
التخصص: (1-علم الوراثة األساسیة، 2-بیوتكنولوجیا الجینوم، 3- بیوتكنولوجیا المیكروبات، 4-بیولوجیا الجزیئیة) 

دكتوراه 7/22/1988 مسایلي شھیناز 178 1

دكتوراه 7/25/1990 بن سلیم أسماء 255 2

دكتوراه 6/2/1987 كانوني لینة 256 3

دكتوراه 12/11/1985 جنادي كاتیة 105 4

الماجستیر 11/4/1986 بوزكري عبد الجلیل 209 1

الماجستیر 1/26/1987 طاطا سمیرة 268 2

التخصص: (1-علوم فالحیة، 2-انتاج نباتي/ 3-تحسین االنتاج النباتي)

ملفات الترشح المقبولة 

الفرع/الشعبة: علوم فالحیة

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة

الفرع/الشعبة: علوم بیولوجیة

اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادةالرقم اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص



الدكتوراه 2/22/1984 حجوط صالح 11 1

الدكتوراه 1/4/1981 مزرقط أمینة 20 2

الدكتوراه 11/10/1975 دحمان ثوریة 38 3

الدكتوراه 5/10/1990 موسوس أسماء 128 4

الدكتوراه 4/27/1988 رحمون ھاجر 194 5

الدكتوراه 8/9/1991 صیفي ریان 192 6

الدكتوراه 8/9/1988 طورش یاسین 210 7

الدكتوراه 4/4/1965 موساوي نورة 198 8

الدكتوراه 1/2/1984 بلقري حمزة 49 9

الدكتوراه 6/18/1990 جوزة لبنى 191 10

الدكتوراه 9/28/1984 كوتي أمینة 162 11

الدكتوراه 9/4/1962 منزر نور الدین 150 12

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادةالرقم اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص



الدكتوراه 10/5/1988 دغبوش سلمى 125 13

الدكتوراه 1/14/1988 شكوال لیلیة 99 14

الدكتوراه 10/25/1989 حمیدي یوسف 51 15

الدكتوراه 10/9/1976 بن عزوك سلیمة 224 16

الدكتوراه 12/2/1981 تومي عبیر 249 17

ماجستیر 5/15/1986 تفاحي مصطفى 4 1

ماجستیر 5/9/1986 دحماني صونیا 90 2

ماجستیر 1/30/1989 دقایشیة حسام 36 3

ماجستیر 12/10/1987 ھماص فرید 37 4

ماجستیر 5/18/1983 شتمي دالل 62 5

ماجستیر 3/9/1977 سالم مصطفى 84 6

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم



ماجستیر 3/28/1988 ملیاني أسماء 134 7

ماجستیر 7/9/1982 عبد القادر فاھیمة 175 8

ماجستیر 10/4/1978 مواس یمینة 182 9

ماجستیر 10/27/1970 قدادة فاطمة 282 10

ماجستیر 2/1/1986 مقواسي راضیة 280 11

ماجستیر 6/26/1988 موالي یونس 260 12

ماجستیر 5/7/1989 فالك أحمد 246 13

التخصص: بیئة ومحیط

الدكتوراه 7/1/1978 خدیم رابح 215 1

الدكتوراه 12/26/1970 عیالن شفیقة 171 2

الدكتوراه 11/4/1978 مقیدش سھام 169 3

الدكتوراه 9/27/1987 قوادري صامت موسى 159 4

الفرع/الشعبة: علوم الطبیعة والحیاة

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادةالرقم اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص



الدكتوراه 10/8/1983 سعد أحمد 157 5

الدكتوراه 7/1/1987 بن لحرش ریمة 131 6

الدكتوراه 6/15/1990 رباح عبد الرؤوف شعیب 124 7

الدكتوراه 7/23/1984 حجاب رمزي 122 8

الدكتوراه 5/15/1985 بومعزة عقبة 120 9

الدكتوراه 2/13/1986 بلقاسم روزة 119 10

الدكتوراه 12/16/1985 عباس دالل 98 11

الدكتوراه 5/4/1988 سعیدي بوبكر 96 12

الدكتوراه 11/12/1985 اشعالل كلتوم  94 13

الدكتوراه 4/8/1985 حاجو زكیة 55 14

الدكتوراه 3/12/1971 شریفي أسیا 42 15

الدكتوراه 2/14/1990 قرماح دیھیة 39 16

الدكتوراه 4/23/1985 زبسة رابح 35 17



الدكتوراه 3/8/1988 بلقوم نور الدین 31 18

الدكتوراه 2/21/1987 ادر جمیلة 23 19

الدكتوراه 4/18/1988 رحیم قعالیة حسني 10 20

الدكتوراه 8/6/1987 منصوري دالیة 223 21

الدكتوراه 6/5/1990 عبد اللیوي سناء 259 22

الدكتوراه 4/23/1983 اھنیة ھجیرة 225 23

الدكتوراه 12/8/1991 خلوف عالء الدین 232 24

الدكتوراه 2/16/1980 حماني سھام 258 25

ماجستیر 1/15/1986 قریشي یمینة 45 1

ماجستیر 10/12/1989 لعمارة محامد راضیة 46 2

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم



ماجستیر 7/12/1989 أولطاف لیندة 56 3

ماجستیر 9/27/1989 بن فضیل ویزة 147 4

ماجستیر 12/4/1984 مشیاح فھیمة 172 5

ماجستیر 9/28/1987 أمقود حكیمة 173 6

التخصص: علوم وجودة األغذیة

دكتوراه 2/27/1987 مسعودان لیندة 7 1

دكتوراه 10/18/1991 مالیو جمیل 73 2

دكتوراه 7/5/1990 بوقندول سیلیة 74 3

دكتوراه 2/14/1981 أوزید یسمینة 115 4

دكتوراه 5/25/1988 تودیات علجیة 160 5

الفرع/الشعبة: علوم الطبیعة والحیاة

 المؤھل أو الشھادة

الرقم

تاریخ المیالد اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص

الرقم



الماجستیر 9/26/1992 مخلوفي عمر أمین 190 1

الماجستیر 1/1/1990 مھول فطة 100 2

الماجستیر 3/17/1989 بودراع حیاة 87 3

التخصص: (1-فیزیاء الجسم الصلب، 2-فیزیاء المواد، فیزیاء طاقویة)

دكتوراه 6/6/1989 مكاوي عامر 86 1

دكتوراه 6/23/1983 لكحل عبد الحق 135 2

دكتوراه 7/7/1985 صم شعیب 151 3

دكتوراه 10/11/1977
مھدي محمد

156 4

دكتوراه 2/3/1988 سعیداني طارق 170 5

دكتوراه 2/18/1988 عمران شھیرة 200 6

دكتوراه 1989 رغدي أمینة 238 7

دكتوراه 7/4/1988 ولد ربعي حكیم 239 8

الفرع/الشعبة: فیزیاء

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم



الماجستیر 4/19/1976 ھیشور رشیدة 144 1

الماجستیر 9/2/1983 لعرابة عادل 93 2

التخصص: (1-بناء، 2-أراضي، بنیة مواد، 3-مواد وبیئة)

دكتوراه 12/18/1988 بوخلخال سعید ھشام 66 1

دكتوراه 2/12/1990 نكموش أغیالس 278 2

دكتوراه 6/10/1987 قریقة سعید 65 3

دكتوراه 7/6/1986 مزھود جیاللي 70 4

دكتوراه 12/18/1986 موساوي فاھم 68 5

دكتوراه 11/22/1981 حنیش عبد الرحمان 53 6

الفرع/الشعبة:ھندسة مدنیة

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم



دكتوراه 4/14/1983 النوي صالح 18 7

دكتوراه 1/12/1990 لیلوش سمیر 5 8

دكتوراه 9/29/1990 بن بوراس محمد أمین 6 9

دكتوراه 8/10/1987 بوجالل المعتز با 116 10

دكتوراه 2/5/1987 دبوشة ولید 161 11

ماجستیر 1/9/1987 بن النوي عماد 34 1

ماجستیر 12/11/1983 بوشنب یاسین 254 2

ماجستیر 7/24/1987 عوادي عبد الحق 118 3

ماجستیر 6/2/1985 كبیر عبد الرؤوف 143 4

ماجستیر 1/31/1975 عجال لیلى 188 5

ماجستیر 8/5/1984 بوفرینة توفیق 189 6

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم



ماجستیر 8/7/1985 رواز ادریس 219 7

ماجستیر 2/20/1983 شعالن مراد 235 8

ماجستیر 9/24/1987 رافا سید علي 218 9

التخصص: (1-الطاقویة، 2-الحراریة والطاقویة، 3-میكانیك، بناء وطاقویة)

دكتوراه 10/25/1985 بلقاید حسین 25 1

دكتوراه 6/12/1989 بن عریبة أبو بكر 112 2

دكتوراه 5/10/1987 أقدال لیاس 142 3

دكتوراه 6/15/1986 حمدي مسعود 163 4

دكتوراه 7/14/1986 عدناني مسینیسا 164 5

دكتوراه 4/18/1970 حسینات الیامنة 234 6

دكتوراه 7/10/1990 بن عبد الرحمن أمینة 267 7

تاریخ المیالدالرقم اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص

الفرع/الشعبة: ھندسة میكانیكیة

 المؤھل أو الشھادة



الماجستیر 4/7/1981 مزیان فارس 81 1

الماجستیر 7/14/1984 عزي رشید 113 2

الماجستیر 2/28/1972 زایدي یمینة 272 3

التخصص: كل التخصصات

دكتوراه 11/11/1991 بوكعباش أكرم 1 1

دكتوراه 1/5/1991 عمور لوناس 153 2

دكتوراه 2/2/1992 بن عباس ایمان 202 3

دكتوراه 10/2/1989 لقدیم بالل 126 4

دكتوراه 7/1/1987 امسعودن كھینة 130 5

الفرع/الشعبة: ریاضیات

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم

تاریخ المیالد اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص  المؤھل أو الشھادةالرقم



دكتوراه 2/23/1992 قرعیش نسیم 174 6

دكتوراه 6/10/1990 صوفیط ماسینیسا 154 7

دكتوراه 10/27/1987 سباوي مجید 82 8

دكتوراه 9/19/1990 دبابي جمال 266 9

التخصص: مالیة ومحاسبة

دكتوراه 8/7/1984 كریفار مراد 14 1
دكتوراه 11/19/1990 خلدون زینب 64 2
دكتوراه 6/1/1989 حملة عز الدین 58 3
دكتوراه 11/19/1989 حدادو فھیمة 101 4
دكتوراه 5/13/1990 جریو صارة 181 5
دكتوراه 6/8/1991 محفوظ فاطمة 206 6

التخصص: ادارة أعمال استراتیجیة

دكتوراه 6/30/1992 عیسات فطیمة الزھرة 127 1

دكتوراه 5/1/1992 قاصب حسین 211 2

الفرع/الشعبة: علوم التسییر

الفرع/الشعبة: علوم التسییر

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم



ماجستیر 10/10/1979 بن السعدي جمال 52 1

ماجستیر 6/16/1985 جساس كلتوم 212 2

التخصص: التدریب الریاضي

دكتوراه 4/29/1991 زایر حمید 9 1

دكتوراه 9/29/1990 بایزید عبد القادر 261 2

دكتوراه 3/13/1992 بعوش خالد 231 3

دكتوراه 2/27/1991 حماني ابراھیم 152 4

دكتوراه 7/29/1990 العیداني حكیم 229 5

التخصص: قانون دستوري

الفرع/الشعبة: التدریب الریاضي

الفرع/الشعبة: حقوق

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم



دكتوراه 10/10/1983 جعید حكیمة 78 1

دكتوراه 10/27/1989 ولد أحمد تنھنان 196 2

دكتوراه 9/13/1991 بن مامي جمال 270 3

ماجستیر 7/5/1978 حجاب یاسین 28 1

ماجستیر 7/8/1973 عیواج طالب 33 2

ماجستیر 9/19/1965 غراب أحمد 193 3

ماجستیر 12/28/1974 سي یوسف أحمد 213 4

التخصص:اعالم واتصال

دكتوراه 7/25/1992 بوطھرة آسیا 2 1

دكتوراه 3/17/1979 سحنون نصر الدین 8 2

الفرع/الشعبة: /

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم



دكتوراه 10/21/1987 میرزة ھاجر 12 3

دكتوراه 3/16/1991 باي أمال 21 4

دكتوراه 9/3/1989 نواصریة حمیدة 47 5

دكتوراه 9/20/1984 شادي خولة  71 6

دكتوراه 11/26/1988 راجعي عیشوش  80 7

دكتوراه 11/21/1989 فار كمال 123 8

دكتوراه 7/29/1987 بولبارود صونیة 155 9

دكتوراه 7/31/1990 قابوش فھیمة 275 10

دكتوراه 5/4/1988 بن عمرة بلقاسم أمین 241 11

دكتوراه 10/24/1986 قنیفي سھام 227 12

دكتوراه 2/13/1989 رداوي منال 226 13

التخصص: (عقیدة ومقارنة األدیان أو مقارنة األدیان)

دكتوراه 4/3/1986 شتیوي سفیان 15 1

دكتوراه 7/28/1980 عیران سھام 79 2

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم

الفرع/الشعبة: علوم اسالمیة/شریعة 



دكتوراه 2/12/1977 بودراع فضیلة 29 3

دكتوراه 7/12/1988 دكار الیاس 106 4

دكتوراه 3/7/1968 شعباني یوسف 129 5

ماجستیر 9/4/1984 دیلمي وداد 222 1

ماجستیر 1/12/1986 خدیجة لزھر 137 2

التخصص: فرنسیة أو انجلیزیة أو ترجمة (فرنسي - انجلیزي - عربي)

دكتوراه 4/13/1990 فریخة فاتح 217 1

دكتوراه 6/26/1991 حمودي أبو بكر 269 2

الفرع:  /

الرقم

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص



ماجستیر 3/16/1974 زدام فروح نجوى 41 1

ماجستیر 4/25/1986 سعداوي خالد 195 2

ماجستیر 1/2/1977 عبد العزیز أحمد 168 3

ماجستیر 9/4/1992 قاسیمي الشیماء 158 4

ماجستیر 1/19/1986 بودرومة نور الھدى 108 5

ماجستیر 6/3/1977 بودالي حسن 69 6

تاریخ المیالد المؤھل أو الشھادة اسم ولقب المترشح رقم التسجیل في السجل 
الخاص الرقم




































