
ماجستري رزيق حالد 36 1

ماجستري ئبة بن الصغري  276 2

ماجستري حلسن حممد 256 3

الفرع/الشعبة:ریاضیات
التخصص: جمیع التخصصات

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف 
السجل اخلاص

الرقم

الفرع/الشعبة: كیمیاء
التخصص:/جمیع التخصصات

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف 
السجل اخلاص

الرقم



ماجستري لعالونة علي 410 1

ماجستري خملويف حممد الشريف 400 1

الفرع/الشعبة: كیمیاء
التخصص: جمیع التخصصات

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف 
السجل اخلاص

الرقم

الفرع/الشعبة:ھندسة الطرائق
التخصص: (1-ھندسة كیمیائیة، 2-ھندسة الطرائق، 3-ھندسة البیئة)

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف 
السجل اخلاص

الرقم



دكتوراه بركان نبيلة 369 1

دكتوراه بودبوز اميان 572 2

دكتوراه بوهرو حورية 322 3

دكتوراه اين أشواق شينار  437 4

دكتوراه بوجالل لبىن 271 5

دكتوراه شناقر هشام 101 6

دكتوراه يوسفي حسني 8 7

دكتوراه بوزيتونة امال 183 8

دكتوراه كموش أمينة 439 9

دكتوراه هندي راوية 474 10

دكتوراه حبييب غبد الرمحان 401 11

دكتوراه بن عيسى أمساء 319 12



دكتوراه واعر فايزة 157 13

دكتوراه ء ستييت حممد زكر 169 14

دكتوراه حيمري صفية 240 15

دكتوراه قبايلي ماية 74 16

دكتوراه فورة غنية 129 17

دكتوراه بوغابة سارة 250 18

دكتوراه بليلي غياد 17 19

دكتوراه حممدي هشام 390 20

دكتوراه كعبوش سعيد 383 21

دكتوراه ار أسامة خري الدين 522 22

دكتوراه عياش حياة 526 23

دكتوراه دريوش يوسف 93 24



دكتوراه أورز الدين وداد 131 25

دكتوراه خبيت هاجر 96 26

دكتوراه ميم مونية انصاف 330 27

دكتوراه غالب رشدي 429 28

دكتوراه سالطنية اهلام 275 29

دكتوراه عنانة حياة 388 30

دكتوراه احلاج سعيد أنس 2 31

الفرع/الشعبة: ریاضیات
التخصص: جمیع التخصصات

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف 
السجل اخلاص

الرقم



دكتوراه طبشوش نسرين 409 1

دكتوراه مالك أمني 280 2

دكتوراه عثماين الصادق 363 3

دكتوراه س موالي ختري أ 255 4

دكتوراه ساسي وليد 395 5

دكتوراه زي شكري  در 379 6

دكتوراه يطو مراد 15 7

دكتوراه نعاس يوسف 459 8

دكتوراه ديلمي حممد 97 9

دكتوراه شباب اخالص 91 10

دكتوراه بعيطيش زيدان 411 11

دكتوراه بلقاسم نسيمة 564 12



دكتوراه لعيب سليمة 490 1

دكتوراه شعبان لبىن 530 2

دكتوراه شريك دليلة 351 3

دكتوراه مرابط صفية 231 4

دكتوراه أودان بوعالم 194 5

دكتوراه بيت زينب 233 6

دكتوراه محداش حسيبة 145 7

دكتوراه بن حممد اميان 138 8

دكتوراه كتفي بوزيد 477 9

الفرع/الشعبة:ھندسة الطرائق
التخصصات:(1-ھندسة كیمیائیة، 2-ھندسة الطرائق، 3-ھندسة البیئة)

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف 
السجل اخلاص

الرقم



دكتوراه بن ساعد فاطيمة 296 10

دكتوراه سر غاملي  521 11

دكتوراه حسايين ليلى 531 12

دكتوراه سايح عبد الفتاح 19 13

دكتوراه علواش أمينة 412 14

دكتوراه العوشدي دليلة 356 15

دكتوراه عساس جنمة 481 16

دكتوراه بن يعقوب اسيا 12 17

دكتوراه فرارسة سومية 472 18

دكتوراه شلغوم جناة 452 19

دكتوراه بوقصة اميان 445 20

دكتوراه بن صيد عبد السالم 232 21



دكتوراه بالش ديهية 228 22

دكتوراه خليلي بن يوسف 179 23

دكتوراه حاج قويدر حياة الدين نسيبة 1 24

دكتوراه نعيمي أسامة 165 25

دكتوراه حي أمال  ر 222 26

دكتوراه نوار عبد الرحيم 387 27

دكتوراه بن فرحات سليمان 27 1

دكتوراه املريح عبد الرمحن 298 2

الفرع/الشعبة: ھندسة میكانیكیة
التخصص: (1-صیانة صناعیة، 2-طاقویة)

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف السجل 

اخلاص
الرقم



دكتوراه زعرور مجال 285 3

دكتوراه عثماين عبد السالم 123 4

دكتوراه بعيط عمار 107 5

التخصص:(1بناء، 2-علوم وھندسة المواد)

ماجستیر بوفرينة توفيق 378 1

ماجستیر طالب مسية 496 2

ماجستیر سراي حممود 253 3

ماجستیر كبري عبد الرؤوف 166 4

الفرع/الشعبة: العلوم الفالحیة

الفرع/الشعبة: ھندسة مدنیة

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف السجل 

اخلاص
الرقم



التخصص: (1-ااالنتاج الحیواني، 2-علم الحیوان، 3-فیزیولوجیا الحیوان، 4-انتاج وتغذیة الحیوان)

ماجستري أمحد قايد زهرة 462 1

دكتوراه خليل سفيان رؤوف 162 2

الفرع/الشعبة: ریاضیات
التخصص: (1-أمثلیة التحكم، 2-االحصاء، 3- الحسابات الستوكاستیكیة والنمذجة، 4-البحث العملیاتي ) 

دكتوراه طبشوش نسرين 408 1

الفرع/الشعبة: العلوم البیولوجیة
التخصص: (1-المیكروبیولوجیة، 2-المیكروبیولوجیا الصناعیة، 3-فیزیولوجیة الحیوان، 4-انتاج وتغذیة الحیوان)

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف السجل 

اخلاص
الرقم

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف السجل 

اخلاص
الرقم



دكتوراه بشريي طاوس 337 1

دكتوراه يسي ليد 420 2

دكتوراه عاللة فوزي 54 3

الفرع/الشعبة: العلوم التجاریة، العلوم المالیة والمحاسبة
التخصص:(1-تسویق، 2-محاسبة وجبایة)

ماجستري لرجان وريدة 130 1

ماجستري زمار المية 587 2

التخصص: (1-مالیة ومحاسبة، 2-ادارة األعمال االستراتیجیة، 3-ادارة األعمال)

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف السجل 

اخلاص
الرقم

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف السجل 

اخلاص
الرقم

الفرع/الشعبة: علوم التسییر



دكتوراه رزيق حنان 360 1

دكتوراه سني فايل  546 2

دكتوراه خليفي مسية 352 3

دكتوراه قدور نبيلة 134 4

دكتوراه أبركان حممد 543 5

دكتوراه بلعورة هجرية 23 6

دكتوراه بن صوشة يزيد 104 7

دكتوراه حمفوظ فاطمة 269 8

دكتوراه شيهب سلمى 315 9

دكتوراه أزغار حيي 262 10

دكتوراه قاصب حسني 376 11

دكتوراه خالدي رمي 105 12

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف السجل 

اخلاص
الرقم



دكتوراه كنوش نبيل 538 13

دكتوراه بشويت أمساء 520 14

دكتوراه تومي حممد 65 15

دكتوراه بصاشي هدى 28 16

دكتوراه زواركي اميان 99 17

دكتوراه بن اطريو حممد 537 18

دكتوراه خثريي وهيبة 314 19

دكتوراه خنوش صليحة 375 20

دكتوراه صاديف مجال 281 21

الفرع/الشعبة: علوم تجاریة
التخصص:(1-ادارة تسویقیة، 2-محاسبة وتدقیق)

دكتوراه زيدان كرمية 188 1

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف السجل 

اخلاص
الرقم



دكتوراه فضالة خالد 493 2

دكتوراه دمحاين حنان 365 3

دكتوراه ار خالد بن وليد  422 4

دكتوراه مسلم حممد 568 5

دكتوراه زواغي سامية 539 6

دكتوراه ميمون معاذ 100 7

دكتوراه أوسعديت أمال 115 8

دكتوراه مدوش رمي 366 9

دكتوراه دي مجال 344 10

دكتوراه معزوز حياة 364 11

دكتوراه شتيح أكرم 216 12

دكتوراه بورنيسة مرمي 434 13

دكتوراه شراد غزالن 447 14

دكتوراه فروخي وافية 39 15



دكتوراه شبالوي ابراهيم 197 16

دكتوراه سني قراد  203 17

الفرع/الشعبة: العلوم التجاریة، العلوم المالیة والمحاسبة

دكتوراه بوزيدة سوسن 3 1

دكتوراه بوسنة وسيلة 184 2

دكتوراه مرايت عمار 158 3

دكتوراه براق سيد وائل 508 4

دكتوراه حناش أحالم 549 5

دكتوراه جماين فارس 289 6

الفرع/الشعبة:علم النفس

التخصص:(1-تسویق، 2-محاسبة وجبایة)

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف السجل 

اخلاص
الرقم



دكتوراه رقيق برة علي 384 1
دكتوراه بن نويزة سليم 428 2
دكتوراه قويسي حليمة السعدية 454 3
دكتوراه صر فرحات بن  386 4
دكتوراه عديل احلسني 300 5
دكتوراه محد أنس 5 6
دكتوراه دايدي مرمي 653 7
دكتوراه توايت فايزة 469 8
دكتوراه ح فوزية أوتر 326 9
دكتوراه شاديل عبد الرحيم 24 10
دكتوراه بن درف مساعني 206 11
دكتوراه بن ايدير فيصل 536 12
دكتوراه ساسي رميساء 435 13

التخصص:(1-علم النفس العیادي، 2-علم النفس التربوي، 3-علوم التربیة)

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف 
السجل اخلاص

الرقم



دكتوراه شريك ويزة 209 14
دكتوراه برجي مليكة 385 15
دكتوراه مهداوي سامية 545 16
دكتوراه معتوق سهام 192 17

دكتوراه بوعموشة نعيم 580 1
دكتوراه دانة أمحد 393 2
دكتوراه عطا هللا فاطمة 529 3
دكتوراه حجام العريب 195 4
دكتوراه رمحاين اسحاق 290 5
دكتوراه بوخالفة علي 398 6
دكتوراه وط مسرية غر 128 7

الفرع/الشعبة: علم االجتماع
التخصص: (1-علم االجتماع تنظیم وعمل، 2-علم االجتماع انحراف وجریمة، 3-علم االجتماع التربیة)

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف 
السجل اخلاص

الرقم



دكتوراه غداوية جازية 517 8
دكتوراه ماقري مليكة 176 9
دكتوراه زواوي نوال 207 10
دكتوراه زواوي مكرم 427 11
دكتوراه مرزوق أمحد 444 12
دكتوراه خاوي ميادة 172 13
دكتوراه برجى هناء 503 14

           

دكتوراه عمروش حسيبة 226 1

                                        

الفرع/الشعبة: تاریخ
التخصص: (1-اتصال وعالقات عامة، 2-تاریخ حدیث، 3-تاریخ وسیط)

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف 
السجل اخلاص

الرقم



دكتوراه سعودي جلول 513 1
دكتوراه قالل نصرية 483 2
دكتوراه غريب صحراوي 238 3
دكتوراه محاش مشس الدين 582 4
دكتوراه محوين فاطمة 415 5
دكتوراه شا مسري بشري 342 6
دكتوراه يوفيس عزالدين 186 7
دكتوراه صديقي بوبكر 198 8

              

الفرع/الشعبة: علم االجتماع
التخصص: (1-علم االجتماع تنظیم وعمل، 2-علم االجتماع انحراف وجریمة، 3-علم االجتماع التربیة)

الفرع/الشعبة: شریعة
التخصص: (1-أصول الفقھ، 2-الفقھ المقارن وأصولھ، 3-كتاب وسنة)

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف 
السجل اخلاص

الرقم



ماجيستري أقران أمينة 430 1

ماجيستري بلحاج نعيمة 511 1

ماجيستري تومي نور الدين 484 2

ماجيستري سعيداين زاهية 562 3

الفرع/الشعبة: تاریخ
التخصص: (1-اتصال وعالقات عامة، 2-تاریخ حدیث، 3-تاریخ وسیط)

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف 
السجل اخلاص

الرقم

اسم ولقب املرتشح املؤهل أو الشهادة
رقم التسجيل يف 
السجل اخلاص

الرقم


































