
    المديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين

............................حرر بوهران في                                      2018/أ.م.م/ت.م.ف.م/ع.أ/2.و.ج:....../رقم

سلي
سل

 الت
قم 

الر

ص
خا

ال
ل 

ج
س

ال
ي 

 ف
ل
جي

س
لت

 ا
قم

ر

إسم المؤهل أو الشهادةتاريخ الميالدإسم ولقب المترشح
تحديد التخصص المدون في )التخصص

(المؤهل أو الشهادة

علم االجتماع و االتصالدكتوراه1974/12/03قدوري عبد القادر17

علم اإلجتماع العائلةماجستٌرعلم اإلجتماع1979/02/23قرطً فائزة216

علم اإلجتماع الحضريماجستٌر علم اإلجتماع1976/03/20سعٌدون زروق325ً

علم اإلجتماع و األنتربولوجٌادكتوراه علم اإلجتماع1987/07/20دوقانً محمد األمٌن426

علم اإلجتماع الحضريماجستٌر علم اإلجتماع1984/02/08لشالش عمارٌة537

علم اإلجتماع الحضريماجستٌرعلم اإلجتماع1988/05/16ماحً محمد عباس639

علم اإلجتماع و االنتروبولوجٌادكتوراه علم اإلجتماع1984/10/24هرندي كرٌمة714

أنتربولوجٌا الجرٌمةدكتوراه1977/11/14طرشاوي رقٌة840

دٌمغرافٌااجستٌر العلوم اإلجتماعٌةم1987/12/04بلعٌدي محمد أمٌن952

علم االجتماع الحضرياجستٌر علم اإلجتماعم1972/04/28قناوي ٌمٌنة1053

دٌمغرافٌافً الدٌمغرافٌا1986/05/19بوبور زمعالش واري أحمد1154

دٌمغرافٌااجستٌر علم اإلجتماعم1988/07/20نصاٌبٌة رمزي12378

دٌمغرافٌااجستٌر علم اإلجتماعم1987/03/10ولٌد خصام13383

علم اإلجتماع التربوياجستٌر علم اإلجتماعم1975/09/08براهمً نوال14377

علم اإلجتماع التنمٌة و السكاناجستٌر علم اإلجتماعم1979/03/25طوبال هشام15333

دٌمغرافٌااجستٌر علم اإلجتماعم1987/06/23جباري عل16358ً

دٌمغرافٌاماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1987/10/20مرداسً نجاة17351

األنتربولوجٌاماجستٌر1964/05/29عواٌشٌة نصر الدٌن1857

علم اإلجتماع الثقافًماجستٌرعلم اإلجتماع1985/11/04بن كحٌل شهرزاد1959

علم اإلجتماعماجستٌرالمدرسة الدكتورالٌة1985/11/22      مشري عزالدٌن2065

اإلرشاد النفسً التربويذكتوراه علوم إنسانٌة و إجتماعٌة1987/09/22عمٌرات فاطمة21366

التربٌة الخاصةماجٌستٌر1985/05/21المراكشً الصالح22325

أرطفونٌا دكتوراه علم النفس1989/09/03قدور عل2369ً

دٌمغرافٌاماجستٌر علوم اجتماعٌة1980/12/21لقبج حمزة2478

علم اجتماع تنمٌة بشرٌةدكتوراه علم الإجتماع1985/07/20بن هامل جمٌلة2580

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

:المقبولة "ب"قائمة المترشحين المقبولين الجتياز مسابقة التوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم   

      األمانة العامة

"محمد بن أحمد "2.   جامعة وهران

             وزارة التعليم العالي و البحث العلمي              



علم اإلجتماع السٌاسًماجستٌر علم اإلجتماع1975/04/09امخالف رٌاض2682

علم اإلجتماع السٌاسًماجستٌر علم اإلجتماع1985/04/22موسى نادٌة2783

دٌمغرافٌاماجستٌر علم اإلجتماع1988/11/11قٌاش مفتاح2886

علم النفس العصبًماجستٌر علم النفس و األرطفونٌا03/08/1981  بن حدادي  فاطمة2990

علم اإلجتماع و النتربولوجٌاجتماع‘دكتوراه علم ال1977/03/20حمٌدة نسٌمة30101

علم اإلجتماع الثقافًدكتوراه علم اإلجتماع1985/07/23مرٌوة حفٌظة31102

علم اإلجتماع الثقافًدكتوراه علم اإلجتماع1976/01/21قحاز جمٌلة32103

علم اإلجتماع السٌاسًماجستٌرعلم اإلجتماع1980/08/18محروق نوال33108

علم اإلجتماع و األنتربولوجٌادكتوراه علم اإلجتماع1979/11/04بن لعوج لطفً ابن الطٌب34124

علم النفس العٌادي علم النفس1969/12/07 رحالً فاطمة جلٌلة35127

التغٌر اإلجتماعًماجستٌرعلم اإلجتماع1978/05/13عٌسً عٌسى36131

علم اإلجتماع السٌاسًماجستٌرعلم اإلجتماع1988/06/08زاوي سناء37139

اإلحصاء اإلجتماعًماجستٌر علوم إجتماعٌة1982/03/25واضح محمد38145

دٌمغرافٌاماجستٌر فً الدٌمغرافٌا1981/04/05بوتلٌلٌس مراد39146

ماجستٌر1985/02/10جدٌد فاطمة الزهراء40147
انتربولوجٌة التغٌر اإلجتماعً فً الجماعات المغاربٌة 

المعاصرة

علم اإلجتماع السٌاسًماجستٌر علم اإلجتماع1984/03/15فعفاع عواد ٌاسٌن41153

أنتربولوجٌادكتوراه1967/10/19بن شوك فاطمة الزهراء42151

علم اجتماع العمل و التنظٌمماجستٌرعلم اإلجتماع1982/02/23وردة بداش43170

انتربولوجٌاماجستٌر1989/11/18مٌلودي محمد44175

علم اإلجتماعدكتوراه1989/03/08بلغلٌفً نوال45177

تنظٌم و عملدكتوراه علم اإلجتماع1989/03/12قوت سهام46178

علم اإلجتماع الثقافًماجستٌر علم اإلجتماع1980/12/14ولد سلٌمان سعاد47183

علم اجتماع اإلدارة و العملدكتوراه علم اإلجتماع1986/10/14شنوف زٌنب48187

اإلحصاء اإلجتماعًدكتوراه علم اإلجتماع1982/07/10قوارح ٌمٌنة49188

علم اجتماع التربٌةدكتوراه1964/10/03هٌاق ابراهٌم50189

علم اإلجتماع الحضريماجستٌر علم اإلجتماع1988/07/17بوداودي حفٌظة جزٌلة51193

انتربولوجٌادكتوراه1967/03/14عمٌرات محمد أمٌن52197

علم اإلجتماع السٌاسًالماجستٌرعلم اإلجتماع1990/06/10فقٌر رشٌد53201

علم اجتماع الصحةماجستٌرعلم اجتماع1985/07/24رقٌة مالح54213

علم اإلجتماع السٌاسًماجستٌر علم اإلجتماع1967/03/01بن دحة حكٌم55225

علم اإلجتماع السٌاسً و الدٌنًماجستٌرعلم اإلجتماع1975/04/30حامدي لحسن56237

اإلحصاء اإلجتماعًماجستٌر علوم إجتماعٌة1979/01/01عبدهللا عبدالقادر57238

علم اجتماع المنظماتدكتوراه علم اإلجتماع1988/06/12نوي رابح58245

علم اإلجتماع الثقافًماجستٌر علم اإلجتماع1984/03/07العقعاق حفصة59251

علم اإلجتماع الحضريماجستٌر علم اإلجتماع1966/05/06منصوري مختار60261



أنتربولوجٌاماجستٌرعلم اإلجتماع1990/02/25غانٌة زمور61266

انتربولوجٌاماجستٌر1969/02/04حاج بن علو نورالدٌن62292

علم إجتماع اإلتصالدكتوراه علم اإلجتماع1978/01/23بلجٌاللً تورٌة63279

علم اإلجتماع اإلجرامماجستٌر علم اإلجتماع1972/08/13معروف العرب64285ً

أنتبولوجٌا البٌولوجٌادكتوراه علم اإلجتماع1981/12/07موسونً عبد اللطٌف65291

علم اإلجتماع السٌاسًماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1978/05/12جالط بغداد66386

علم اإلجتماع الثقافًماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1976/01/31ٌخلف ٌوسف67381

علم اإلجتماع الدٌنًماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1971/09/19صٌد خالد68323

علم اإلجتماع الثقافً التربويدكتوراه فً علم اإلجتماع1998/02/27زماموش عاٌدة69328

علم إجتماع اإلتصالماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1988/01/04تكوك توات70332ً

علم اإلجتماع الرٌفًدكتوراه فً علم اإلجتماع1976/09/23قتالً عبد الغان71335ً

علم إجتماع التربٌةدكتوراه فً علم اإلجتماع1971/03/22زٌرق دحمان72338

علم اإلجتماع الجنائًدكتوراه فً علم اإلجتماع1966/06/13سعٌدي وهٌبة73346

تنمٌة الموارد البشرٌةماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1981/03/18سالم فرٌد74350

علم اإلجتماع السٌاسًماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1990/03/30مقدم أحالم سارة75353

الجرٌمة و اإلنحرافماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1983/03/09مودود شرٌفة76363

علم اإلجتماع السٌاسًماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1985/02/10بن حوى مصطفى77379

عمل و تنظٌمماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1979/04/17سلطان عبد الفتاح78360

علم إجتماع اإلتصالماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1991/10/04سلٌمانً سهام79339

علوم إجتماعٌةماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1975/02/12نواصر سامٌة80341

علم اإلجتماع التنظٌمماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1982/10/06جاب هللا سعد عرب81442ً

تنظٌم و موارد بشرٌةدكتوراه علم اإلجتماع1988/05/23بن قبً أمنة82345

علم اإلجتماع التنمٌةدكتوراه فً علم اإلجتماع1975/04/20حالب حكٌم83348

سوسٌولوجٌا الدٌنامٌكٌة اإلجتماعٌةدكتوراه فً علم اإلجتماع1973/12/18برٌمة عل84352ً

علم إجتماع البٌئةدكتوراه فً علم اإلجتماع1979/11/01خٌر مراد85354

علم اإلجتماع الرٌفًدكتوراه فً علم اإلجتماع1980/03/02شاشوة حكٌمة86976

أنتروبولوجٌاماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1976/09/01حبٌس حسٌن87320

أنتروبولوجٌاماجٌستٌر فً علم اإلجتماع1977/04/12ٌخلف حاج88349

أنتروبولوجٌة الصحةماجٌستٌر فً األنتروبولوجٌا1979/10/14ناصر نجاة89361

دراسات سٌاسٌة مقارنة  ماجستٌر التنظٌم السٌاسً و اإلداري1986/07/04بوجالل عمر9076

دراسات سٌاسٌة مقارنةماجستٌرعلوم سٌلسٌة1983/01/22باقً نصر الدٌن91319

سٌاسات مقارنةماجستٌرعلوم سٌلسٌة1989/06/15بدرة سلٌم92324

تنظٌم و سٌاسات عامةماجستٌرعلوم سٌلسٌة1983/03/02قمٌحة رابح93382

 سٌاسات مقارنةماجستٌرعلوم سٌلسٌة1991/03/17غنو امال9488

(المستهلكٌن/عالقات األعوان اإلقتصادٌٌن )قانون خاصماجستٌر حقوق1988/12/01 بوخاري لطٌفة95120

(علم اإلجرام و العقاب)القانون الخاصماجستٌر فً الحقوق1984/07/24 عدة بوهدة محمد األمٌن96123

قانون طبًماجستٌر حقوق1982/10/30 بوخاري مصطفى أمٌن97132



 القانون الطبًماجستٌر قانون خاص1978/09/03 صدٌقً عبدالقادر98168

(علم اإلجرام و العقاب)القانون الخاصماجستٌر فً الحقوق1989/02/03 شرٌفة بن أحمد99172

قانون و صحةدكتوراه حقوق1976/11/27 مجاهد زٌن العابدٌن100190

 علوم جنائٌةماجستٌر حقوق1969/12/18 قرٌد عدنان101242

(علم اإلجرام و العقاب)القانون الخاصماجستٌر حقوق1973/10/17 بن معزوز هواري102244

سٌاسات مقارنةماجستٌر علوم سٌاسٌة1983/12/27داسً سفٌان103247

(علم اإلجرام و العقاب)القانون الخاصماجستٌر1972/11/17 دوالت سروري بن عودة104263

(القانون و العلوم الجنائٌة)قانون خاصماجستٌر حقوق1983/01/14 بن زرفة هوارٌة10517

قانون جنائً دولً-قانون عامماجستٌر حقوق1983/03/28مرزوقً بوزٌد106313

 السٌاسات المقارنةماجستً علوم سٌاسٌة1989/09/02بن تومً رضوان10744

 قانون و صحةدكتوراه قانون خاص1985/11/09 بومدٌن فاطمة الزهرة10845

 دراسات سٌاسٌة مقارنةماجستٌر التنظٌم السٌاسً و اإلداري1988/02/27 لحواسنٌة ٌاسمٌن109293

سٌاسات مقارنةماجستٌر علوم سٌاسٌة1987/06/14 مدرس بلقاسم أمٌن110282

قانون الدولً لحقوق اإلنسان-قانون عامماجٌستٌر فً الحقوق1969/05/28سلٌنً محمد الصغٌر111327

-الحقوق و الحرٌات األساسٌة-الفانون العام ماجٌستٌر فً الحقوق1985/02/14صدٌق شهرة11228

-حقوق اإلنسان-القانون العامماجٌستٌر فً الحقوق1988/11/19نهاري نصٌرة11363

-الخقوق و الحرٌات االساسٌة-القانون العامماجٌستٌر فً الحقوق1990/07/02حاشً نهال11485

-الحقوق و الحرٌات األساسٌة-القانون العامماجٌستٌر فً الحقوق1988/10/26بلملٌانً أسماء11589

-القانون العام اإلقتصادي-الفانون العامماجٌستٌر فً الحقوق1981/04/02معطى هللا مصطفى116126

-حقوق اإلنسان-القانزن العامماجٌستٌر فً الحقوق1971/12/21خدومة عبد القادر117142

-حقوق اإلنسان-القانون العامماجٌستٌر فً الحقوق1976/10/23سعداوي بشٌر118143

-الحقوق و الحرٌات األساسٌة-القانون العامماجٌستٌر فً الحقوق1989/06/03براشمً مفتاح عائشة119173

قانون دولً جنائًماجٌستٌر فً الحقوق1982/04/14واد فل عبد الرزاق120195

-حقوق اإلنسان-القانون العامماجٌستٌر فً الحقوق1971/03/22شباب برزوق121200

-القانون العام اإلقتصادي-القانون العامماجٌستٌر فً الحقوق1990/11/18بربٌح محً الدٌن122230

-حقوق اإلنسان-القانون العامماجٌستٌر فً الحقوق1974/04/19سعٌد محمد123232

-حقوق اإلنسان-القانون العام ماجٌستٌر فً الحقوق1985/11/01عافٌة قادة124248

-الحقوق و الحرٌات األساسٌة-الفانون العام ماجستٌر فً الحقوق1989/02/11بوبكر عائشة125272

القانون الدولً لحقوق اإلنسان-قانون عامماجٌستٌر فً الحقوق1991/01/16حدو رابح126330

حقوق اإلنسان-قانون عامماجٌستٌر فً الحقوقعاللً بن زٌان127337

حقوق اإلنسان-قانون عامماجٌستٌر فً الحقوق1988/11/08مكناسً حمزة128336

جماعات محلٌةماجٌستٌر فً العلوم السٌاسٌة1974/10/08بن صالح األخداري129334

إدارة الجماعات المحلٌةماجٌستٌر فً العلوم السٌاسٌة1990/06/24لشهب وسٌلة130312

دراسات سٌاسٌة مقارنةماجٌستٌر فً العلوم السٌاسٌة1987/06/13بٌطاط نورالدٌن131314

نظم سٌاسٌة و سٌاسات عامةدكتوراه فً العلوم السٌاسٌة1971/06/04عمران نزٌهة132317



قانون جنائً دولً-قانون عامماجٌستٌر فً الحقوق1984/05/09قمٌنً رؤوف133329

علم اإلجرام و العقاب-قانون خاصماجٌستٌر فً الحقوق1984/11/23غضبان زهرة134331

علم اإلجرام و العقاب-قانون خاصماجٌستٌر فً الحقوقبن عقون حمزة135321

تعلٌمٌة اللغات و المصطلحاتٌةماجستٌر فً الترجمة1988/09/28هبري فاطمة الزهراء1361

تعلٌمٌة اللغات و المصطلحاتٌةماجستٌر فً الترجمة1987/09/28لعمارة محامد فطٌمة137239

ترجمةماجستٌر فً الترجمة1978/12/26أٌت عبد هللا حٌاة13850

ترجمةماجستٌر فً الترجمة1989/03/09شرٌك سارة13956

ترجمةماجستٌر فً الترجمة1990/06/26حبٌب فاطمة الزهراء14023

ترجمةماجستٌر فً الترجمة1979/01/16ولد هنٌة ٌمٌنة141160

ترجمةماجستٌر فً الترجمة1977/01/02عبد العزٌز أحمد14242

تعلٌمٌة اللغات و المصطلحاتٌةماجستٌر فً الترجمة1991/09/13بن قدة حورٌة143207

الترجمة التحرٌرٌةماجستٌر فً الترجمة1989/11/01خٌدري نرجس144176

ترجمةماجستٌر فً الترجمة1987/10/21بكاري لٌلٌة145228

ترجمةماجستٌر فً الترجمة1979/01/30مرحوم رفٌقة146158

ترجمةماجستٌر فً الترجمة1988/09/01خلفاوي خلٌدة14795

ترجمةماجستٌر1983/11/08علولة رحاب148128

ترجمةماجستٌر1985/12/28سحابة خٌرة149129

الترجمةماجستٌر فً الترجمة1980/12/04محمد رٌاحً نادٌة150141

تعلٌمة النصوص األدبٌة و الحضاراتماجستٌر انجلٌزٌة1984/03/27بن عٌستً زولٌخة151156

التقٌٌم و اإلختبار فً تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌةماجستٌر انجلٌزٌة1991/03/15بوعقل توفٌق152294

دراسات لغوٌة و أدبٌةدكتوراه انجلٌزٌة1978/08/09بن عمر عبد الهادي153297

آدىب و حضارة شمال امرٌكاماجستٌر انجلٌزٌة1985/07/07حمزي محمد الشرٌف154185

تحلٌل الخطاب و األسلوبٌة األدبٌةماجستٌر انجلٌزٌة1990/12/02بلعربً ورد المنى155202

التقٌٌم و اإلختبار فً تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌةماجستٌر انجلٌزٌة1983/08/13نجاري مونٌا156214

دراسات برٌطانٌة أمرٌكٌة و كمنوٌلثماجستٌر1985/03/07رحلً سمٌة157276

التقٌٌم و اإلختبار فً تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌةماجستٌر انجلٌزٌة1981/11/10بن سونة وردة158260

تحلٌل الخطاب و األسلوبٌةماجستٌر لغة انجلٌزٌة1985/09/28الحاج طٌب159262

األسلوب األدبً و تحلٌل الخطابماجستٌر انجلٌزٌة1988/01/25عٌسى آسٌا آمنة160229

تعلٌمة اللغة اإلنجلٌزٌةدكتوراه انجلٌزٌة1989/04/03مصدق صارة16136

دراسات برٌطانٌة أمرٌكٌة و كمنولثماجستٌر انجلٌزٌة1970/06/20فٌدوح احالم16229

دراسات برٌطانٌة امرٌكٌة و كمنولثماجستٌر1979/07/09شوٌح فاطٌمة زهرة16322

دراسات برٌطانٌة أمرٌكٌة و كمنولثماجستٌرانجلٌزٌة1989/01/02بٌدي لٌلى16458

التقٌٌم و اإلختبار فً تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌةماجستٌر انجلٌزٌة1963/12/22عدو سٌداحمد16562

دراسات برٌطانٌة كومنولث و أمرٌكٌةماجستٌر انجلٌزٌة1985/04/03قدور عبد الحلٌم166113

تعلٌمٌة النصوص األدبٌة و الحضارةماجستٌر انجلٌزٌة1980/11/02زرقة حكٌم167374

أدب إنجلٌزيماجٌستٌر إنجلٌزٌة1986/11/18بوقفة زٌنب168299



دراسات برٌطانٌة أمرٌكٌة و كمنوٌلثماجستٌر انجلٌزٌة1981/03/25زاوي قادة169118

علوم اللسان و تعلٌمٌة اللغة األلمانٌةدكتوراه المانٌة1989/08/02لعٌمش اٌمان170212

اللغة األلمانٌةدكتوراه ألمانٌة1984/03/24بوروبة كرٌمة171104

لغة المانٌةماجستٌر مدرسة دكتورالٌة1970/08/08زوٌرة محمد172116

تعلٌمٌة اللغةدكتوراه المانٌة1983/05/16عبورة بوشرة17394

(المانٌة)لغة التخصص ماجستٌر المدرسة الدكتورالٌة فً االلمانٌة1985/03/21فالحً عبد الكرٌم174166

تعلٌمٌة اللغةماجٌستٌر لغة فرنسٌة1976/08/13مرٌشٌش مبروك175301

(فرنسٌة)علوم اللغة  ماجستٌر اللغات األجنبٌة1970/05/26بوسالم ٌمٌنة176288

(لغة فرنسٌة)علوم النصوص األدبٌة ماجستٌر1986/01/29طٌبً رٌمة17733

علوم اللغةماجستٌرفرنسٌة1988/02/29سنوسً برٌكسً امال17843

علوم اللغة الفرنسٌةماجستٌر1980/10/19مداحً سامٌة1798

لغة فرنسٌةماجستٌر1990/11/22عزالدٌن سارة18074

لغة فرنسٌةدكتوراه الطور الثالث1970/07/22عدو حسٌبة18175

اللغات،الحضارات و اآلداب فً البحر األبٌض المتوسطدكتوراه فرنسٌة1988/03/15شاٌف اٌمان18210

تعلٌمٌة اللغةماجستٌر فرنسٌة1981/08/16رحمانً نجاة1834

فرنسٌةماجستٌر1969/01/30بوغرٌرة وفاء184264

(فرنسٌة)علوم اللغة ماجستٌر فً اللغات1972/05/26بوسالم ٌمٌنة185203

تعلٌمٌة اللغةماجستٌر فرنسٌة1981/06/07حجار أمٌنة سهٌلة186231

علوم اللغةماجستٌر فرنسٌة1986/03/02طبوري ٌاسمٌنة187117

تعلٌمٌة اللغةماجستٌر فرنسٌة1982/08/24بسادات أمال188133

الدراسات العربٌة(شهادة معادلة)دكتوراه 1971/01/01بخشً نبٌلة18930

حضارة اسبانٌةدكتوراه اسبانٌة1989/09/28خدٌجة علً رحمان19041ً

حضارة اسبانٌةماجستٌر اسبانٌة1985/05/19بن سعادة فاطمة الزهراء19192

حضارة اسبانٌةماجستٌر اسبانٌة1981/10/18معلم هاجر192109

علوم اللغةدكتوراه اسبانٌة1990/05/06بن رابرة لبنى193150

تسٌٌر ادارة المنظمات التدقٌق و مراقبة التسٌٌردكتوراه علوم التسٌٌر12/09/01986صعدلً لطٌفة194286

التسوٌقماجٌستٌر فً إدارة األعمال1986/11/13بطٌب عبد الوهاب195318

تسٌٌر الموارد البشرٌةدكتوراه علوم التسٌٌر1985/11/10زلماط مرٌم196287

مؤسسة و مالٌةدكتوراه1988/08/30زاٌدي أوسامة شهاب197164

تسٌٌردكتوراه علوم التسٌٌر1982/06/16بن موسى ام كلثوم198205

علوم التسٌٌردكتوراه علوم التسٌٌر1986/06/22جلٌل زٌن العابدٌن199152

تسوٌق و إدارة أعمال المؤسساتدكتوراه علوم التسٌٌر1987/12/21بوطٌبة عبد الرحمان20031

ادارة المنظماتدكتوراه علوم التسٌٌر1987/09/29صاٌم مصطفى201100

إدارة المنظماتدكتوراه علوم التسٌٌر1988/09/14براهٌمً آسٌة202140

مالٌة ومحاسبةدكتوراه علوم التسٌٌر1990/01/25شنوف حمزة20335

إدارة المنظمات:علوم التسٌٌر دكتوراه1989/03/26بلعوجة حسٌنة204275

علوم التسٌٌرماجستٌر1988/01/14موساوي وسام205218

علوم مالٌةماجستٌر علوم التسٌٌر1990/02/11بوشرٌط أسامة206295



علوم التسٌٌرماجستٌر1984/08/11بالحة براهٌم207281

تسٌٌر المؤسساتماجستٌرعلوم اقتصادٌة1964/11/17سداٌرٌة زوهٌر208277

1987/08/27Magisterبزاوشة شهٌناز فادٌة209192
management de la technologie et de 

l'innovation

محاسبة و مالٌةماجستٌر علوم التسٌٌر1976/03/23مصطفى شبرة امحمد210191

إدارة األعمالماجستٌرعلوم التسٌٌر1982/03/20عبد الجبار عبد الحفٌظ211199

إدارة أعمالماجستٌر1983/10/07أمتٌر فاطمة الزهراء21246

إدارة أعمالماجستٌر1983/08/23خراف حورٌة21347

تجارة و مناجمت دولًماجستٌرعلوم التسٌٌر1990/10/19بلبٌوض خدٌجة21461

إدارة أعمالماجستٌرعلوم التسٌٌر1985/10/10ٌحٌاوي فاطمة ناهد21564

إدارة أعمالماجستٌر1983/03/26رحمانً ٌمٌنة21693

إدارة األعمال اإلستراتٌجٌة و أداء المؤسساتماجستٌر1990/07/16غربً عمار فاروق217161

إدارة األعمالماجستٌر1982/10/27صاٌم طاهر21815

ادارة األعمالماجستٌر1986/12/30رحمونً حنان219111

علوم مالٌةماجستٌر علوم التسٌٌر1977/11/19بن السٌلت أحمد220130

إدارة أعمالعلوم تجارٌة1985/12/11عمور خدٌجة22167

تسٌٌر المؤسساتماجستٌر علوم تجارٌة1978/04/24حنٌش فاٌزة222233

إدارة المنظماتدكتوراه1987/12/26مهٌدة حنان22397

اقتصاد نقدي و مالًدكتوراه علوم اقتصادٌة1989/07/01حدوش شروق224105

علوم اقتصادٌةدكتوراه1966/01/29عمرانً بن عامر225138

اإلقتصاد المالً و النقديدكتوراه1988/12/22بورعدة حنان226107

مالٌة اإلقتصاد النقدي و المالًدكتوراه1988/02/18مجاهد كنزة227136

بنوك/علوم تجارٌة مؤسسة و مالٌةدكتوراه1985/03/23فقٌه فاطمة الزهراء228162

علوم اقتصادٌةدكتوراه علوم اقتصادٌة1987/12/17معط هللا سهام2296 

مالٌة و بنوكدكتوراه علوم اقتصادٌة1992/12/14توري شراز23021

مالٌة و بنوكدكتوراه علوم اقتصادٌة1991/02/02بوخاري صبرٌنة23120

بنوك مالٌة و محاسبةدكتوراه علوم تجارٌة1985/01/10بن مدانً صدٌقة23248

p23338علوم اقتصادٌةدكتوراه علوم اقتصادٌة1988/11/15مزٌلً عماد

مالٌة و بنوكدكتوراه علوم اقتصادٌة1987/01/29بن مكرلوف خالد23472

اقتصادٌات النقود و البنوك و األسواق المالٌةدكتوراه علوم اقتصادٌة1988/02/01مناصرٌة خولة23519

علوم اقتصادٌةدكتوراه علوم اقتصادٌة1990/01/14ولد هنٌة هاجر23613

علوم اقتصادٌة اقتصاد نقدي و مالً مالٌةدكتوراه علوم اقتصادٌة1988/07/17بدراوي شهٌناز23768

مالٌة و بنوكدكتوراه علوم اقتصادٌة1989/07/10قلمٌن محمد هشام23871

اقتصاد نقدي و مالًدكتوراه علوم اقتصادٌة1989/04/07عمانً اسماعٌل239221

علوم اقتصادٌةدكتوراه علوم اقتصادٌة1986/04/04حرار صبٌحة240216

محاسبة مالٌة و بنوكعلوم اقتصادٌة1988/09/04طٌفور محمد أمٌنة241179

مالٌة و بنوكدكتوراه فً العلوم اإلقتصادٌة1990/01/06البرود أم الخٌر242169

اقتصاد نقدي و مالًدكتوراه علوم اقتصادٌة1988/06/05بوشطارة مهدي243167

اقتصاد العملدكتوراه  العلوم اإلقتصادٌة1983/05/23بن حبٌب المٌة244223



محاسبة مالٌة و بنوكدكتوراه علوم اقتصادٌة1970/11/30مرقوم كلثوم245256

اإلقتصاد اإلجتماعً و التنمٌة اإلقتصادٌةماجستٌر علوم إقتصادٌة1989/12/29الغلم مرٌمة246253

اقتصاد دولًماجستٌرعلوم اقتصادٌة1989/07/20سً عفٌف البشٌر247259

 اقتصاد دولًماجستٌرعلوم اقتصادٌة1985/11/25بلحاج فاطمة248234

اإلقتصاد و التنمٌة الجهوٌةماجستٌرعلوم اقتصادٌة1981/12/05بن نعوم عبد اللطٌف249224

اقتصاد دولًماجستٌر علوم اقتصادٌة1991/03/11خلٌفة عواطف250254

 اقتصاد دولًماجستٌر علوم اقتصادٌة1985/01/05مكاوي الحبٌب251236

اقتصاد دولًماجستٌرعلوم اقتصادٌة1990/04/13بابا حامد كرٌمة252240

تسٌٌرماجستٌرعلوم اقتصادٌة1958/11/07سلٌمانً منٌر بخت253186ً

اقتصاد دولًماجستٌر علوم اقتصادٌة1983/03/19بلقربوز مصطفى254165

ادارة األعمالماجستٌر1987/08/27بلحدٌد نجٌة255222

ادارة األعمالماجستٌر1988/02/15عثمانٌة حنان256258

مالٌة دولٌةماجستٌر علوم اقتصادٌة1984/07/02حلوعقٌلة257257

اقتصاد اجتماعً و تنمٌة اقتصادٌةماجستٌر علوم اقتصادٌة1982/08/23ادرٌسً مختار258208

ادارة األعمالماجستٌر1988/04/12بوٌرة نورة259198

ادارة األعمالماجستٌر1988/09/04مٌلود ناصر260137

اقتصاد قٌاسً و بنكً مالًماجستٌر علوم تجارٌة1982/10/26سً محمد فاٌزة261194

إقتصاد دولًماجستٌر اقتصاد1990/05/21عدة اسماء262184

اقتصاد دولًماجستٌرعلوم اقتصادٌة1986/09/27بوكفوسة محجوبة263180

اقتصاد دولًماجستٌراقتصاد1984/01/04منصور شرٌفة264174

ادارة األعمالماجستٌر1983/04/27زرقون محمد265135

اقتصادماجستٌر1984/12/20زالطو نعٌمة266122

إدارة اعمالماجستٌر1991/03/06مور عبد هللا267121

اإلقتصاد اإلجتماعً و التنمٌة اإلقتصادٌةشهادة ماجستٌر1991/06/05حدفً عبد الكرٌم زهٌر268155

اإلقتصاد اإلجتماعً و التنمٌة اإلقتصادٌةشهادة ماجستٌر1988/09/21العقعاق مصطفى269154

إقتصادماجستٌر1987/05/26بلعربً فاطمة زهرة270296

اقتصاد دولًماجستٌر علوم اقتصادٌة1987/10/24بورعدة حورٌة27127

اقتصادماجستٌر فً المدرسة الدكتورالٌة1986/10/30الشارف بن عطٌة سفٌان27234

تموٌل و المصارٌفماجستٌر علوم اقتصادٌة1981/05/03شرٌقً جعفر273384

إقتصاد الخدماتماجستٌر علوم اقتصادٌة1976/12/12جداي ٌوسف274375

إقتصاد التنمٌةماجستٌر علوم اقتصادٌة1979/05/06مخازنً الطٌب275316

إقتصاد كمًماجستٌر علوم اقتصادٌة1990/09/01بلعٌدي عبد الرحٌم276315

األسواق المالٌة و البورصاتماجستٌر علوم اقتصادٌة1988/11/08فٌجل عبد الحمٌد277307

مالٌة دولٌةماجستٌر علوم اقتصادٌة1983/08/18شٌخً حفٌظة278310

علوم إقتصادٌةدكتوراه علوم اقتصادٌة1985/12/14كنوش محمد279304



إقتصادٌات المالٌة و البنوكدكتوراه علوم اقتصادٌة1979/07/16بوزٌدي جمال280303

التنمٌة و التحلٌل المؤسساتًماجستٌرالعلوم اإلقتصادٌة1989/05/21مراد بودٌة هند ملٌكة28160

تنمٌة و تحلٌل مؤسساتًماجستٌر علوم اقتصادٌة1990/06/25بوعنانً سمٌة28249

التحلٌل اإلقتصاديدكتوراه علوم اقتصادٌة1970/12/23بوبقرة الشٌخ28381

حرارٌة و مٌكانٌك االالت الصناعٌةدكتوراه فً العلوم والتكنولوجٌا1990/08/31ثابت صارة28411

الهندسة الصناعٌةدكتوراه فً الهندسة الصناعٌة1985/01/20غواري عادل285163

هندسة صناعٌةماجٌستر فً الهندسة الصناعٌة1983/01/12زاٌدي عمار286368

الحرارٌة و مٌكانٌك االالت الصناعٌةدكتوراه فً الصٌانة الصناعٌة1991/01/31همامً زٌنب287211

الهندسة الصناعٌةدكتوراه فً الهندسة الصناعٌة1988/02/25رزقً نفٌسة288269

الهندسة الصناعٌةدكتوراه فً الهندسة الصناعٌة1986/11/11بوتاغرٌوت بدر الدٌن289227

 الهندسة الصناعٌةماجٌستٌر1985/10/30لٌلٌا رزوق290249

الهندسة الصناعٌةماجٌستر فً الهندسة الصناعٌة1985/11/25تٌطح مولود29177

علوم البٌئة و المناخماجٌستٌر علوم البٌئة و المناخ1984/09/13ناجً محمد االمٌن292267

بٌترولٌة هٌكلٌةماجٌستٌر فً الجغرافٌا و التهٌئة اإلقلٌمٌة1980/07/19فرحً محمد293344

النظائر الجٌوكمٌائٌة و البٌئة الجٌودٌنامٌكٌةالماجستٌر1984/09/13عالمً فاطٌمة زهرة29451

تهٌئة إقلٌمٌةماجٌستٌر فً التهٌئة العمرانٌة1979/08/16بركون حنان296380

التهٌئة اإلقلٌمٌةماجٌستٌر فً التهٌئة العمرانٌة1984/04/30اللق عزٌز297367

تهٌئة اإلقلٌم و تسٌٌر األخطار الكبرىدكتوراه فً الجغرافٌا و تهٌئة اإلقلٌم1985/05/08بوترٌد محمد لمٌن298357

تهٌئة اإلقلٌم و تسٌٌر األخطار الكبرىدكتوراه فً الجغرافٌا و تهٌئة اإلقلٌم1986/10/04بن الذٌب عبد الحلٌم299391

تهٌئة األوساط الرٌفٌةماجٌستٌر فً التهٌئة العمرانٌة1971/01/10شبلً نورة300347

 amenagement urbainماجستٌرالجغرافٌا و التهٌئة العمرانٌة1979/05/07مٌمونً عومرٌة301159

الجغرافٌا و التهٌئة االقلٌمٌةماجستٌرالجغرافٌا و التهٌئة االقلٌمٌة1977/07/13مزٌانً عائشة302235

جغرافٌاماجستٌر جغرافٌا1980/01/01عسلً بن شهرة303278

الجغرافٌا و التهٌئة العمرانٌةماجستٌر الجغرافٌا و التهٌئة العمرانٌة1985/04/28غوٌزي سلٌمان304265

جغرافٌا و تهٌئة االقلٌمٌةماجستٌر الجغرافٌا و التهٌئة االقلٌمٌة1986/12/18مساهل سمٌرة305157

جغرافٌا وتهٌئة اقلٌمٌةماجستٌر جغرافٌا وتهٌئة اقلٌمٌة1984/05/23صغٌري هشام3069

1978/08/09قنصاب عتمان307284
magister de geographie et amenagement du 

territoire
amenagement du territoire 

الجغرافٌا و التهٌئة االقلٌمٌةماجستٌرالجغرافٌا و التهٌئة االقلٌمٌة1988/09/01منداس امال308220

حٌاة حضرٌة و التهٌئة, العمران :مدن الماجستٌر1986/06/01روان سرٌك سلمى309125

التهٌئة و االدارة المستدٌمة,التراث,الساحل الماجستٌر1984/02/18بن زخروفة خلٌفة31073

حٌاة حضرٌة،اقلٌم و تهٌئة: مدنالماجستٌر1980/04/28ٌمٌن نعٌمة311290

التهٌئة الحضرٌة و االقلٌمٌةالماجستٌر1968/07/08زوانً رضا31255

التهٌئة و االدارة المستدٌمة,التراث,الساحل الماجستٌر1983/06/17البد نجٌب عبد العاط31370ً

حركة فضائٌة و أشطة حضرٌة: مدنالماجستٌر1988/11/12عدون الطٌب314119

جغرافٌا و تهٌئة االقلٌمٌةماجستٌر1989/07/02قروي نهال315298

التهٌئة العمرانٌة و االقلٌمٌةالماجستٌر1978/08/09قنصاب عثمان316283

التحضر و تحوالت االرٌاف الجزائرٌةالماجستٌر1988/11/18صانع بوعالم31798


