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2020 ديسمبر 22يوم   

الرقم 
 التسلسلي

 تاريخ اإلزدياد و اإلسم اللقب  
إسم المؤهل أو 

 الشهادة
 الشعبــــــة

تحديد التخصص المدون  )التخصص    
 (في المؤهل أو الشهادة

 المالحظة

   تغدٌة و صحة       علوم التغذٌة الدكتوراه 23/02/1987 ٌوسف بوفركاس 01

   تغدٌة و صحة       علوم التغذٌة الدكتوراه 21/11/1979 علً خلفة 02

   تغدٌة و صحة       علوم التغذٌة الدكتوراه 08/11/1987 سارة بوعمار 03

   تغدٌة و صحة       علوم التغذٌة الدكتوراه 23/03/1991 سارة شاعة 04

   تغدٌة و صحة       علوم التغذٌة الدكتوراه 07/12/1988 سمٌة بوصباحً 05

 الماجٌستٌر 14/05/1975 دمحم العكرمً 06
/ هٌدروبٌولوجٌا البحرٌة والمارٌة 

   المعرفة و تثمٌن و تسٌٌر التنوع البٌولوجً البحري الساحلً علوم البحر

 مستغانــم عن موعد إجراء المحادثة مع لجنة اإلنتماء إبتداءا من الساعة- ٌعلن مدٌر جامعة عبد الحمٌـد بن بادٌس 
  (موقع خروبة) صباًحا، بقاعة المحاضرات بن شهيدة دمحم بجامعة مستغانم 08:00

 



 الماجٌستٌر 26/09/1974 كرٌم معمر 07
/ هٌدروبٌولوجٌا البحرٌة والمارٌة 

   المعرفة و تثمٌن و تسٌٌر التنوع البٌولوجً البحري الساحلً علوم البحر

 الماجٌستٌر 01/05/1989 عبد الحمٌد بوشهٌر 08
/ هٌدروبٌولوجٌا البحرٌة والمارٌة 

   المعرفة و تثمٌن و تسٌٌر التنوع البٌولوجً البحري الساحلً علوم البحر

09 
بوطرفة زوجة بن 

 لندوز
   إنتاج و بٌوتكنولوجٌا حٌوانٌة علوم الفالحة الدكتوراه 17/10/1990 أسماء

   إنتاج و بٌوتكنولوجٌا حٌوانٌة علوم الفالحة الدكتوراه 07/08/1978 نـعـٌــمة لٌـلى مــغـوفـل 10

   إنتاج و بٌوتكنولوجٌا حٌوانٌة علوم الفالحة الدكتوراه 23/06/1989 مونٌة حمرانً 11

   علم الوراثة علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 01/09/1991 ٌوسف لشموش 12

   مٌكروبٌولوجٌا تطبٌمٌة  علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 27/03/1988 حنان فاطمة شنتوف 13

   مٌكروبٌولوجٌا تطبٌمٌة  علوم بٌولوجٌة الماجٌستٌر 10/01/1983 نبٌلة حنصال 14

   مٌكروبٌولوجٌا تطبٌمٌة علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 14/02/1991 جمال الدٌن سنوسً 15

   علم الوراثة علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 24/09/1988 شهٌناز امٌرة دحمانً 16

   علم الوراثة علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 01/07/1990 نسرٌن رحمون 17

   مٌكروبٌولوجٌا تطبٌمٌة علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 09/03/1990 امال بن ٌوسف 18

   علم الوراثة علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 22/08/1989 لٌلى عدة نماز 19

   مٌكروبٌولوجٌا تطبٌمٌة علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 04/09/1985 ٌاسمٌن سعٌدي 20

   معالجة المعلومات الموزعة و دعم المرار إعالم آلً الدكتوراه 25/08/1990 سفٌان خٌاط 21

   معالجة المعلومات الموزعة ودعم المرار إعالم آلً الدكتوراه 15/11/1989 مرٌم بن عدّة 22

   شبكات و نظم موزعة إعالم آلً الدكتوراه 01/01/1992 هاجر بوزبٌبة 23

 ملف ناقص تحلٌل وظٌفً- معادالت تفاضلٌة و التطبٌمات رٌاضٌات الدكتوراه 28/11/1991 دمحم الصدٌك سلٌمانً 24



 رٌاضٌات الدكتوراه 07/11/1992 شكري دربازي 25
معادالت تفاضلٌة وذات التفاضلٌات )رٌاضٌات 

 (EDO-EDP )(الجزئٌة 
  

   رٌاضٌات رٌاضٌات الدكتوراه 08/04/1992 حنان بن خدة 26

 رٌاضٌات الدكتوراه 19/12/1986 زٌدان بعٌطٌش 27
المعادالت التفاضلٌة وذات -رٌاضٌات

 -التفاضلٌات الجزئٌة
  

 رٌاضٌات الدكتوراه 28/04/1990 فطٌمة زهرة رافع 28
 إحصاء ورٌاضٌات مطبمة على االلتصاد 

 ملف ناقص والمالٌة

 ملف ناقص رٌاضٌات تطبٌمٌة رٌاضٌات الدكتوراه 18/07/1992 الصادق عثمانً 29

   رٌاضٌات رٌاضٌات الدكتوراه 06/03/1993 فاطمة الزهراء مهدي 30

   رٌاضٌات تطبٌمٌة وإحصاء رٌاضٌات الدكتوراه 29/03/1993 تركٌة مروان 31

   المعادالت التفاضلٌة و تطبٌماتها رٌاضٌات الدكتوراه 23/09/1991 حلٌمة لداري 32

 ملف ناقص تحلٌل عشوائً وإحصاء العملٌات رٌاضٌات الدكتوراه 28/09/1993 أسامة بوعنانً 33

 ملف ناقص رٌاضٌات وتطبٌمات رٌاضٌات الدكتوراه 22/01/1991 ٌوسف نعاس 34

   رٌاضٌات رٌاضٌات الدكتوراه 28/03/1992 حٌاة لوهاب 35

 ملف ناقص احتماالت واحصاء تطبٌمً رٌاضٌات الدكتوراه 13/10/1993 اخالص شباب 36

   رٌاضٌات رٌاضٌات الدكتوراه 23/02/1991 فتٌحة بن ابرٌر 37

 ملف ناقص الرٌاضٌات و التطبٌمات رٌاضٌات الدكتوراه 05/09/1992 دمحم نور فرٌوي 38

   الكٌمٌاء الجزٌئٌة والبٌئة كٌمٌاء الدكتوراه 10/11/1972 عبد المادر حمٌانً 39

   النمذجة ومحاكاة لنمل الكتلة والحرارة هندسة مٌكانٌكٌة الماجٌستٌر 14/04/1983 نورالدٌن عبدالمالن 40

   النمذجة العددٌة من السلون المٌكانٌكً للمواد هندسة مٌكانٌكٌة الماجٌستٌر 07/06/1973 دمحم عبدالرحٌم بنانً 41

   نمذجة السلون المٌكانٌكً للمواد هندسة مٌكانٌكٌة الماجٌستٌر 08/08/1979 منصور بن إدرٌس 42



   علوم المواد ومٌكانٌن الصلب هندسة مٌكانٌكٌة الماجٌستٌر 22/12/1964 شارف شوارفٌة 43

 ملف ناقص منشآت مٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الماجٌستٌر 24/06/1976 رضوان غربً 44

   منشآت مٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 20/04/1981 دمحم بوعمامة 45

 ملف ناقص البناء هندسة  مدنٌة الماجٌستٌر 13/06/1981 محمود سراي 46

 ملف ناقص حساب الهٌاكل فً العلوم التكنولوجٌا هندسة  مدنٌة الماجٌستٌر 22/07/1983 أدمحم برزوق زٌدانً 47

   منشآت ونمل هندسة  مدنٌة الدكتوراه 04/04/1987 عاٌدة عاشور 48

   البناء هندسة  مدنٌة الماجٌستٌر 11/12/1981 براهٌم بن عٌاد 49

   الجٌو مواد والبٌئة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 27/01/1992 فاطٌمة الزهراء حجاج 50

   الجٌو مواد والبٌئة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 06/08/1992 دمحم مصطفى بصاٌم 51

   الجٌو مواد والبٌئة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 14/11/1976 فاطٌمة طٌب 52

   الجٌو مواد والبٌئة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 07/06/1991 تركٌة لرزو 53

   الجٌوتمنً و البٌئة هندسة  مدنٌة الماجٌستٌر 17/11/1983 إٌمان بسمة زٌغمً 54

   الجٌوتمنً و البٌئة هندسة  مدنٌة الماجٌستٌر 12/12/1982 سعٌدة حاج عبد الرحمان 55

 ملف ناقص الجٌوتمنً و البٌئة هندسة  مدنٌة الماجٌستٌر 21/04/1973 دمحم ٌحٌاوي 56

   جٌوتمنً و بٌئة هندسة  مدنٌة الماجٌستٌر 22/02/1979 سعٌد بٌر 57

   هندسة الطرائك هندسة الطرائك الدكتوراه 08/08/1983 رشٌدة شران 58

   المواد و الهندسة الكٌمٌائٌة هندسة الطرائك الدكتوراه 08/08/1992 جوهر شنٌن 59

   هندسة الطرائك هندسة الطرائك الدكتوراه 16/06/1984 سامرة سالمانً 60



   تكنولوجٌا البنٌة وخصائص المواد الصلبة هندسة الطرائك الدكتوراه 18/06/1991 نورالهدى بلمفوف 61

   هندسة الطرائك هندسة الطرائك الدكتوراه 21/03/1987 مصطفً زوانتً 62

   تكنولوجٌا البنٌة وخصائص المواد الصلبة هندسة الطرائك الدكتوراه 02/12/1990 منصورٌة رزاٌمٌة 63

   المواد و الهندسة الكٌمٌائٌة هندسة الطرائك الدكتوراه 27/06/1992 نور الهدى العربً 64

   المواد والهندسة الكٌمٌائٌة هندسة الطرائك الدكتوراه 20/08/1991 الهام بلعربً 65

   هندسة الطرائك هندسة الطرائك الدكتوراه 29/12/1989 المٌة سٌدعلً 66

   هندسة تحلٌلٌة و بٌئٌة هندسة الطرائك الدكتوراه 02/10/1988 الباتول بن ادرٌس 67

 

2020 ديسمبر 23يوم   
 

الرقم 
 التسلسلي

 تاريخ اإلزدياد و اإلسم اللقب  
إسم المؤهل 
 أو الشهادة

 الشعبــــــة
تحديد التخصص  )التخصص    

 (المدون في المؤهل أو الشهادة
 المالحظة

   إرشاد وتوجٌه علم النفس الدكتوراه 12/09/1988 أحالم ٌحٌى 01

   إرشاد وتوجٌه علم النفس الدكتوراه 31/08/1976 أحمد بلعٌد 02

   إرشاد وتوجٌه علم النفس الدكتوراه 25/01/1978 فاطٌمة براهٌم الرحمانً 03

   إرشاد وتوجٌه علم النفس الدكتوراه 30/08/1970 حسنً لعرٌض 04

   علم النفس التربوي علم النفس الدكتوراه 21/11/1965 فرحات بن ناصر 05

   علم النفس التربوي علم النفس الدكتوراه 09/10/1969 دمحم معروف 06

   علم النفس التربوي علم النفس الدكتوراه 20/03/1987 الحسٌن عدلً 07

   إرشاد وتوجٌه علم النفس الدكتوراه 19/05/1983 خالد بن عٌسى 08



   علم النفس التربوي علم النفس الدكتوراه 24/09/1966 سلٌم عمرون 09

   إرشاد وتوجٌه علم النفس الماجٌستٌر 22/04/1984 فتٌحة عجو 10

   إرشاد وتوجٌه علم النفس الدكتوراه 19/01/1965 العربً حٌدش 11

   علم النفس التربوي علم النفس الماجٌستٌر 12/03/1976 ٌمٌنة بودالً 12

   إرشاد وتوجٌه علم النفس الدكتوراه 10/01/1992 سامٌة دالل 13

   إرشاد وتوجٌه علم النفس الدكتوراه 05/06/1975 خروفة زهراوي 14

 ملف ناقص علم النفس التربوي علم النفس الماجٌستٌر 05/09/1983 خدٌجة للعً 15
   علم النفس التربوي علم النفس الدكتوراه 17/09/1980 مصطفى حسانً 16

   علم النفس التربوي علم النفس الدكتوراه 20/10/1972 العربً مداحً 17

   تكنولوجٌا وسائل االعالم والمجتمع علوم اإلعالم واإلتصال الدكتوراه 05/04/1990 فرٌدة عدة بن سلٌم 18

   وسائل اإلعالم اتصال ومجتمع علوم اإلعالم واإلتصال الدكتوراه 11/08/1990 أسماء صحراوي 19

   تكنولوجٌا وسائل االعالم والمجتمع علوم اإلعالم واإلتصال الدكتوراه 30/03/1987 أسمهان كسٌرة 20

   وسائل اإلعالم اتصال ومجتمع علوم اإلعالم واإلتصال الدكتوراه 05/04/1989 ملٌكة بن سعدٌة 21

   التراث النمدي العربً ومناهج المراءة الحدٌثة دراسات أدبٌة  ونمدٌة الماجٌستٌر 24/01/1985 ٌحٌى فرٌمهدي 22

   النمد األدبً الحدٌث والمعاصر دراسات أدبٌة  ونمدٌة الدكتوراه 08/10/1983 طٌب بولرط 23

   نمد أدبً حدٌث ومعاصر دراسات أدبٌة  ونمدٌة الدكتوراه 17/01/1985 دمحم بوحجر 24

   نمد أدبً حدٌث ومعاصر دراسات أدبٌة  ونمدٌة الدكتوراه 27/04/1972 بوعالم مخطاري 25

   نمد أدبً حدٌث ومعاصر دراسات أدبٌة  ونمدٌة الدكتوراه 15/07/1969 عبد المادر سً أحمد 26

   الثرات النمدي العربً ومناهج المراءة الحدٌثة دراسات أدبٌة  ونمدٌة الماجٌستٌر 09/11/1985 حكٌمة ولد كرادة 27

   نمد أدبً حدٌث ومعاصر دراسات أدبٌة  ونمدٌة الدكتوراه 04/03/1989 خدٌجة حداد 28

   لٌسانٌات دراسات لغوٌة الماجٌستٌر 20/07/1983 زهرة شٌبانً 29

    تعلٌمٌة اللغة العربٌة دراسات لغوٌة الدكتوراه 28/02/1972 بوتمرة نمر 30

   اللسانٌات التطبٌمٌة دراسات لغوٌة الدكتوراه 06/08/1989 خدٌجة حاج علً 31



   لسانٌات تطبٌمٌة دراسات لغوٌة الدكتوراه 01/04/1990 خٌرة بلجٌاللً 32

 ملف ناقص لسانٌات تطبٌمٌة دراسات لغوٌة الدكتوراه 09/02/1981 العالٌة حبار 33
   اللسنانٌات التطبٌمٌة دراسات لغوٌة الدكتوراه 20/04/1980 سامٌة غربً 34

   تعلٌمٌة اللغة العربٌة دراسات لغوٌة الدكتوراه 01/01/1957 عبد المادر بركات 35

 ملف ناقص تعلٌمٌة اللغة العربٌة دراسات لغوٌة الماجٌستٌر 13/09/1985 فاتح لدور 36
   تعلٌمٌة اللغة العربٌة دراسات لغوٌة الدكتوراه 19/03/1983 لٌلى طلحً 37

   اللسانٌات التطبٌمٌة دراسات لغوٌة الدكتوراه 23/02/1986 ٌمٌنة حمٌدة 38

   اللسانٌات التطبٌمٌة دراسات لغوٌة الدكتوراه 12/12/1987 ٌمٌنة زٌغام 39

   لسانٌات تطبٌمٌة وتعلٌمٌة اللغات دراسات لغوٌة الماجٌستٌر 09/02/1982 عائشة سودانً 40

   اللسانٌات التطبٌمٌة دراسات لغوٌة الدكتوراه 19/01/1990 نسٌمة مرحوم 41

   تعلٌمٌة اللغة دراسات لغوٌة الدكتوراه 30/10/1990 كلتوم درلاوي 42

   اللسانٌات التطبٌمٌة دراسات لغوٌة الدكتوراه 27/11/1989 ستً بن عائشة 43

   لسانٌات تطبٌمٌة وتعلٌمٌة اللغات دراسات لغوٌة الماجٌستٌر 21/08/1988 مرٌم بلجٌاللً 44

   تعلٌمٌة اللغة دراسات لغوٌة الدكتوراه 12/10/1978 الزهرة عدار 45

   اللسانٌات التطبٌمٌة دراسات لغوٌة الدكتوراه 25/09/1988 عبد المادر كساوي 46

   الجمالٌات البصرٌة الفنٌة فنون الدكتوراه 10/12/1974 أبو بكر الصدٌك عماري 47

   الجمالٌات البصرٌة الفنٌة فنون الدكتوراه 07/03/1989 سارة العالٌة بن هالل 48

   الجمالٌات البصرٌة الفنٌة فنون الدكتوراه 06/01/1973 حاج دمحم بن عدة 49

   دراسات فً الفنون التشكٌلٌة فنون الدكتوراه 15/08/1973 مهدي سوسً 50

   تعلٌمٌة اللغة اإلنجلٌزٌة لغة إنجلٌزٌة الدكتوراه 25/04/1990 وفاء ورنٌمً 51

   تعلٌمٌة اللغة اإلنجلٌزٌة لغة إنجلٌزٌة الدكتوراه 26/08/1990 هاجر براهمً 52

 ملف ناقص تعلٌم االنجلٌزٌة كلغة أجنبٌة لغة إنجلٌزٌة الدكتوراه 25/07/1991 منال مٌزاب 53
   تعلٌمٌة اللغة اإلنجلٌزٌة لغة إنجلٌزٌة الدكتوراه 04/03/1985 فتٌحة بلحاج 54



   تعلٌمٌة اإلنجلٌزٌة وسٌاق التعلٌم لغة إنجلٌزٌة الدكتوراه 23/03/1972 نسٌمة بوبكر 55

   تعلٌمٌة االنجلٌزٌة وسٌالات التعلم لغة إنجلٌزٌة الدكتوراه 19/08/1989 سامٌة فج 56

57 
حساٌن زوجة بن 

 سنان
   التمٌٌم واالختٌار فً تعلٌم اللغة االنجلٌزٌة لغة إنجلٌزٌة الماجٌستٌر 13/07/1980 ٌسمٌنة

58 
لنصاري زوحة 

 لازي ثانً
وسٌلة شهرزاد 

 شهٌناز
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