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قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
ناجـــحD1997448104كامیلیاالعلواني01
ناجـــحD1995350255ترغینيصباح02
ناجـــحD1999441977الزھرةناصري03
راسب (ة)D20044049180سناءعون04
راسب (ة)D1997448678عائشةزیامني05
راسب (ة)D201335030356رانیة بیةالعلواني06
راسب (ة)D20034102720سمراءعرعار07
راسب (ة)D20096199زایديحكیم08
راسب (ة)D2002453358مروةرحمون09
راسب (ة)D20044046883أنوردبابش10
راسب (ة)D20109033253بن لیفةكلثوم11
راسب (ة)D20084046054محمد رضادباح12
راسب (ة)D20075045636الھامبرباش13
راسب (ة)D20054048286ربیحةبن الغة14
راسب (ة)D2001487936فرحاتارفیس15
راسب (ة)D20105039784داللزواي16
راسب (ة)D20085049320نعیمةبجاوي17
راسب (ة)D2001914078فاطمةقرادي 18
راسب (ة)D20127003953إسماعیلباحمو 19
راسب (ة)D20085004535فتیحةمزاري20

عدد المناصب المفتوحة:3 
أعضاء لجنة التصحیح:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاء
د/ رقیة شرون1-جوھرة أقطي1-

د/ حنان جودي2-عیسى خلیفي2-

د/ حسان بوبعایة 3-اسماعیل حجازي3-

 د/ أبعیطیش شعبان4-محمد قریشي4-

د/ محمد قریشي5-سعاد معالیم5-

 د/ المیة دالي علي6-

د/ وھیبة غربي7-

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)D1999432749فاطمة ھندمرابط21
راسب (ة)D20105001849أسامةعقاري22
راسب (ة)D20125012959سھامبلورغي23
راسب (ة)D201334013727آسیاسبتي 24
راسب (ة)D20054023256أماللوصیف25
راسب (ة)D20084012214خالد خلیل26
راسب (ة)D201338013325عائشةشایمة27
راسب (ة)D1997434941راضیةبن عبد الرحمان28
راسب (ة)D2000444713سفیانمنصوري29
راسب (ة)D20125006380عبدالھادي عرعار30
راسب (ة)D200162134رضوانبولحلیب31
راسب (ة)D20115030228فوزیةجغالف32
راسب (ة)D20075045564سماحبن عیسى33
راسب (ة)D20123055477ربیحةزیداني34
راسب (ة)D2002925424جمالبلعدل35
راسب (ة)D201335030595مروىخاشي36
راسب (ة)D20044049180كمالابراھیم37
راسب (ة)D1996227110سعادسلطانة38
راسب (ة)D20125029994اسماءنبار39
راسب (ة)D201334013892صبرینةعایب40

عدد المناصب المفتوحة:3 
أعضاء لجنة التصحیح:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاء

د/ رقیة شرون1-جوھرة أقطي1-

د/ حنان جودي2-عیسى خلیفي2-

د/ حسان بوبعایة 3-اسماعیل حجازي3-

 د/ أبعیطیش 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
راسب (ة)D20125031330عقبةساسي41

راسب (ة)D20039030116موسىریان42

راسب (ة)D20125030158سیف الدیندرامنھ43

راسب (ة)D2000444841خالدبن طراح44

راسب (ة)D20125037247لبنىحمدان45

راسب (ة)D20076045385حلیمةأوضایفیة46

راسب (ة)D20075044258سلمىبشار47

راسب (ة)D201335031912نور اإلسالمدخیة48

راسب (ة)D20075072939معتز باداودي49

راسب (ة)D20056011981أمینةعزاز50

راسب (ة)D20109047956الزھرةفزاعي51

راسب (ة)D20126023357إیمانخالف52

مقصىD1999474518بركاھممداني53

مقصىD20104014786عادلبوخملة54

مقصىD201292016بن دومةام ھاني55

مقصىD20044015985نورالدینعمیري56

مقصىD2001404879یاسینبریكي57

مقصىD201335000924حسنةجنابة58

مقصىD20034102185رمزيعلوان59

مقصىD20104035678عماد الدینبلخیري60

عدد المناصب المفتوحة:3 
أعضاء لجنة التصحیح:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاء
د/ رقیة شرون1-جوھرة أقطي1-
د/ حنان جودي2-عیسى خلیفي2-
د/ حسان بوبعایة 3-اسماعیل حجازي3-
 د/ أبعیطیش شعبان4-محمد قریشي4-
د/ محمد قریشي5-سعاد معالیم5-

 د/ المیة دالي علي6-
د/ وھیبة غربي7-

بسكرة في

عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم

أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:

اإلسم و القب



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
مقصىD2013907242عثمانالبار61

مقصىD1999630331یوسفبولدروع62

مقصىD1998414101حفیزةشخاب63

مقصىD1998502180عادلمومن64

مقصىD2000648802ھشامبرمضان65

مقصىD19931333ولیدقادري66

مقصىD20125031792ھاجرھقي67

مقصىD20124006469مریم حسناءخلفي68

مقصىD2001931613حسانخلیل69

مقصىD2001488464عبد الرحمانبوختالة70

مقصىD20115026905نور الھدىبوزاھري71

مقصىD201333061907نمداليشھرة72

مقصىD20126023480مروةالعمري73

مقصىD20104060392عبد الوھابوقتي74

مقصىD20114003273شھیرةعلوان75

مقصىD19964021عبدالقادرمحمدي76

مقصىD20039047300عليقاسمي77

مقصىD201331044697نجاةسالم78

مقصىD1999318348الزیتونيموھوب79

مقصىD20049012761نبیلةالشیخ80

عدد المناصب المفتوحة:3 
أعضاء لجنة التصحیح:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاء
د/ رقیة شرون1-جوھرة أقطي1-
د/ حنان جودي2-عیسى خلیفي2-
د/ حسان بوبعایة 3-اسماعیل حجازي3-
 د/ أبعیطیش شعبان4-محمد قریشي4-
د/ محمد قریشي5-سعاد معالیم5-

 د/ المیة دالي علي6-
د/ وھیبة غربي7-

بسكرة في

عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم

أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:

اإلسم و القب



قرار اللجنةرقم التسجیلاللقباإلسمالرقم
مقصىD20129034893بریالةسمیة81

مقصىD20079035156سفیانشریط82

مقصىD20114047923إبتسامبوروینة83

مقصىD20095001961نور اإلسالمبوناب84

مقصىD20034089801حفصة بودیسة 85

مقصىD2012601565سمیةحفظ هللا86

مقصىD201336004419شروق بلعیدي87

مقصىD20085037215محمد اسالمزوزو 88

مقصىD201335030729أسد الدینبورنان89

مقصىD1998543539عمارةھیشور90

مقصىD20084016651مصطفى خام هللا 91

مقصىD20126003692لیلیاتریكي92

مقصىD199545250عادلعبادو93

مقصىD20079033893محمد االمینشریط94

مقصىD20125015914عفافعایلة95

مقصىD20012212سیف الدینزیاني باي96

مقصىD20049016684أمینةھریر97

مقصىD2001920679الجابريحلفاوي98

مقصىD20093031993رضوانخشة99

مقصىD201335085513حسانرملي100

مقصىD20135008829مریممقعاش101

مقصىD20139015106عبد الحقعثماني مرابط102

عدد المناصب المفتوحة:3 
أعضاء لجنة التصحیح:

اإلمضاءاإلسم و القباإلمضاء
د/ رقیة شرون1-جوھرة أقطي1-
د/ حنان جودي2-عیسى خلیفي2-
د/ حسان بوبعایة 3-اسماعیل حجازي3-
 د/ أبعیطیش شعبان4-محمد قریشي4-
د/ محمد قریشي5-سعاد معالیم5-

 د/ المیة دالي علي6-
د/ وھیبة غربي7-

 بسكـــرة في  :  
عمیــــد الكلیة رئــــیـس القــــســـم

اإلسم و القب

أعضاء لجنة التكوین في الدكتوراه:


