
الشعبٌــــة الدٌممراطٌـــة الجزائرٌـــة الجمهورٌــة    

العلمــً البحـث و العالـً التعلٌـم وزارة  

والتكوٌن للمستخدمٌن الفرعٌة المدٌرٌة  

2020 بعنوان" ب "لســم مسـاعد أستــاذ رتبــة فً الشهــادة أســاس علـى لتوظٌــؾا مسابمــة ي/ؾ  

 

''ب "قســم مسـاعد أستــاذ برتبــة  لإللتحاق الشهــادة أســاس علـى المسابقــة في المقبولـين غير للمترشحين اإلسمية القائمة  

  : الطعن طريقة

  

 

الرقم 
 التسلسلي

 تاريخ اإلزدياد اإلسم و اللقب
إسم المؤهل 
 أو الشهادة

 الشعبــــــة
تحديد التخصص  )التخصص    

 (المدون في المؤهل أو الشهادة
 مبرر الرفض بالتفصيل

مرجع 
الرفض 

 (الرقم )

تاريخ )مرجع الرفض 
 (الرسالة الموصى عليها

 15/11/2020 01 عدم مطابقة التخصص علوم التربٌة علم النفس الدكتوراه 25/07/1984 مسعودة بن الساٌح 01

 15/11/2020 02 عدم مطابقة التخصص علم النفس التربٌة علم النفس الدكتوراه 26/11/1983 رشدي لرٌري 02

 15/11/2020 03 عدم مطابقة التخصص المٌاس والتمـــــــوٌم علم النفس الدكتوراه 10/11/1974 رشــــــٌد زٌـــــــاد 03

 15/11/2020 04 عدم مطابقة التخصص ارشاد وصحة نفسٌة علم النفس الدكتوراه 28/02/1990 نعٌمة دوادي 04

 15/11/2020 05 عدم مطابقة التخصص علم النفس وعلوم التربٌة علم النفس الماجٌستٌر 29/01/1973 عزالدٌن جلولً 05

 15/11/2020 06 عدم مطابقة التخصص علم النفس المدرسً علم النفس الدكتوراه 31/12/1984 دمحم علً 06

 15/11/2020 07 عدم مطابقة التخصص علم النفس وعلوم التربٌة علم النفس الدكتوراه 14/08/1967 لحبٌب بن عربٌة 07

 15/11/2020 08 عدم مطابقة التخصص علم النفس المدرسً علم النفس الدكتوراه 31/12/1981 دمحم ٌحً باشا 08

 15/11/2020 09 عدم مطابقة التخصص المٌاس النفسً و تحلٌل  المعطٌات علم النفس الدكتوراه 21/10/1987 خالد فارس 09

 15/11/2020 10 عدم مطابقة التخصص علم النفس االكلٌنٌكً علم النفس الدكتوراه 29/05/1972 نوارة مصارة 10

 15/11/2020 11 عدم مطابقة التخصص االرشاد والصحة النفسٌة علم النفس الدكتوراه 04/04/1989 حكٌم بوعمامة 11

 بجامعة الخاص الموقع في إعالن أول من إبتداءا يوما 10 بـــ محددة قانونية آجال في مستغانم جامعة مدير السيد إلى طعن تقديم ،للمشاركة الممبولٌن ؼٌر للمترشحٌن ٌمكن

(.خروبة )باديس بن الحميد عبد بجامعة التكوين و للمستخدمين الفرعية المديرية مستوى على ٌودع حٌث ،مستغانم   



 15/11/2020 12 عدم مطابقة التخصص علم النفس المدرسً علم النفس الماجٌستٌر 03/06/1979 دمحم عبد الجبار 12

13 
كتفً 

 الشرٌؾ
 15/11/2020 13 عدم مطابقة التخصص المٌاس النفسً والتموٌم التربوي علم النفس الدكتوراه 03/01/1977 عبد الحك

 15/11/2020 14 عدم مطابقة التخصص علوم االتربٌة االرشاد النفسً التربوي علم النفس الدكتوراه 25/08/1988 سارة بن خٌرة 14

 15/11/2020 15 عدم مطابقة التخصص علم النفس المدرسً وتطبٌماته علم النفس الماجٌستٌر 16/01/1974 دمحم عباس 15

 15/11/2020 16 عدم مطابقة التخصص علوم التربٌة علم النفس الدكتوراه 08/10/1992 أحالم بشٌري 16

 األرطفونٌا علوم العصبٌة الدكتوراه 14/03/1991 عصام نصاٌبٌة 17
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
368 15/11/2020 

 الماجٌستٌر 21/12/1990 عبد هللا موسى 18
علوم اإلعالم 

 واإلتصال
 15/11/2020 17 عدم مطابقة المؤهل إتصال سٌاحً

 الماجٌستٌر 18/10/1977 خالد سالمة 19
علوم اإلعالم 

 واإلتصال
 15/11/2020 18 عدم مطابقة التخصص وسائل االعالم والمجتمع

 الدكتوراه 01/05/1987 رمضان بن منصور 20
علوم اإلعالم 

 واإلتصال
 15/11/2020 19 عدم مطابقة التخصص دراسات االتصال االجتماعً

 الدكتوراه 29/07/1966 زهرة درلام 21
علوم اإلعالم 

 واإلتصال
 فلسفة عامة

عدم مطابقة الشعبة 
 والتخصص

20 15/11/2020 

 الدكتوراه 16/05/1982 نورالدٌن دحمان 22
علوم اإلعالم 

 واإلتصال
االتصال - علوم اإلعالم واالتصال 

 السٌاسً واالجتماعً
 15/11/2020 21 عدم مطابقة التخصص

 الدكتوراه 23/12/1984 زهٌة عبد العزٌز 23
علوم اإلعالم 

 واإلتصال
 15/11/2020 22 عدم مطابقة التخصص دراسات فً اإلعالم الجدٌد

 الماجٌستٌر 14/03/1991 طارق تركً 24
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
نظرٌة األدب والمناهج النمدٌة 

 المعاصرة
 15/11/2020 23 عدم مطابقة التخصص

 الدكتوراه 26/12/1991 حٌاة دلً 25
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 24 عدم مطابقة التخصص لضاٌا األدب

 الدكتوراه 07/03/1966 عبد الحك صفو 26
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 25 عدم مطابقة التخصص دراسات أدبٌة  و نمدٌة

 الدكتوراه 27/06/1983 عبد هللا بوسٌؾ 27
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 26 عدم مطابقة التخصص نمد أدبً

 الماجٌستٌر 23/07/1988 دمحم أمٌن روابحً 28
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 27 عدم مطابقة التخصص (النمد النفسً  )األدب والتحلٌل النفسً 

 الدكتوراه 02/03/1969 فاطمة صواؼٌر 29
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 28 عدم مطابقة التخصص األدب الجزائري الحدٌث

 الماجٌستٌر 22/07/1986 نورة بن جبار 30
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 29 عدم مطابقة التخصص األدب الجزائري الحدٌث

 الدكتوراه 22/01/1985 بوعزة طٌبً 31
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 30 عدم مطابقة التخصص اتجاهات النمد المعاصر فً الجزائر



 الدكتوراه 12/02/1985 سوهٌلة ٌوسفً 32
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 31 عدم مطابقة التخصص الشعرٌة العربٌة و النمد االدبً

 الدكتوراه 30/06/1980 وردة مداح 33
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 32 عدم مطابقة التخصص نمد أدبً معاصر

 الدكتوراه 16/07/1972 دمحم بن طاطة 34
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 33 عدم مطابقة التخصص األدب العربً المدٌم و نمده

 الدكتوراه 04/12/1986 نورٌة هاتً 35
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 34 عدم مطابقة التخصص النمد و األدب المعاصر

 الدكتوراه 17/11/1969 نادٌة دبالوي 36
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 35 عدم مطابقة التخصص أدب معاصر

 الدكتوراه 04/08/1991 إلٌاس علً عبو 37
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 36 عدم مطابقة التخصص التأوٌلٌة وتحلٌل الخطاب

 الدكتوراه 06/03/1983 منصور برنً 38
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 37 عدم مطابقة التخصص دراسات نمدٌة/ اللؽة العربٌة وآدابها 

 الدكتوراه 20/06/1986 سمٌر بورحلة 39
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 38 عدم مطابقة التخصص تحلٌل الخطاب وعلم النص

 الدكتوراه 04/08/1971 حلٌمة دحمانً 40
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 39 عدم مطابقة التخصص نمد حدٌث ومعاصر

 الدكتوراه 23/07/1989 العٌد ملٌكً 41
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 40 عدم مطابقة التخصص النمد االدبً الحدٌت

 الماجٌستٌر 26/04/1988 نصٌرة بحري 42
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 41 عدم مطابقة التخصص النمد المؽاربً التراث و الحداثة

 الدكتوراه 07/06/1987 أسماء زاوي 43
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 42 عدم مطابقة التخصص أدب عربً معاصر

 الدكتوراه 19/07/1975 مراد تومً 44
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 43 عدم مطابقة التخصص األدب العربً الحدٌث

 الدكتوراه 11/10/1991 صفٌة مناد 45
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 44 عدم مطابقة التخصص ادب و حضارة عربٌة

 الدكتوراه 15/06/1984 عائشة لطروش 46
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 45 عدم مطابقة التخصص األدب العربً المعاصر

 الدكتوراه 28/02/1987 فاطمة حجاج 47
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 46 عدم مطابقة التخصص النمد األدبً ز الدراسات الثمافٌة

 الدكتوراه 22/01/1974 فاطٌمة زهرة سماعٌل 48
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 47 عدم مطابقة التخصص نمد حدٌث ومعاصر

 الماجٌستٌر 29/05/1979 فتٌحة مركوزة 49
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 48 عدم مطابقة التخصص النمد العربً المدٌم

 الدكتوراه 29/05/1986 فاطٌمة ؼالً 50
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 49 عدم مطابقة التخصص اللؽة واالدب العربً



 الدكتوراه 02/03/1985 سعدٌة حمالت 51
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 50 عدم مطابقة التخصص نمد معاصر

 الماجٌستٌر 22/08/1984 محجوبة دروٌش 52
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 51 عدم مطابقة التخصص تحلٌل الخطاب

 الدكتوراه 24/10/1984 أمٌنة حاج داود 53
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 52 عدم مطابقة التخصص تحلٌل الخطاب

 الدكتوراه 24/04/1990 عمر مخلوؾ 54
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 53 عدم مطابقة التخصص أدب عربً حدٌث

 الدكتوراه 18/06/1983 حسٌن لندة 55
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 54 عدم مطابقة التخصص النمد األدبً والدراسات الثمافٌة

 الدكتوراه 04/06/1990 صابرة بن لرماز 56
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 55 عدم مطابقة التخصص الدراسات البالؼٌة واألسلوبٌة

 الدكتوراه 27/09/1988 دمحم شداد 57
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 56 عدم مطابقة التخصص التداولٌّة وتحلٌل الخطاب

 الدكتوراه 22/10/1970 دمحم ساكو 58
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 57 عدم مطابقة التخصص دراسات أدبٌة ونمدٌة

 الدكتوراه 14/01/1965 نوراالدٌن بلجة 59
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
االشعر العباسً فً ظل المناهج النمدٌة 

 الحدٌثة
 15/11/2020 58 عدم مطابقة التخصص

 الدكتوراه 02/04/1960 ٌاسٌن برٌزٌنً 60
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 59 عدم مطابقة التخصص دراسات استشرالٌة

 الدكتوراه 19/09/1988 أسامة مهملً 61
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 60 عدم مطابقة التخصص التأوٌلٌة وتحلٌل الخطاب

 الدكتوراه 04/08/1990 حبٌب معروؾ 62
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
 15/11/2020 61 عدم مطابقة التخصص دراسات نمدٌة حدٌثة ومعاصرة

 ضٌؾ هللا 63
فاطٌمة 
 الزهراء

 الدكتوراه 14/12/1984
دراسات أدبٌة  

 ونمدٌة
دراسات نمدٌة فرع المنهج النفسً فً 

 تحلٌل الدراسات االستشرالٌة
 15/11/2020 62 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 63 عدم مطابقة التخصص دراسات لؽوٌة دراسات لؽوٌة الدكتوراه 06/12/1984 عمر بولنوار 64

 15/11/2020 64 عدم مطابقة التخصص الداللة فً المستوٌات اللسانٌة دراسات لؽوٌة الدكتوراه 19/10/1972 مصطفى لراش 65

 15/11/2020 65 عدم مطابقة التخصص لسانٌات وتعلٌمٌة اللؽة العربٌة دراسات لؽوٌة الدكتوراه 10/05/1983 اسماعٌل بشوات 66

 15/11/2020 66 عدم مطابقة التخصص تعلٌمٌة اللؽة العربٌة وتحلٌل الخطاب دراسات لؽوٌة الدكتوراه 07/02/1983 عداد ربٌحة 67

 15/11/2020 67 عدم مطابقة التخصص لسانٌات ولؽة عربٌة دراسات لؽوٌة الدكتوراه 15/03/1988 صبرٌنة خلفاوي 68

 15/11/2020 68 عدم مطابقة التخصص لؽة وأدب عربً دراسات لؽوٌة الدكتوراه 04/12/1988 مرٌة تونسً 69

 15/11/2020 69 عدم مطابقة التخصص السانٌات واللؽة العربٌة دراسات لؽوٌة الدكتوراه 11/09/1976 مصطفى زماش 70

 15/11/2020 70 عدم مطابقة التخصص لسانٌات عامة دراسات لؽوٌة الدكتوراه 13/08/1982 خلٌدة بن عٌسى 71



 15/11/2020 71 عدم مطابقة التخصص لسانٌات و ترجمة دراسات لؽوٌة الدكتوراه 17/06/1986 سعٌد طهراوي 72

 15/11/2020 72 عدم مطابقة التخصص لسانٌات دراسات لؽوٌة الدكتوراه 25/12/1978 ناصر سكران 73

 15/11/2020 73 عدم مطابقة التخصص دراسات لؽوٌة وأدبٌة دراسات لؽوٌة الدكتوراه 03/12/1989 الطٌب جدي 74

 دراسات لؽوٌة الدكتوراه 27/06/1990 حٌاة كاسً 75
اللسانٌات الحاسوبٌة وعلوم اللؽة 

 العربٌة
 15/11/2020 74 عدم مطابقة التخصص

 دراسات لؽوٌة الدكتوراه 08/12/1983 مفتاح معروؾ 76
الدراسات الداللٌة والتداولٌة وتحلٌل 

 الخطاب
 15/11/2020 75 عدم مطابقة التخصص

 دراسات لؽوٌة الدكتوراه 26/07/1991 بختة تاحً 77
اللسانٌات الحاسوبٌة وعلوم اللؽة 

 العربٌة
 15/11/2020 76 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 77 عدم مطابقة التخصص تعلٌمٌة اللؽة العربٌة دراسات لؽوٌة الماجٌستٌر 14/03/1975 جمٌلة بوؼنجة 78

 15/11/2020 78 عدم مطابقة التخصص لسانٌات عامة دراسات لؽوٌة الدكتوراه 08/04/1979 مخطار موالي 79

 15/11/2020 79 عدم مطابقة التخصص تعلٌمٌة اللؽة العربٌة دراسات لؽوٌة الدكتوراه 31/01/1970 ملٌانً بن علً 80

 فنون درامٌة وسٌنمائٌة فنون الدكتوراه 26/07/1980 دمحم بشٌر بن سالم 81
عدم مطابقة الشعبة و 

 التخصص
80 15/11/2020 

 15/11/2020 81 عدم مطابقة التخصص نمد فنً فنون الدكتوراه 18/08/1988 هوارٌة حاجم 82

 فنون الدكتوراه 01/06/1975 ٌحٌى بشالؼم 83
علوم السٌنما والسمعً البصري 
 والوساطة الفنٌة تكنولوجٌات الفن

 15/11/2020 82 عدم مطابقة التخصص

 سٌنوؼرافٌا فنون العرض فنون الدكتوراه 14/09/1967 دمحم بلعربً 84
عدم مطابقة الشعبة و 

 التخصص
83 15/11/2020 

 فنون تملٌدٌة فنون الدكتوراه 16/02/1964 نورالدٌن حاجً 85
عدم مطابقة الشعبة و 

 التخصص
84 15/11/2020 

 15/11/2020 85 عدم مطابقة التخصص نمد مسرحً: فنون  فنون الماجٌستٌر 01/08/1981 مصطفى حٌمور 86

 15/11/2020 86 عدم مطابقة المؤهل دراسات فنون تشكٌلٌة فنون الماجٌستٌر 03/11/1993 امال مصباحً 87

 15/11/2020 87 عدم مطابقة التخصص تمنٌات التلمً فً فنون العرض فنون الدكتوراه 12/04/1986 فرٌحة بلعربً 88

 فنون الدكتوراه 05/10/1987 ؼانٌة زٌوي 89
تخصص تمنٌات التلمً فً فنون 

 العرض
 15/11/2020 88 عدم مطابقة التخصص

90 
أٌت عبد 

 المادر
 15/11/2020 89 عدم مطابقة التخصص تمنٌات التلمً فً فنون العرض فنون الدكتوراه 06/10/1985 عبد العزٌز

 15/11/2020 90 عدم مطابقة التخصص أدب شعبً فنون الدكتوراه 09/08/1957 أحمد سعٌدانً 91

 15/11/2020 91 عدم مطابقة التخصص فنون فنون الماجٌستٌر 14/01/1972 مصطفى بشٌري 92

 الدكتوراه 11/09/1991 أكرم شتٌح 93
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 15/11/2020 92 عدم مطابقة التخصص محاسبة وتدلٌك



 الدكتوراه 15/12/1986 ابراهٌم شبالوي 94
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 15/11/2020 93 عدم مطابقة التخصص محاسبة وتدلٌك

 الدكتوراه 13/06/1989 نورالدٌن فالق 95
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 15/11/2020 94 عدم مطابقة الشعبة حوكمة المنظمات

 الدكتوراه 22/11/1990 فاطمة دحمون 96
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 15/11/2020 95 عدم مطابقة الشعبة االدارة المالٌة و المحاسبة

 الدكتوراه 17/11/1990 ابراهٌم بن ٌمٌنة 97
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 تسٌٌر محاسبً وتدلٌك

عدم مطابقة الشعبة و 
 التخصص

96 15/11/2020 

 الدكتوراه 27/08/1990 نسرٌن بطاطش 98
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 15/11/2020 97 عدم مطابقة التخصص حوكمة المؤسسات

 الدكتوراه 07/02/1990 مؽربً عبد المادر 99
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 15/11/2020 98 عدم مطابقة الشعبة حوكمة المنظمات

 الدكتوراه 06/04/1991 حسٌن جالخ 100
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 15/11/2020 99 عدم مطابقة التخصص محاسبة وتدلٌك

 الماجٌستٌر 01/09/1982 جٌاللً عبدلً 101
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 محاسبة و تدلٌك

عدم مطابقة الشعبة و 
 التخصص

100 15/11/2020 

 الدكتوراه 01/06/1991 الؽالً بوخروبة 102
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 15/11/2020 101 عدم مطابقة التخصص مناجمنت مالً ومحاسبً

 الدكتوراه 26/03/1990 دمحم نور الدٌن بن لراش 103
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 15/11/2020 102 عدم مطابقة الشعبة حوكمة المنظمات

 الدكتوراه 13/12/1989 امنة دداش 104
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 15/11/2020 103 عدم مطابقة الشعبة حوكمة المنظمات

 الدكتوراه 04/04/1992 حاج دحو عامر 105
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 تسٌٌر محاسبً وتدلٌك

عدم مطابقة الشعبة و 
 التخصص

104 15/11/2020 

 الدكتوراه 16/11/1989 ٌزٌد بن صوشة 106
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 مالٌة ومحاسبة

عدم مطابقة الشعبة و 
 التخصص

105 15/11/2020 

 الدكتوراه 01/10/1992 رومٌصاء موساوي 107
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 توحٌد محاسبً والتدلٌك فً المؤسسة

عدم مطابقة الشعبة و 
 التخصص

106 15/11/2020 

 الماجٌستٌر 04/06/1984 رحمة زامة 108
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 15/11/2020 107 عدم مطابقة المؤهل تدلٌك و مرالبة التسٌٌر

 الدكتوراه 01/12/1990 مروة ٌعموب 109
علوم مالٌة 

 ومحاسبة
 15/11/2020 108 عدم مطابقة التخصص تسٌٌر مالً و محاسبة

 15/11/2020 109 عدم مطابقة التخصص التصاد كمً علوم إلتصادٌة الماجٌستٌر 17/11/1984 دمحم نشٌد بوسٌالة 110

 طرق الكمٌة و تسٌٌر المشارٌع علوم إلتصادٌة الدكتوراه 05/09/1990 توفٌك فٌصل سمؽونً 111
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
110 15/11/2020 

 15/11/2020 111 عدم مطابقة التخصص التصاد مالً تطبٌمً علوم إلتصادٌة الدكتوراه 13/08/1989 زكرٌا جرفً 112



 15/11/2020 112 عدم مطابقة التخصص التصاد كلً مطبك علوم إلتصادٌة الدكتوراه 01/07/1990 شهرزاد عبان 113

 15/11/2020 113 عدم مطابقة التخصص التصاد لٌاسً تطبٌمً علوم إلتصادٌة الدكتوراه 07/05/1990 عبد الهادي مداح 114

 15/11/2020 114 عدم مطابقة الشعبة الطرق الكمٌة المطبمة فً التسٌٌر علوم إلتصادٌة الدكتوراه 12/02/1989 دمحم مراس 115

 économie appliquée علوم إلتصادٌة الدكتوراه 11/12/1987 زكرٌاء ٌحً عابد 116
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
115 15/11/2020 

 15/11/2020 116 عدم مطابقة التخصص مالٌة دولٌة علوم إلتصادٌة الماجٌستٌر 06/07/1987 اسماعٌل فردٌه 117

 علوم إلتصادٌة الدكتوراه 07/05/1993 سلمى ممٌش 118
علوم التصادٌة، تحلٌل التصادي 

 واستشراؾ
 15/11/2020 117 عدم مطابقة التخصص

 علوم إلتصادٌة الدكتوراه 24/02/1974 مرٌم بلهاشم 119
علوم التصادٌة تخصص تحلٌل 

 التصادي للتنمٌة
 15/11/2020 118 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 119 عدم مطابقة التخصص التصاد تطبٌمً علوم إلتصادٌة الدكتوراه 05/09/1987 ابتسام نوري 120

 الطرق الكمٌة و تسٌٌر المشارٌع علوم إلتصادٌة الدكتوراه 26/05/1990 خدٌجة عالمً 121
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
120 15/11/2020 

 15/11/2020 121 عدم مطابقة التخصص مالٌة مؤسسة علوم إلتصادٌة الدكتوراه 06/08/1989 اسماء بشلٌلً 122

 15/11/2020 122 عدم مطابقة التخصص التصاد نمدي ومالً علوم إلتصادٌة الدكتوراه 05/11/1982 ٌمٌنة بوزكري 123

 15/11/2020 123 عدم مطابقة التخصص التصاد تطبٌمً علوم إلتصادٌة الدكتوراه 01/08/1992 خٌر الدٌن سلٌم عدة 124

 15/11/2020 124 عدم مطابقة التخصص تحلٌل إلتصادي علوم إلتصادٌة الدكتوراه 25/02/1986 محً الدٌن بوري 125

 علوم إلتصادٌة الدكتوراه 11/03/1984 جمال جعفري 126
تمنٌات : ماجٌستٌر التصاد تخصص

: دكتوراه التصاد/كمٌة فً االلتصاد
 تخصص التصاد كمً

 15/11/2020 125 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 126 عدم مطابقة التخصص التحلٌل االلتصادي واإلستشراؾ علوم إلتصادٌة الدكتوراه 13/08/1991 لٌلى حلٌمً 127

 15/11/2020 127 عدم مطابقة التخصص التمنٌات الكمٌة فً االلتصاد علوم إلتصادٌة الماجٌستٌر 28/01/1981 سامً بشالؼم 128

 مباركً 129
إٌمان 

 نورالهدى
 15/11/2020 128 عدم مطابقة التخصص تحلٌل إلتصادي علوم إلتصادٌة الدكتوراه 06/01/1993

 15/11/2020 129 عدم مطابقة التخصص تحلٌل التصادي وتنمٌة مستدامة علوم إلتصادٌة الدكتوراه 23/03/1987 دمحم عوامر 130

 15/11/2020 130 عدم مطابقة التخصص التصاد كلً مطبك علوم إلتصادٌة الدكتوراه 07/05/1989 صلٌحة جواهرة 131

 15/11/2020 131 عدم مطابقة التخصص إلتصاد نمدي و مالً علوم إلتصادٌة الدكتوراه 17/07/1985 المٌة دٌب 132

 15/11/2020 132 عدم مطابقة التخصص التصاد كلً ومالٌة دولٌة علوم إلتصادٌة الدكتوراه 10/11/1989 حسام الدٌن رملة 133

 15/11/2020 133 عدم مطابقة التخصص sciences économiques علوم إلتصادٌة الدكتوراه 28/02/1990 وردة مزهود 134

 15/11/2020 134 عدم مطابقة التخصص تحلٌل التصادي وتنمٌة مستدامة علوم إلتصادٌة الدكتوراه 03/11/1988 نجاة بن فرٌحة 135



 15/11/2020 135 عدم مطابقة التخصص التصاد نمدي ومالً علوم إلتصادٌة الدكتوراه 05/11/1982 ٌمٌنة بوزكري 136

 15/11/2020 136 عدم مطابقة التخصص مالٌة دولٌة علوم إلتصادٌة الدكتوراه 23/11/1985 هجٌرة عبد الجلٌل 137

 15/11/2020 137 عدم مطابقة التخصص علوم اإللتصادٌة علوم إلتصادٌة الدكتوراه 07/02/1990 ؼنٌة ساعد 138

 15/11/2020 138 عدم مطابقة التخصص التصاد نمدي و مالً علوم إلتصادٌة الدكتوراه 08/01/1991 هاجر بن سلٌمان 139

 15/11/2020 139 عدم مطابقة التخصص ؼدعلوم إلتصادٌة علوم إلتصادٌة الدكتوراه 09/04/1990 لطٌفة بلماسم 140

 15/11/2020 140 عدم مطابقة التخصص تموٌل التنمٌة علوم إلتصادٌة الدكتوراه 11/05/1991 مرٌم زؼالمً 141

 15/11/2020 141 عدم مطابقة التخصص الطرق الكمٌة المطبمة فً التسٌٌر علوم إلتصادٌة الدكتوراه 26/05/1992 سلٌمة سالم 142

 15/11/2020 142 عدم مطابقة التخصص التصاد نمدي ومالً علوم إلتصادٌة الدكتوراه 14/01/1990 هاجر ولدهنٌة 143

 15/11/2020 143 عدم مطابقة التخصص تحلٌل التصادي والتنمٌة المستدامة علوم إلتصادٌة الدكتوراه 16/02/1992 عبد الرؤوؾ بلكوش 144

 علوم إلتصادٌة الدكتوراه 12/01/1974 تبرة ممدم 145
بحث وتحلٌل التصادي /علوم التصادٌة

 و التصاد لٌاسً
 15/11/2020 144 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 145 عدم مطابقة التخصص الطرق الكمٌة المطبمة فً التسٌٌر علوم إلتصادٌة الدكتوراه 30/01/1989 عمر موفك 146

 15/11/2020 146 عدم مطابقة التخصص مالٌة و التصاد دولً علوم إلتصادٌة الماجٌستٌر 08/05/1986 فتٌحة بن الدٌن 147

 15/11/2020 147 عدم مطابقة التخصص تمنٌات كمٌة للتسٌٌر علوم إلتصادٌة الماجٌستٌر 05/07/1986 علً عدوان 148

149 
بوحرٌز 

 داٌج
 15/11/2020 148 عدم مطابقة التخصص التصاد نمدي و مالً علوم إلتصادٌة الدكتوراه 30/07/1990 فلاير

 15/11/2020 149 عدم مطابقة التخصص التصاد عالمً-العلوم االلتصادٌة  علوم إلتصادٌة الدكتوراه 22/02/1982 مٌمون بورلاق 150

 15/11/2020 150 عدم مطابقة التخصص مالٌة وبنون علوم إلتصادٌة الدكتوراه 10/06/1987 كرٌمة شلؽوم 151

 15/11/2020 151 عدم مطابقة التخصص مناجمنت علوم التسٌٌر الماجٌستٌر 09/04/1971 عبد الكرٌم شٌخ 152

 15/11/2020 152 عدم مطابقة التخصص إدارة مالٌة علوم التسٌٌر الدكتوراه 06/06/1987 علً ساٌح جبور 153

 15/11/2020 153 عدم مطابقة التخصص (تسٌٌر عمومً )ادارة اعمال عمومٌة  علوم التسٌٌر الدكتوراه 08/05/1974 نورالدٌن بوزوالػ 154

 15/11/2020 154 عدم مطابقة التخصص علوم التسٌٌر علوم التسٌٌر الدكتوراه 18/05/1988 سلٌمة مخلوؾ 155

 التصاد و تسٌٌر المؤسسات علوم التسٌٌر الدكتوراه 29/06/1991 سٌد أحمد سنوسً 156
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
155 15/11/2020 

 15/11/2020 156 عدم مطابقة التخصص علوم تسٌٌر علوم التسٌٌر الدكتوراه 28/01/1987 زكرٌاء نفاح 157

 15/11/2020 157 عدم مطابقة الشعبة إدارة أعمال علوم التسٌٌر الدكتوراه 14/03/1988 نورٌة بن نامة 158

 15/11/2020 158 عدم مطابقة التخصص اعمال دولٌة علوم التسٌٌر الدكتوراه 16/01/1987 الهاشمً تامه 159



 15/11/2020 159 عدم مطابقة التخصص تسوٌك وادارة اعمال المؤسسات علوم التسٌٌر الدكتوراه 13/07/1992 ناصر طهار 160

 15/11/2020 160 عدم مطابقة التخصص مناجمنت االبداع و التنافسٌة الصناعٌة علوم التسٌٌر الماجٌستٌر 28/10/1988 دمحم مصطفاي 161

 15/11/2020 161 عدم مطابقة التخصص مناجمنت علوم التسٌٌر الماجٌستٌر 21/02/1987 كرٌمة بوعزة 162

 15/11/2020 162 عدم مطابقة التخصص تجارة ومناجمنت دولً علوم التسٌٌر الماجٌستٌر 19/10/1990 خدٌجة بلبٌوض 163

 15/11/2020 163 عدم مطابقة التخصص تسوٌك-إدارة األعمال  علوم التسٌٌر الدكتوراه 10/01/1988 مصطفى دٌلمً 164

 علوم التسٌٌر الدكتوراه 05/08/1986 رفٌك األحسن 165
االلتصاد التطبٌمً فً ادارة األعمال و 

 المالٌة
 15/11/2020 164 عدم مطابقة التخصص

 مالٌة وتجارة دولٌة علوم تجارٌة الدكتوراه 24/08/1991 نورة سداوي 166
عدم مطابقة الشعبة و 

 التخصص
165 15/11/2020 

 لؽة إنجلٌزٌة الدكتوراه 09/08/1990 أحالم حال 167
ترجمة وعلم المصطلحات : اللؽات

 (عربً فرنسً انجلٌزي)
عدم مطابقة الشعبة و 

 التخصص
166 15/11/2020 

 15/11/2020 168 عدم مطابقة التخصص لسانٌات لؽة إسبانٌة الماجٌستٌر 05/05/1978 فاطمة الزهراء بلحرب 168

169 
بن محً 

 الدٌن
 15/11/2020 169 عدم مطابقة المؤهل تعلٌمٌة لؽة إسبانٌة الماجٌستٌر 01/09/1988 صراح

 علوم التؽذٌة الدكتوراه 02/10/1983 حنان لورٌن 170
- فٌزٌولوجٌا التؽذٌة و األمن الؽذائً 

 فٌزٌولوجٌا حٌوانٌة
عدم مطابقة الشعبة و 

 التخصص
170 15/11/2020 

 تكنولوجٌا علوم الصحة علوم التؽذٌة الماجٌستٌر 10/03/1982 خٌرة ستً أحمد 171
عدم مطابقة الشعبة و 

 التخصص
171 15/11/2020 

 علوم الؽذاء و التؽذٌة علوم التؽذٌة الدكتوراه 08/09/1988 هبة نعاس 172
عدم مطابقة الشعبة و 

 التخصص
172 15/11/2020 

 تؽذٌة و تحوٌل المواد الؽذائٌة علوم التؽذٌة الماجٌستٌر 26/08/1986 أحمد شهاب بوزار 173
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
173 15/11/2020 

 الماجٌستٌر 02/11/1976 ٌمٌنة طاهري 174
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

Sciences de 
L'environnement 

 15/11/2020 174 عدم مطابقة التخصص

 الماجٌستٌر 17/08/1978 إكرام بن طاطا 175
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

Sciences de 
l'environnement marin 

عدم مطابقة الشعبة 
 والتخصص

175 15/11/2020 

 الدكتوراه 27/05/1986 دمحم أمٌن عنصل 176
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

Valorisation et Gestion des 
Ressources Marines et 
Littorales 

 15/11/2020 176 عدم مطابقة التخصص

 الدكتوراه 31/08/1990 امال سرٌدي 177
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

 15/11/2020 177 عدم مطابقة التخصص التسٌٌر المدمج للمناطك الساحلٌة

 15/11/2020 178 عدم مطابقة التخصص علوم البحارهٌدروبٌولوجٌا  الدكتوراه 28/01/1981 اسٌا ضٌاؾ 178



البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

 الدكتوراه 12/10/1989 شهٌناز حامدي 179
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

Biotechnologie des 
Organismes Aquatiques 

 15/11/2020 179 عدم مطابقة التخصص

 الماجٌستٌر 01/01/1989 دمحم داودي 180
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

Approche écosystémique 
des pêches 

 15/11/2020 180 عدم مطابقة التخصص

 الدكتوراه 11/06/1989 جٌاللً بحٌري 181
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

Sciences de la mer et du 
littoral 

 15/11/2020 181 عدم مطابقة التخصص

 الماجٌستٌر 28/03/1971 حسٌن بن زعٌط 182
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

المعرفة وتثمٌن وتسٌر التنوع 
 البٌولوجً البحري الساحلً

 15/11/2020 182 عدم مطابقة التخصص

 الدكتوراه 11/04/1988 عمارٌة لطٌفة بوزٌانً 183
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

التنوع البٌولوجً البحري المورد 
 السمكٌة

عدم مطابقة الشعبة 
 والتخصص

183 15/11/2020 

 الماجٌستٌر 26/06/1979 سهام بن داود 184
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

 علوم البٌئة البحرٌة
عدم مطابقة الشعبة و 

 التخصص
184 15/11/2020 

 الدكتوراه 25/11/1989 نادٌة ٌاسمٌن عصفوري 185
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

 تنظٌم الثروات المائٌة-بٌوتكنولوجٌا 
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
185 15/11/2020 

 الدكتوراه 19/02/1985 فاطمة الزهراء بلخامسة 186
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

Hydrobiologie marine et 
continental  هٌدروبٌولوجٌا بحرٌة
 و لارٌة

 15/11/2020 186 عدم مطابقة التخصص

 الدكتوراه 12/06/1971 مولــود بن عبدي 187
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

 15/11/2020 187 عدم مطابقة التخصص علوم البحار و الساحل

 الدكتوراه 14/02/1982 آمال خراز 188
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

 تسٌٌر الموارد السمكٌة- علوم البٌئة 
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
188 15/11/2020 

189 
سلٌمان 
 طماشة

 الدكتوراه 02/07/1984 فراح
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

Biologie Ecologie Marine 15/11/2020 189 عدم مطابقة التخصص 

 الدكتوراه 17/12/1983 دمحم باسىن بن زاوي 190
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

بٌولوجٌا والتلوث - علوم البٌئٌة 
 البحري

 15/11/2020 190 عدم مطابقة التخصص



 الماجٌستٌر 14/11/1979 سلٌمة بوسالمة 191
هٌدروبٌولوجٌا 

البحرٌة والمارٌة 
 علوم البحر/ 

 15/11/2020 370 عدم مطابقة المؤهل موارد مائٌة و االستؽالل المستدام

 علوم الفالحة الدكتوراه 08/02/1991 ربٌعة لوادرٌة 192
المنتوجات الفالحٌة والتنمٌة الفالحٌة 

 المستدامة
 15/11/2020 191 عدم مطابقة التخصص

 بٌوتكنولوجٌا وانتاج  حٌوانً علوم الفالحة الماجٌستٌر 25/05/1990 خولة ورتً 193
عدم مطابقة الشعبة و 

 التخصص
192 15/11/2020 

 15/11/2020 193 عدم مطابقة التخصص Production animale علوم الفالحة الدكتوراه 01/03/1993 سفٌان رؤوؾ خلٌل 194

 15/11/2020 194 عدم مطابقة التخصص حماٌة النباتات فً المناطك الجافة علوم الفالحة الدكتوراه 27/04/1998 هاجر رحمون 195

 بٌتكنولوجٌا و إنتاج حٌوانً علوم الفالحة الماجٌستٌر 12/10/1989 سارة صدٌمً 196
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
195 15/11/2020 

 15/11/2020 196 عدم مطابقة التخصص موارد جٌنٌة و تحسٌن اإلنتاج النباتً علوم الفالحة الدكتوراه 10/05/1990 أسماء موسوس 197

 15/11/2020 197 عدم مطابقة التخصص (صحة نباتٌة و بٌئة )ولاٌة النبات  علوم الفالحة الماجٌستٌر 17/07/1985 ٌسمٌنة عمالنة 198

 15/11/2020 198 عدم مطابقة التخصص انتاج فالحً وتنمٌة فالحٌة مستدامة علوم الفالحة الدكتوراه 06/07/1989 رٌم ومان 199

 البٌئة النباتٌة و المحٌط علوم الفالحة الدكتوراه 17/08/1991 خدوجة بن للفاط 200
عدم مطابقة الشعبة و 

 التخصص
199 15/11/2020 

 15/11/2020 200 عدم مطابقة التخصص دكتوراه فً العلوم نظام كالسٌكً علوم الفالحة الدكتوراه 19/06/1982 عبلة بولفطان 201

 15/11/2020 201 عدم مطابقة التخصص حمابة النباتات علوم الفالحة الماجٌستٌر 05/06/1987 إٌمان بلعابد 202

 علوم الفالحة الدكتوراه 31/05/1992 نور الهدى نماز 203
معالجة الموالع الملوثة بالنباتات و 

علوم التربه و : فرع. اعادة تاهٌلها
 المحٌط

عدم مطابقة الشعبة و 
 التخصص

202 15/11/2020 

 15/11/2020 203 عدم مطابقة التخصص science agronomique علوم الفالحة الماجٌستٌر 10/06/1984 نرٌمان اوصالح 204

 علوم الفالحة الماجٌستٌر 18/11/1974 كرٌمة وزانً 205
Sciences Agronomiques 
(protection des végétaux) 

 15/11/2020 204 عدم مطابقة التخصص

 علوم الفالحة الماجٌستٌر 25/05/1978 بشٌر دوكانً 206
التنوع البٌولوجً وحماٌة المناطك 

 الرطبة
 15/11/2020 205 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 207 عدم مطابقة التخصص مٌكروبٌولوجٌا الجزئٌة والبروتٌومٌن علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 16/05/1985 سمٌر بوتخٌل 207

208 
إؼٌل 
 أحرٌز

 علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 01/03/1989 سامٌة
Biotechnologie-Exploitation 
des Interactions Plantes-
microorganismes 

 15/11/2020 208 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 209 عدم مطابقة التخصص بٌوتكنولوجٌا علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 06/10/1985 زاهٌة بن مونة 209

 علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 28/03/1991 أسماء طبال 210
Microbiologie Moléculaire 
et Proteomics 

 15/11/2020 210 عدم مطابقة التخصص



 علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 29/11/1990 إٌمان كرسانً 211
- بٌوتكنولوجٌا الكائنات الدلٌمة

Biotechnologie 
Microbienne 

 15/11/2020 212 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 213 عدم مطابقة التخصص مٌكروبٌولوجٌا علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 08/08/1988 بدرة خوجة 212

 15/11/2020 214 عدم مطابقة التخصص phytothérapie et santé علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 21/01/1985 ٌحً مرازي 213

 علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 22/03/1989 هشام برابح 214
Adaptation et productivité 
des plantes cultivées 

 15/11/2020 215 عدم مطابقة التخصص

 علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 03/11/1988 حبٌبة لحول 215
Adaptation et productivité 
des plantes cultivées 

 15/11/2020 216 عدم مطابقة التخصص

 علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 21/03/1989 سومٌة مزواري 216
MICROBIOLOGIE 
MOLECULAIRE ET 
PROTEOMICS 

 15/11/2020 218 عدم مطابقة التخصص

 علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 13/03/1987 نبٌلة مسدوة 217
السٌطرة : بٌولوجٌا خلوٌة و بٌوكمٌاء

 على المكروبات
 15/11/2020 219 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 220 عدم مطابقة التخصص مٌكروبٌولوجٌا علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 26/07/1989 نادٌة عٌساوي 218

 15/11/2020 221 عدم مطابقة الشعبة مٌكروبٌولوجٌا تطبٌمٌة علوم بٌولوجٌة الماجٌستٌر 21/02/1984 دمحم فضٌل 219

 إعالم آلً- المعلوماتٌة الحٌوٌة  علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 13/08/1990 عبد الباسط بوللٌع 220
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
206 15/11/2020 

 15/11/2020 211 عدم مطابقة التخصص تطبٌك المناعة بالتؽذٌة علوم بٌولوجٌة الدكتوراه 10/12/1989 سامٌة بوعمامة 221

 علوم بٌولوجٌة الماجٌستٌر 11/09/1986 دمحم مسعودي 222
Magister en biologie : 
Substances naturelles et 
innovations thérapeutiques 

 15/11/2020 217 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 222 عدم مطابقة التخصص إعالم آلً إعالم آلً الدكتوراه 15/01/1991 علً بلماسم 223

 إعالم آلً الدكتوراه 30/08/1991 الشٌماء بن سعٌد 224
شبكات و انظمة و امن _اعالم الً 
 _المعلومات

 15/11/2020 223 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 224 عدم مطابقة التخصص تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت إعالم آلً الدكتوراه 11/08/1992 أسامة درنً 225

 15/11/2020 225 عدم مطابقة التخصص إعالم آلً لراري و نظم النطاق الواسع إعالم آلً الدكتوراه 27/01/1992 سلٌمة بلة 226

 15/11/2020 226 عدم مطابقة التخصص اعالم آلً لراري و نظم النطاق الواسع إعالم آلً الدكتوراه 19/05/1991 لطٌفة بوجاللً 227

 15/11/2020 227 عدم مطابقة التخصص إعالم آلً إعالم آلً الدكتوراه 09/05/1986 حٌاة داود 228

 15/11/2020 228 عدم مطابقة التخصص التعلم اآللً و الذكاء الشبكً إعالم آلً الدكتوراه 30/12/1989 صلٌحة بن كرداغ 229

230 
خالط 
 كٌحل

 15/11/2020 229 عدم مطابقة التخصص Informatique إعالم آلً الدكتوراه 13/04/1990 سعاد



 زمانً 231
إٌمان 

 منصورٌة
 15/11/2020 230 عدم مطابقة التخصص Informatique إعالم آلً الدكتوراه 04/01/1992

 15/11/2020 231 عدم مطابقة التخصص علوم الحاسوب و التكنولوجٌا إعالم آلً الدكتوراه 02/03/1991 هاجر بلعٌشة 232

 إعالم آلً الماجٌستٌر 20/07/1983 أمال بلمبرون 233
Ingénierie des logiciels et 
Réseaux 

 15/11/2020 232 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 233 عدم مطابقة المؤهل إعالم آلً إعالم آلً الماجٌستٌر 11/07/1997 آمنة معرؾ 234

 15/11/2020 234 عدم مطابقة التخصص LMD إعالم آلً الدكتوراه 23/10/1988 نهال مراد بودٌة 235

 الكترونٌن رٌاضٌات   22/01/1975 عزالدٌن شرٌمً 236
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
235 15/11/2020 

 15/11/2020 236 عدم مطابقة التخصص كٌمٌاء تحلٌلٌة و بٌئة- كٌمٌاء  كٌمٌاء الدكتوراه 25/02/1993 رحمونة صمود 237

 15/11/2020 237 عدم مطابقة التخصص كٌمٌاء كٌمٌاء الدكتوراه 27/02/1990 العربً ام الشٌخ 238

 15/11/2020 238 عدم مطابقة التخصص catalyse et chimie verte كٌمٌاء الدكتوراه 09/02/1989 آنسة لصحؾ 239

 كٌمٌاء الدكتوراه 27/08/1987 رٌم عمارة 240
Chimie moléculaire et 
biomoléculaire /  كٌمٌاء جزٌئٌة
 وبٌوجزٌئٌة

 15/11/2020 239 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 240 عدم مطابقة التخصص كٌمٌاء جزٌئٌة كٌمٌاء الدكتوراه 21/01/1992 محسن بولبازٌن 241

 15/11/2020 241 عدم مطابقة التخصص كٌمٌاء كٌمٌاء الدكتوراه 04/02/1989 عائشة زرولً 242

 15/11/2020 242 عدم مطابقة التخصص الكٌمٌاء النظرٌة و الجزٌئات الكلٌة كٌمٌاء الدكتوراه 27/05/1992 فتٌحة نرٌمان المرصو 243

 15/11/2020 243 عدم مطابقة التخصص الكٌمٌاء العضوٌة الحٌوٌة كٌمٌاء الدكتوراه 12/12/1988 منال شهروري 244

 15/11/2020 244 عدم مطابقة التخصص Chimie كٌمٌاء الماجٌستٌر 24/10/1985 فتٌحة عشاش 245

 15/11/2020 245 عدم مطابقة التخصص كٌمٌاء االعضوٌة و البٌئة كٌمٌاء الدكتوراه 24/05/1983 فائزة بوعزة 246

 كٌمٌاء الماجٌستٌر 15/01/1988 سلٌمة بوترعة 247
physico-chimie des oxydes 
élaboration et application 

 15/11/2020 246 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 247 عدم مطابقة التخصص كٌمٌاء عضوٌه كٌمٌاء الدكتوراه 14/12/1992 سارة بوؼابة 248

 15/11/2020 248 عدم مطابقة التخصص الكٌمٌاء العضوٌة الحٌوٌة كٌمٌاء الماجٌستٌر 11/05/1989 فاطٌمة اٌمان ماحً 249

 كٌمٌاء الدكتوراه 22/06/1989 حنان شرشار 250
اصطناع مماثالت طبٌعٌة و جزٌئات 

 ذات فعالٌة بٌولوجٌة
 15/11/2020 249 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 250 عدم مطابقة التخصص الكمٌاء العضوٌة كٌمٌاء الماجٌستٌر 03/05/1984 حلٌمة العربً 251

 حاج لوٌدر 252
حٌاة الدٌن 

 نسٌببة
 هندسة الطرائك كٌمٌاء الدكتوراه 04/08/1988

عدم مطابقة الشعبة 
 والتخصص

251 15/11/2020 



 كٌمٌاء الدكتوراه 16/06/1991 حسٌن ٌوسفً 253
Chimie computationnelle et 
spectroscopie 

 15/11/2020 252 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 253 عدم مطابقة التخصص كٌمٌاء عضوٌة تطبٌمٌة كٌمٌاء الماجٌستٌر 11/06/1987 خالد رزٌك 254

 15/11/2020 254 عدم مطابقة التخصص تحلٌل ومرالبة كٌمٌاء الدكتوراه 12/11/1991 هاجر بختً 255

 15/11/2020 255 عدم مطابقة التخصص كٌمٌاء الفٌزٌائٌه والتحلٌلٌة كٌمٌاء الدكتوراه 17/09/1991 فاٌزة واعر 256

 15/11/2020 256 عدم مطابقة التخصص كٌمٌاء تحلٌلة و بٌئة كٌمٌاء الدكتوراه 12/08/1990 دمحم جاب 257

 15/11/2020 257 عدم مطابقة التخصص الكٌمٌاء تحلٌلٌة و بٌئٌة كٌمٌاء الماجٌستٌر 16/12/1980 أمال بوزٌتونة 258

 كٌمٌاء الدكتوراه 17/05/1989 اٌمان بوخوٌة 259
polymère fonctionnels et 
environnement 

 15/11/2020 258 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 259 عدم مطابقة التخصص (énergétique)طالوٌة   هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 23/02/1992 عبد السالم عثمانً 260

 15/11/2020 260 عدم مطابقة التخصص مٌكانٌن و هندسة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 26/06/1987 رٌاض براهامً 261

 15/11/2020 261 عدم مطابقة التخصص هندسة مٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 12/10/1987 عزالدٌن بلعزٌز 262

 15/11/2020 262 عدم مطابقة التخصص طالوٌات وبٌئة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 24/09/1988 أحمد عالمً 263

 15/11/2020 263 عدم مطابقة التخصص نمذجة المواد و الهٌاكل هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 30/07/1992 سعاد بلماسم 264

 محاكات فً فٌزٌاء المواد هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 23/09/1986 خلٌفة صابري 265
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
264 15/11/2020 

 هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 12/07/1992 نورالدٌن مسعودي 266
Énergétique Nucléaire 
 طالوٌة نووٌة

 15/11/2020 265 عدم مطابقة التخصص

 نمذجة و مرالبة األنظمة الدٌنامٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 09/12/1992 جمال الدٌن طوٌل 267
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
266 15/11/2020 

 هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 01/06/1991 أمٌنة نمشً 268
Modélisation des 
matériaux et structures 

 15/11/2020 267 عدم مطابقة التخصص

 هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 21/05/1991 ٌوسؾ عتو 269
Thermique et mécanique 
des machines industrielles 

 15/11/2020 268 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 269 عدم مطابقة التخصص هندسة مٌكانٌكٌة طالوٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 03/11/1962 بوجمعة وعراج 270

 15/11/2020 270 عدم مطابقة التخصص سلون مٌكانٌكً للهٌاكل هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 12/08/1985 زواوي سطلة 271

 15/11/2020 271 عدم مطابقة التخصص الهندسة المٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 25/05/1988 نسٌم محفوظ صحراوي 272

273 
زٌن 

 خلوفً
 15/11/2020 272 عدم مطابقة التخصص المٌكانٌن التطبٌمٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 26/11/1989 عمر

 15/11/2020 273 عدم مطابقة التخصص مٌكانٌن رلمٌة و مواد هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 08/03/1989 حمزة عمٌرات 274

 15/11/2020 274 عدم مطابقة التخصص الهندسة المٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 09/07/1990 أنٌس أؼباري 275



 15/11/2020 369 عدم مطابقة التخصص طالوٌة نووٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 04/07/1991 أدمحم طٌب 276

 15/11/2020 275 عدم مطابقة التخصص مٌكانٌن تطبٌمٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 20/05/1985 عبدالرزاق حمودي 277

 تكنولوجٌة المواد هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 07/10/1975 عبد المادر مستار 278
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
276 15/11/2020 

 15/11/2020 277 عدم مطابقة التخصص مٌكانٌن المواد هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 25/08/1998 احمد واضح بوعكاز 279

 15/11/2020 278 عدم مطابقة التخصص علوم المواد هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 26/10/1984 أحمد بن ساري 280

 15/11/2020 279 عدم مطابقة التخصص productique هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 12/04/1985 حبٌب برلٌة 281

 15/11/2020 280 عدم مطابقة التخصص مٌكانٌن المواد هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 04/07/1986 جمٌلة بن عربٌة 282

 15/11/2020 281 عدم مطابقة التخصص هندسة مٌكانٌكٌة نخصص مٌكاترونٌن هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 18/08/1992 عادل عافٌة 283

284 
موالي 

 علً
 15/11/2020 282 عدم مطابقة التخصص علوم المواد هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 18/11/1982 بوجالل

 15/11/2020 283 عدم مطابقة التخصص génie mécanique هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 04/07/1985 عبد الرحمان بن توهامً 285

 Sciences des matériaux هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 07/11/1969 عبد المادر ثابتً 286
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
284 15/11/2020 

287 
حاج بو 

 لنوار
 15/11/2020 285 عدم مطابقة التخصص هندسة مٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الماجٌستٌر 31/08/1984 رشٌد

 15/11/2020 286 عدم مطابقة التخصص علوم المواد هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 25/10/1984 نور الهدى شرٌط 288

 15/11/2020 287 عدم مطابقة التخصص *علوم المواد*هندسة مٌكانٌكٌة  هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 04/01/1985 أحمد أمٌن داٌخ 289

 هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 26/03/1983 دمحم شرفً 290
مٌكانٌن الصلب  )هندسة مٌكانٌكٌة 

 (والهٌاكل 
 15/11/2020 288 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 289 عدم مطابقة التخصص الهندسة المٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 03/12/1982 دمحم بن خطاب 291

 هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 28/07/1973 دمحم لطرش 292
إنشاءات - الهندسة المٌكانٌكٌة 

 مٌكانٌكٌة
 15/11/2020 290 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 291 عدم مطابقة التخصص علوم المواد هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 16/02/1979 فاطمة الزهراء سرٌاري 293

 15/11/2020 292 عدم مطابقة التخصص هندسة مٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 08/02/1988 هشام ممري 294

 15/11/2020 293 عدم مطابقة التخصص Génie Mécanique هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 25/06/1971 فاطمة الزهراء مصابٌح 295

 15/11/2020 294 عدم مطابقة التخصص هندسة مٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 14/06/1984 الطٌب كبٌر 296

 هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 31/01/1987 جٌاللً شارؾ 297
/ مٌكانٌن الصلب و المنشات 

Mécanique des solides et 
des structures 

 15/11/2020 295 عدم مطابقة التخصص



 هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 27/04/1988 فاطمة الزهرة بحرون 298
métallurgie et génie des 
matériaux 

عدم مطابقة الشعبة 
 والتخصص

296 15/11/2020 

 مواد البصرٌات وااللكتروبصري هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 14/04/1991 ابراهٌم ٌعموب بودربالة 299
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
297 15/11/2020 

 15/11/2020 298 عدم مطابقة التخصص هندسة مٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 21/12/1989 سمٌة وراد 300

 15/11/2020 299 عدم مطابقة التخصص بناء مٌكانٌكً هندسة مٌكانٌكٌة الماجٌستٌر 25/05/1970 مصطفى لداري 301

 15/11/2020 300 عدم مطابقة التخصص مٌكانٌن هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 19/11/1987 دمحم النذٌر بلؽراس 302

 15/11/2020 301 عدم مطابقة التخصص علوم المواد هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 15/05/1986 بوسكرٌن طه بونٌنً 303

 هندسة مٌكانٌكٌة الماجٌستٌر 09/03/1985 سارة ولد حمودة 304
endommagement des 
materiaux 

 15/11/2020 302 عدم مطابقة التخصص

 هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 14/06/1992 فاطٌمة زامً 305
concepts théoriques et 
techniques de modélisation 
en sciences des matériaux 

 15/11/2020 303 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 304 عدم مطابقة التخصص هٌاكل مٌكانٌكٌة- هندسة مٌكانٌكٌة  هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 26/05/1990 بالل بن بلٌل 306

 15/11/2020 305 عدم مطابقة الشعبة مٌكانٌن المواد والمنشات هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 12/07/1977 طارق هواري 307

 15/11/2020 306 عدم مطابقة التخصص هندسة مٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 18/05/1981 لٌلى بلماسم 308

 الزٌن 309
دمحم شمس 

 الدٌن
 15/11/2020 307 عدم مطابقة التخصص Mécanique des matériaux هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 29/07/1990

 15/11/2020 308 عدم مطابقة التخصص هندسة مٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 23/12/1983 لدور كمال الدٌن 310

 15/11/2020 309 عدم مطابقة التخصص فٌزٌاء هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 01/12/1988 ستً ممران 311

 15/11/2020 310 عدم مطابقة التخصص مٌكانٌن المواد و البنئ هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 02/10/1973 لدور حشالؾ 312

313 
اٌت 

 سٌدهوم
 15/11/2020 311 عدم مطابقة التخصص الهٌاكل المٌكانٌكٌة هندسة مٌكانٌكٌة الدكتوراه 06/02/1990 اٌمان

 15/11/2020 312 عدم مطابقة التخصص GENIE CIVIL هندسة  مدنٌة الماجٌستٌر 21/02/1973 جعفر بولٌفة 314

 15/11/2020 313 عدم مطابقة التخصص Matériaux et Structures هندسة  مدنٌة الدكتوراه 05/04/1992 مختار نباب 315

316 
موالي 

 ختٌر
 هندسة معمارٌة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 30/01/1993 موالي أحمد

عدم مطابقة الشعبة و 
 التخصص

314 15/11/2020 

 15/11/2020 315 عدم مطابقة التخصص أداء المبانً و إستدامتها هندسة  مدنٌة الدكتوراه 13/10/1991 محً الدٌن شطاح 317

 15/11/2020 316 عدم مطابقة التخصص هندسة مدنٌة هندسة  مدنٌة الماجٌستٌر 18/01/1987 عبد هللا دلٌش 318

 15/11/2020 317 عدم مطابقة التخصص هٌاكل هندسة  مدنٌة الدكتوراه 31/05/1990 جمال ٌحمً 319



 15/11/2020 318 عدم مطابقة التخصص هندسة مدنٌة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 23/11/1987 عبد الخالك بن مٌلود 320

 التصاد النمل واللوجستٌن هندسة  مدنٌة الدكتوراه 05/06/1988 عبد الرزاق تولمٌت 321
عدم مطابقة الشعبة و 

 التخصص
319 15/11/2020 

 15/11/2020 320 عدم مطابقة التخصص structures et matériaux هندسة  مدنٌة الدكتوراه 15/01/1982 هجٌرة هالل 322

 15/11/2020 321 عدم مطابقة التخصص هندسة مدنٌة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 21/09/1985 مراد بن عدودة 323

 15/11/2020 322 عدم مطابقة التخصص construction هندسة  مدنٌة الدكتوراه 02/01/1964 بلماسم برؼوت 324

325 
علً 

 حٌمود
 15/11/2020 323 عدم مطابقة التخصص مواد البناء و هٌاكل- هندسة مدنٌة  هندسة  مدنٌة الماجٌستٌر 09/08/1990 شعٌب ٌاسٌن

 15/11/2020 324 عدم مطابقة التخصص GENIE CIVIL هندسة  مدنٌة الدكتوراه 14/10/1988 حمزة لنفود 326

 15/11/2020 325 عدم مطابقة التخصص هٌاكل هندسة  مدنٌة الدكتوراه 21/01/1992 عبد الرحمن موفمً 327

 15/11/2020 326 عدم مطابقة التخصص هندسة مدنٌة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 08/08/1981 طٌب عٌاد 328

 15/11/2020 327 عدم مطابقة التخصص الهندسة المدنٌة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 23/11/1967 عمر بن ٌحً 329

 15/11/2020 328 عدم مطابقة التخصص هندسة مدنٌة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 11/09/1986 كلتوم بودي 330

 15/11/2020 329 عدم مطابقة التخصص هندسة مدنٌة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 01/11/1976 سمٌرة حسٌبة تمرارة 331

 15/11/2020 330 عدم مطابقة التخصص جٌومواد هندسة  مدنٌة الدكتوراه 25/01/1988 ٌاسٌن بونجمة 332

 هندسة  مدنٌة الدكتوراه 08/10/1973 بن معمر دمحم 333
Génie de Béton & 
Environement 

 15/11/2020 331 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 332 عدم مطابقة التخصص géotechnique هندسة  مدنٌة الدكتوراه 26/01/1975 زكٌة طلحاوي 334

 15/11/2020 333 عدم مطابقة التخصص هندسة مدنٌة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 23/09/1979 حسٌن عٌاط 335

 هندسة  مدنٌة الماجٌستٌر 12/12/1987 سارة دهان 336
géo matériaux-durabilité de 
béton dans les zones 
arides 

 15/11/2020 334 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 335 عدم مطابقة التخصص الجٌوتمنً هندسة  مدنٌة الدكتوراه 01/12/1990 لٌلى بوعرٌشة 337

338 
حنٌفً 

هاشمً 
 عمر

 هندسة  مدنٌة الدكتوراه 08/01/1992 لمٌاء
Structure et géomatériaux 
en génie civil 

 15/11/2020 336 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 337 عدم مطابقة التخصص جٌومواد فً الهندسة المدنٌة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 04/06/1989 مهدي صؽٌري 339

 15/11/2020 338 عدم مطابقة التخصص جٌوتمنً هندسة  مدنٌة الدكتوراه 02/05/1989 فاطمة الزهراء مروان 340

 هندسة  مدنٌة الدكتوراه 15/09/1990 رمزي جلول 341
تثمٌن المواد فً بناء الهٌاكل و البنى 

 التحتٌة
 15/11/2020 339 عدم مطابقة التخصص



 15/11/2020 340 عدم مطابقة التخصص الجٌوتمنً هندسة  مدنٌة الدكتوراه 23/01/1990 عبدهللا دمدوم 342

 جٌولوجٌا الموارد و البٌئة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 29/06/1988 فاتح ناصري 343
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
341 15/11/2020 

 هندسة  مدنٌة الماجٌستٌر 04/05/1978 كرٌمة لشمر 344
: التخصص)هندسة مدنٌة،  : الشعبة
 (جٌوتمنً و مواد- هٌاكل 

 15/11/2020 342 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 343 عدم مطابقة التخصص جٌوتمنً هندسة  مدنٌة الدكتوراه 14/04/1988 مهدي مباركً 345

 هندسة  مدنٌة الدكتوراه 29/04/1989 ٌاسٌن بن علً 346
دٌمومة مواد البناء ومدة : هندسة مدنٌة 
 حٌاة المنشات

 15/11/2020 344 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 345 عدم مطابقة التخصص هندسة  مدنٌة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 05/07/1970 بشٌر رحالً 347

 15/11/2020 346 عدم مطابقة التخصص مواد هندسة  مدنٌة الدكتوراه 10/01/1979 اسٌة بن عٌسى 348

 15/11/2020 347 عدم مطابقة التخصص هندسة مدنٌة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 07/08/1977 ملٌكة مدٌن 349

 15/11/2020 348 عدم مطابقة التخصص هندسة مدنٌة هندسة  مدنٌة الدكتوراه 19/11/1986 دمحم حمزة عٌسى 350

 15/11/2020 349 عدم مطابقة التخصص هندسة مدنٌة تخصص مواد هندسة  مدنٌة الدكتوراه 12/04/1990 عبداللطٌؾ بن واضح 351

 15/11/2020 350 عدم مطابقة التخصص Géomateriaux هندسة  مدنٌة الدكتوراه 25/12/1989 نبٌل معافً 352

 15/11/2020 351 عدم مطابقة التخصص جٌوتمنٌة، ماء و مخاطر الزالزل هندسة  مدنٌة الدكتوراه 22/09/1988 هاشٌمً دحاوي 353

 15/11/2020 352 عدم مطابقة التخصص هندسة المواد هندسة الطرائك الدكتوراه 16/01/1982 عادل لمٌحة 354

 هندسة الطرائك هندسة الطرائك الدكتوراه 01/01/1990 آسٌا بن ٌعموب 355
عدم مطابقة الشعبة 

 والتخصص
353 15/11/2020 

 هندسة الطرائك الماجٌستٌر 12/03/1997 ٌسرى بن دحمان 356
genie des procedes de 
l'environnement 

 15/11/2020 354 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 355 عدم مطابقة التخصص génie de l'environnement هندسة الطرائك الماجٌستٌر 27/07/1984 نرجس لندوز 357

 15/11/2020 356 عدم مطابقة التخصص Génie des procédés هندسة الطرائك الدكتوراه 21/09/1987 مرٌم بودكانً 358

 15/11/2020 357 عدم مطابقة التخصص إلكتروكٌمٌاء المواد هندسة الطرائك الدكتوراه 01/01/1986 نورالدٌن خالؾ 359

 15/11/2020 358 عدم مطابقة التخصص المواد المبلمرة هندسة الطرائك الدكتوراه 05/10/1983 حورٌة ساسً 360

 هندسة الطرائك الماجٌستٌر 26/08/1985 ناجٌة بلمهدي 361
Contrôle et gestion de 
l’environnement 

 15/11/2020 359 عدم مطابقة التخصص

 هندسة الطرائك الدكتوراه 28/06/1991 اسامة نعٌمً 362
هندسة المٌاه ؼٌر / هندسة الطرائك 

 التملٌدٌة
 15/11/2020 360 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 361 عدم مطابقة التخصص كٌمٌاء هندسة الطرائك الماجٌستٌر 25/08/1987 نعٌمة بختاوي 363

 15/11/2020 362 عدم مطابقة التخصص هندسة البٌئة هندسة الطرائك الدكتوراه 10/10/1986 نادٌة لاضً 364



 هندسة الطرائك الدكتوراه 08/08/1978 دروٌش برولٌعة 365
CHIMIE-Matériaux 
macromoléculaires et leurs 
applications 

عدم مطابقة الشعبة 
 والتخصص

363 15/11/2020 

 هندسة الطرائك الدكتوراه 21/02/1991 اكرام خلٌفه 366
Génie des procédés - 
Environnement et 
développement durable 

 15/11/2020 364 عدم مطابقة التخصص

 15/11/2020 365 عدم مطابقة التخصص إلكتروكٌمٌاء المواد هندسة الطرائك الدكتوراه 10/07/1988 إلٌاس عباشة 367

 15/11/2020 366 عدم مطابقة التخصص فٌزٌاء تطبٌمٌة هندسة الطرائك الماجٌستٌر 10/04/1992 دمحم السعٌد سرحانً 368

 15/11/2020 367 عدم مطابقة التخصص هندسة المواد هندسة الطرائك الدكتوراه 06/03/1985 زٌنب نابتً 369

 


