد زكریاء65
مقصىD1995308260غرایریةلمیاء66
مقصىD2013422461بوزیديصفاء67
مقصىD20119002175میصطفىیمینة68
مقصىD20101064806بن الشینأشرف69
مقصىD2002949590قسومصابرة70
مقصىD20125002052قارةدنیا71
مقصىD2002911559بوحدیدةعلي72
مقصىD20125002083سامعيراندة73
مقصىD201331000509شوشانفطیمة الزھرة74
مقصىD20125025966عباسيشمس الدین75
مقصىD20036235بوراس لزھر 76
مقصىD20064053705خمولي أسماء 77
مقصىD20079001924مشیكل الیاس عبد الفتاح 78
مقصىD19931084بن طاھرمصطفى79
مقصىD20125024421مشاشوفاتح80

عدد المناصب المفتوحة:3 

أعضاء لجنة التصحیح:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاء
أ.د/ عبد الناصر موسي1-جوھرة أقطي1-
د/ وسیلة واعر2-عیسى خلیفي2-
د/ صباح بنوناس3-اسماعیل حجازي3-
 د/ بعیطیش شعبان4-محمد قریشي4-
د/ محمد قریشي5-سعاد معالیم5-

 د/ المیة دالي علي6-
د/ وھیبة غربي-7

بسكرة في

عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم

أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:

اإلسم و القب



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
مقصىD201335001416بزالةـمینة81
مقصىD20125030118بوصیودةرھام82
مقصىD201335004689زرادأسامة83
مقصىD20079039885طمارلخضر84
مقصىD20125006611زیانيزھیة85
مقصىD201335005434منینةكریمة86
مقصىD20075033183زیرقمحمد87
مقصىD1998826508غنومكمال88
مقصىD201339049510مرغنيأحمد89
مقصىD20129006248زرویلوھیبة90
مقصىD2000918410عمراويربیع91
مقصىD2002485404بوقرةعزالدین92
مقصىD20125014883راقديخولة93
مقصىD20034048218ثورسمیحة94
مقصىD1998549626حمدانسفیان95
مقصىD20125031700تریعةنادیة96
مقصىD20115006001حدادسارة97
مقصىD1998803745حجاجمحمد عبد الوھاب98
مقصىD20044053745جراديمداني99

مقصىD20125014902عواجیاسمینة100

عدد المناصب المفتوحة:3 

أعضاء لجنة التصحیح:
اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاء

أ.د/ عبد الناصر موسي1-جوھرة أقطي1-
د/ وسیلة واعر2-عیسى خلیفي2-
د/ صباح بنوناس3-اسماعیل حجازي3-
 د/ بعیطیش شعبان4-محمد قریشي4-
د/ محمد قریشي5-سعاد معالیم5-

 د/ المیة دالي علي6-
د/ وھیبة غربي7-

بسكرة في

عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم

اإلسم و القب
أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
مقصىD1999648349جعالبسمیر101
مقصىD20095027243مباركيصبرین102
مقصىD20109061645محمدشتوح103
مقصىD201334033129ین مالكمحمد أمین104
مقصىD20099489118الرضيحمزة105
مقصىD20115028010زوزو مروى106
مقصىD20105006220حدادصفاء107
مقصىD20125004855روابحنھاد108
مقصىD201335039465قرقبملینا109
مقصىD20085036331زویلخمحمد110
مقصىD201334026748صباححالیمیة 111
مقصىD20125031809عزیزيھدى112
مقصىD201334041044سرارمة نسیبة113
مقصىD20125007955قاسمي الزھرة 114
مقصىD20104000536حاجيعبد الوھاب115
مقصىD20105039232ربعيسعاد116
مقصىD20115046594أمینبثینة نور الوفاء117
مقصىD20074045505حمایزیةحنان118
مقصىD20123036693ریدوحعصام119
مقصىD20083045528بونامیسحمزة120

عدد المناصب المفتوحة:3 

أعضاء لجنة التصحیح:
اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاء

أ.د/ عبد الناصر موسي1-جوھرة أقطي1-
د/ وسیلة واعر2-عیسى خلیفي2-
د/ صباح بنوناس3-اسماعیل حجازي3-
 د/ بعیطیش شعبان4-محمد قریشي4-
د/ محمد قریشي5-سعاد معالیم5-

 د/ المیة دالي علي6-
د/ وھیبة غربي-7

بسكرة في

عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم

أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:
اإلسم و القب



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
مقصىD20119027649بلعالم أسماء121
مقصىD20105007393مصباحسھام122
مقصىD20115004176قطافيمحمد االمین123
مقصىD20085004976بعزيایمان124
مقصىD20075104334فریتیحسفیان125
مقصىD1989117833غنايحكیمة126
مقصىD20064046560ھبیراتخضرة127
مقصىD2013415535سارةدوباخ128
مقصىD1995503358عزوزحسین129
مقصىD20115072495عشبعیسى130

عدد المناصب المفتوحة:3 

أعضاء لجنة التصحیح:
اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاء

أ.د/ عبد الناصر موسي1-جوھرة أقطي1-
د/ وسیلة واعر2-عیسى خلیفي2-
د/ صباح بنوناس3-اسماعیل حجازي3-
 د/ بعیطیش شعبان4-محمد قریشي4-
د/ محمد قریشي5-سعاد معالیم5-

 د/ المیة دالي علي6-
د/ وھیبة غربي-7

بسكرة في
عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم

أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:
اإلسم و القب


