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قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
ناجـــحD20125030610غربالأحالم01
ناجـــحD20125031359احفیظعیشة02
ناجـــحD20064054215جغبلووسیلة03
راسبD20095035472سیدي مبروكإكرام04
راسبD2000609128بھلولنعمان05
راسبD20085044379قرینعواطف06
راسبD2001439288بخلیليمحمد االمین07
راسبD20105030296مرداسيأم الخیر08
راسبD20034089363عیساوةمولود 09
راسبD1990194806بودیارفتیحة10
راسبD20085102986بن شھرةمحجوبة11
راسبD2002453546قریرةوفاء12
راسبD1998411523حقاینفوزیة13
راسبD20075050154بوحیتمعالء الدین14
راسبD20075043160كریمةبركات15
راسبD20115026724أونیسسناء16
راسبD20106033934دوبابياحالم17
راسبD20125034103سبععائشة18
راسبD20125033972حمیديخولة19
راسبD20105028213سویكيسناء20

عدد المناصب المفتوحة:3 
أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاءاإلسم و القب

1. د/ أقطي جوھرة جوھرة أقطي1-

2. د/ بومجان عادلعیسى خلیفي2-

3. د/ مقراش فوزیةاسماعیل حجازي3-

 4. د/ أبعیطیش شعبانمحمد قریشي4-

5.د/ محمد قریشيسعاد معالیم5-

6. د/ المیة دالي علي

7.د/ وھیبة غربي

بسكرة في

 رئــــیـس القــــســـم

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

 جامعـة محمـد خـیـضـر - بسكــرة

أعضاء لجنة التصحیح:

عمیــــد الكلیة



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
راسبD20115027551سریتيشریفة21
راسبD20116018595ضربانيرمیساء22
راسبD20034015524مشاكرةإیمان23
راسبD201335001013ناصريسلیمة24
راسبD20115026663قریشةراید تقي الدین25
راسبD20034045547جباريآمنة26
راسبD20064048335بوشاھدھند27
راسبD20085102781جغامسعاد28
راسبD20085034287جوامعسارة29
راسبD20096029927بوخالفةفاطمة زھراء30
راسبD20034083703علیلينادیة31
راسبD2001440389عبیدهللاعبدالرزاق32
راسبD20125047848زیتونيیحي خلیل33
راسبD20034051013قوادریةسمیرة34
راسبD20085036376بن سالمولید35
راسبD20034049162قویدرإیمان36
راسبD201335044927دیلميسلسبیل37
راسبD1991311349بوضیاف ناصر38
راسبD20075004597بوزقوشمس الدین39
راسبD20115030212بن مجدل فاطمة الزھراء40

عدد المناصب المفتوحة:3 
أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاءاإلسم و القب

1. د/ أقطي جوھرة جوھرة أقطي1-

2. د/ بومجان عادلعیسى خلیفي2-

3. د/ مقراش فوزیةاسماعیل حجازي3-

 4. د/ أبعیطیش شعبانمحمد قریشي4-

5.د/ محمد قریشيسعاد معالیم5-

6. د/ المیة دالي علي

7.د/ وھیبة غربي

بسكرة في

عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم

أعضاء لجنة التصحیح:



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
راسبD20085004453بونوارةسارة41

راسبD201335030302بن رحمونجنات 42

راسبD1990194532راھـــــــمحســــین43

راسبD20126001144رحايمریم44

راسبD20125034004رتیمةزكیة45

راسبD20085004347زویوشأمین46

راسبD20125013944عثمانيھاجر47

مقصىD1997820636بنینوفاء48
مقصىD198722714مدینيعثمان49
مقصىD20124003765زغمارسلمى50
مقصىD1999608557عبیداتعصام51
مقصىD2001433625غدادةسھیلة52
مقصىD20125004701غضبانمالك53
مقصىD201334014490زماليصفاء54
مقصىD20115027081مریزیقاكرام55
مقصىD201334014617بوخالفةفـلایر56
مقصىD20054104938موسىصلیحة57
مقصىD2006607431بخوشسعیدة58
مقصىD2001642847عواديھالل59
مقصىD20104033570صیصايریم60

عدد المناصب المفتوحة:3 
أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاءاإلسم و القب

1. د/ أقطي جوھرة جوھرة أقطي1-

2. د/ بومجان عادلعیسى خلیفي2-

3. د/ مقراش فوزیةاسماعیل حجازي3-

 4. د/ أبعیطیش شعبانمحمد قریشي4-

5.د/ محمد قریشيسعاد معالیم5-

6. د/ المیة دالي علي

7.د/ وھیبة غربي

بسكرة في

 رئــــیـس القــــســـم

أعضاء لجنة التصحیح:

عمیــــد الكلیة



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
مقصىD20116044193فضایلیةیاسین61
مقصىD20085016110عزويصالح الدین62
مقصىD20104026020جخرابالمنتصر با یاسر63
مقصىD20085060230خلوفيزین الدین64
مقصىD20039032037صخرأحمد65
مقصىD199625140یوسفدیدي66
مقصىD1996353297سوفاتوھیبة67
مقصىD1999929311منصورعبد الرؤوف68
مقصىD199587013مریقةعلي69
مقصىD20124007517غنامأمیرة70
مقصىD19996248جديآدم71
مقصىD20066036087رابحصیاد72
مقصىD2001945182بوخزةسناء73
مقصىD2002929300تافنيعبد السالم74
مقصىD20069071126بن حدیدحسین75
مقصىD20116020848فرحانيشرف الدین76
مقصىD20124010850حفصيخولة77
مقصىD201334027047كواشيعصام78
مقصىD20109027824خضرانصوریة79
مقصىD20124026174سیوانعبد الحق80

عدد المناصب المفتوحة:3 
أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاءاإلسم و القب

1. د/ أقطي جوھرة جوھرة أقطي1-

2. د/ بومجان عادلعیسى خلیفي2-

3. د/ مقراش فوزیةاسماعیل حجازي3-

 4. د/ أبعیطیش شعبانمحمد قریشي4-

5.د/ محمد قریشيسعاد معالیم5-

6. د/ المیة دالي علي

7.د/ وھیبة غربي

بسكرة في

 رئــــیـس القــــســـم

أعضاء لجنة التصحیح:

عمیــــد الكلیة



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
مقصىD20115030025خلیفيحنان81
مقصىD20095038232بوھاليبدرالدین82
مقصىD199249815لشھبمحمد83
مقصىD20119028867صبحيأمیرة84
مقصىD2001636123شریرورمضان85
مقصىD20125034026ظاھرسامیة86
مقصىD201334026480شافعيرمیسة87
مقصىD20124060188جامعزھرة88
مقصىD20124057877بوالعیشایمان89
مقصىD20076007697مصباحمحمد90
مقصىD20129032380بن التاجصباح91
مقصىD20084050843مرجانابتسام92
مقصىD20089038116السایسھجیرة93
مقصىD20105079210حاجيالحسین94
مقصىD20095062226بن قادةصالح الدین95
مقصىD20064017747یحيوفاء96
مقصىD20126023508دحاحھشام97
مقصىD20116020792مریماشرف الدین98
مقصىD2000437085سالمفاروق99

مقصىD20033042طیطیلةرشید100

عدد المناصب المفتوحة:3 
أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاءاإلسم و القب

1. د/ أقطي جوھرة جوھرة أقطي1-

2. د/ بومجان عادلعیسى خلیفي2-

3. د/ مقراش فوزیةاسماعیل حجازي3-

 4. د/ أبعیطیش شعبانمحمد قریشي4-

5.د/ محمد قریشيسعاد معالیم5-

6. د/ المیة دالي علي

7.د/ وھیبة غربي

بسكرة في

عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم

أعضاء لجنة التصحیح:



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
مقصىD20034045559بن حوریةأمینة101
مقصىD20034089289عزوزالسعدیة102
مقصىD1997505332جدايتوفیق103
مقصىD2001925776زیاديمحمد104

عدد المناصب المفتوحة:3 
أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاءاإلسم و القب

1. د/ أقطي جوھرة جوھرة أقطي1-

2. د/ بومجان عادلعیسى خلیفي2-

3. د/ مقراش فوزیةاسماعیل حجازي3-

 4. د/ أبعیطیش شعبانمحمد قریشي4-

5.د/ محمد قریشيسعاد معالیم5-

6. د/ المیة دالي علي

7.د/ وھیبة غربي

بسكرة في

 رئــــیـس القــــســـم

أعضاء لجنة التصحیح:

عمیــــد الكلیة


