
 :  5102دورة جانفي 

 : كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري

 82/80/5802 بتاريخ  تسوٌقتخصص   قاسً ٌاسٌنالمترشح  

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 

 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة و اإلسم اللقب

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ شارفي ناصـر
بن نذير نصر 

 الدين
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ

 عضوا المدرسة العميا لمتجارة أستاذ محاضر أ عدمان مريزق
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ العرابي حمزة
 مدعوا 5البميدة جامعة  حاضر أمأستاذ  نفروخي أمي

 مدعوا ENSSEA أستـاذ فضيل رابح
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 10/10/5102 بتاريخ  إدارة أعمالتخصص  محفوظ مراد المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـاذ درحمون هالل
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ يوسفمسعوداوي 

 عضوا 3جامعة الجزائر أستاذ محاضر أ هدير عبد القادر
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ لموشي محمد
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستـاذ رزيق كمال
 مدعوا 3جامعة الجزائر أستـاذ داوي الشيخ

 

 
 
 

 82/80/5802 بتاريخ   القٌاس االقتصاديتخصص    عزازي فرٌدةالمترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـاذة بن حمودة فطيمة
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ العرابي حمزة
 عضوا المدرسة العميا لمتجارة أستاذ محاضرة أ عروب رتيبة

صواليمي صدر 
 الدين

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ شارفي ناصر
 مدعوا جامعة الشمف أستـاذ زيدان محمد

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 82/80/5802 بتاريخ  النقود والمالٌةتخصص   حاوشٌن إبتسام المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة و اإلسماللقب 

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ معيزي قويدر
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ عامر بشيـر
 عضوا 3جامعة الجزائر أستاذ محاضر أ يايـسي إلياس
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ بيشاري كريم
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ قاشي خالـد
 مدعوا 3جامعة الجزائر أستاذ محاضرة أ كبير سميـة

 

 
 

 

 
 
 
 

 08/80/5802 بتاريخ المالٌة تخصص   تاحنوت خٌرةالمترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 ارئيس 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ حنيش الحاج
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بوشامة مصطفى
 عضوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ عموطي لميـن
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ معيزي قويدر
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستـاذ منصوري الزين
 مدعوا المدرسة العميا لمتجارة أستـاذ عنابي بن عيسى

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 83/80/5802 بتاريخ  النقود والمالٌةتخصص   فاٌدي كماللمترشح ا

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ دراوسي مسعود
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بيشاري كريـم

 عضوا ةجامعة المدي أستاذ محاضر أ سعداوي موسى
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ بوشامة مصطفى

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ عـامر بشيـر
 مدعوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ عموطي لميـن

 

 
 

 
 

 
 
 

  01/80/5802 بتاريخ  التحلٌل اإلقتصاديتخصص   طالبً دمحمالمترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ لسموس مبارك
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ مداحي عثمان
 عضوا 3جامعة الجزائر أستاذ محاضر أ خوري نبيل

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ رجراج الزوهير
مراكشي محمد 

 لمين
 مدعوا 5البميدة جامعة  ر أأستاذ محاض

حمداني محي 
 الدين

 مدعوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ

 

 
 

 
 
 
 



 

 00/80/5802 بتاريخ  التخطٌطتخصص    أوزال عبد القادرالمترشح 

 أوزال عبد القادر : جلهة تأهيل متلونة مو :

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  محاضر أأستاذ  يخمف عبد الرزاق
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ غردي محمــد
رميدي عبد 

 الوهاب
 عضوا جامعة المدية أستاذ

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ خالص صالــح
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ غزازي عمــر
 مدعوا اسجامعة بومرد أستاذ محاضر أ بن عمر خالــد

 

 
 

 
 
 

 80/80/5802 بتاريخ  إدارة األعمالتخصص   ربحً كرٌمةالمترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

مراكشي محمد 
 لمين

 رئيسا 5جامعة البميدة  محاضر أأستاذ 

 اعضو  5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ فروخي أميـن
 عضوا المركز الجامعي تيبازة أستاذ محاضر أ بوعافية رشيـد

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذة خضراوي ساسية
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ غردي محمد
 مدعوا جامعة بومرداس أستاذ محاضر أ شيخي بالل

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 82/80/5802 بتاريخ  مالٌةتخصص   درارنً ناصرالمترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ ناصـر مـراد
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بن زعرور عمار
 عضوا المدرسة العميا لمتجارة أستاذ محاضر أ دحية عبد الحفيظ

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ براق عيسى
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ شويح محمد
 مدعوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ تهتان مراد

 

 
 
 

  
 

 01/83/5802 بتاريخ  التسٌٌرتخصص   غٌدة فلةالمترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

  
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

حاج عيسى 
 حمدسيدأ

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ

 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ زواوي عمر حمزة
 عضوا جامعة خميس مميانة أستاذ محاضر أ ناصر المهـدي
بن نذير نصر 

 الدين
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ عمورة جمـال
 مدعوا جامعة خميس مميانة محاضر أأستاذ  دراجي عيسى

 

 
 
 
 

 
 



 
   05/80/5800 بتاريخ  علوم التسٌٌرتخصص  القادر خداوي مصطفى عبدالمترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ صالح خالص
 عضوا 5دة جامعة البمي أستاذ منصوري الزين
 عضوا جامعة خميس مميانة أستاذ محاضر أ بن عناية جمول
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ مسدور فارس
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ بمغيث بشير
 مدعوا جامعة خميس مميانة أستاذ محاضر أ دراجي عيسى

 

 
 

 
  

 08/80/5802 بتاريخ  العلوم اإلقتصادٌةتخصص القٌنعً عز الدٌن المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو :

  
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـاذ عمورة جمال
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ العرابي حمزة
 عضوا جامعة المديـة أستاذ محاضر أ شبوطي حكيم

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ يخمف عبد الرزاق
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ بوزعرور عمار
 مدعوا بومرداسجامعة  أستـاذ أوسرير منور

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

   85/80/5802 بتاريخ  تسوٌقتخصص خلفاوي حكٌم المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـاذ صالح خالص
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ قاشي خالـد

 عضوا جامعة خميس مميانة أستاذ محاضر أ دراجي عيسى
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذة محاضرة أ بركان زهية

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ مسعداوي يوسف
 مدعوا خميس مميانةجامعة  أستاذ محاضر أ ناصر المهدي

 

 
 
 
 

   82/80/5802 بتاريخ تسٌٌر تخصص بوخدونً وهٌبة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـاذة خضراوي ساسية
 عضوا 5لبميدة جامعة ا أستاذة محاضرة أ بركـان زهيـة

 عضوا 3جامعة الجزائر  أستاذة محاضرة أ بن حمود سكينة
 مدعوا 5البميدة  جامعة أستاذة بن حمودة فطيمة

 مدعوا 5البميدة  جامعة أستـاذ عـالش أحمـد
 مدعوا المدرسة العميا لمتجارة أستـاذ بريش عبد القادر

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 00/80/5802 بتاريخ  قتصاديالتحلٌل االتخصص حمٌدوش أدمحم المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ يـدو محمـد
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ سي أحمد نذيـر
 عضوا جامعة البويرة أستاذ محاضر أ فرج شعبـان

 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ مداحي عثمان
حاج عيسى سيد 

 أحمد
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ

 مدعوا خميس مميانةجامعة  أستاذ محاضر أ بن عناية جمول
 

 
 
 
 
 
 
  

   85/80/5802 بتاريخ النقود والمالٌة تخصص بركان أمٌنة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

  
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة ماللقب و اإلس

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ لموشي محمد
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ براق عيسى

 عضوا المركز الجامعي تيبازة أستاذة محاضرة أ بن طمحة صميحة
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ يدو محمد

 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ سي أحمد نذير
 مدعوا المركز الجامعي تيبازة أستاذ محاضر أ بوعافية رشيد

 

 
 
 
 

 



 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية:
 

   01/80/5802 بتاريخ  القانون الخاصتخصص عمارة مسعودة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

  
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ و محمد آكميقز 
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذة محاضرة أ مسراتي سميمة
 عضوا جامعة تيزي وزو أستـــاذة ولد رابح صفية

 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ رامي حميم
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ رامول خالد

بن عيشة عبد 
 الحميد

 مدعوا 0جامعة الجزائر  تاذ محاضر أأس

 

 
 
 
 
 
 

   82/82/5802: بتاريخ  القانون العامتخصص شرٌط ولٌد المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

  
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ بمقاسم أحمد
 عضوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ برحماني محفوظ

 عضوا جامعة خميس مميانة أستاذ محاضر أ رواب جمال
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستـــاذ سرير ميمود

 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ مجاهدي إبراهيم
 مدعوا جامعة الجمفة أستاذ محاضر أ بن أحمد عبد المنعم

 
 
 

 
 



 
  00/80/5802: بتاريخ  حقوقالتخصص بوحٌة وسٌلة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

  
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بربارة عبد الرحمان
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ نجماوي بمقاسم
 عضوا جامعة الشمف أستاذ محاضر أ زروق العربي
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ رامي حميم

 مدعوا 5جامعة البميدة  أستـــاذ محمد يوسف سعيد
 مدعوا 0جامعة الجزائر أستاذ محاضر أ خوري عمر

 

 
 
 
 

 
  

 
   81/82/5802: بتاريخ  الحقوقتخصص مصطفاوي عاٌدة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

  
 الصفة األصلٌة المؤسسة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ سرير ميمود
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بوبكر مصطفـى

 عضوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ ولد خيسال سميمان
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ رمول خالد
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ خميل عمرو

 مدعوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ جمال بوشنافة
 

 
 
 
 

 
 

 



   80/80/5802: بتاريخ  الحقوقتخصص حمٌدة حسن المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

  
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ سرير ميمـود
 عضوا 5لبميدة جامعة ا أستاذ محاضر أ جبار صالح الدين

 عضوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ دـشميشم رشي
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذة محاضرة أ حميدة جميمة

 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بو بكر مصطفى
 مدعوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ مجاجي منصوري

 

 
 

 
 

 
  

  81/80/5802: بتاريخ  قالحقوتخصص هنونً نصر الدٌن المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

  
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذة محاضرة أ شابـو وسيمــة
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ مجاهدي ابراهيم
بن عيشة عبد 

 الحميد
 عضوا 0جامعة الجزائر  أستاذ محاضر أ

 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ قية بن يوسفبن ر 
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذة محاضرة أ مسراتي سميمـة
 مدعوا جامعة الشمـف أستاذ محاضر أ زروق العربـي

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   30/82/5802: بتاريخ  القانون الخاصتخصص شرٌف هنٌة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

  
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اإلسم اللقب و

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ رمول خالد
محمودي عبد 

 العزيز
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ

 عضوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ بوشنافة جمـال
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بو بكر مصطفى
 مدعوا 5جامعة البميدة  حاضر أأستاذ م برحماني محفوظ

 مدعوا جامعة تيارت أستاذ محاضر أ فتاك عمــي
 

 
 
 
 

  51/82/5802: بتاريخ  الحقوقتخصص بن ناصروهٌبة المترشحة 

  جلهة تأهيل متلونة مو : 

  
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بوشمة خالد
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ عمرو خميل
 عضوا جامعة خميس مميانة أستاذة محاضرة أ جبار جميمة
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستــاذ سرير ميمود

 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ برحماني محفوظ
 مدعوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ مجاجي منصوري

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
  85/81/5802: بتاريخ  القانونتخصص تٌكاري هٌفاء رشٌدة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو :

    
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستــاذ سرير ميمود
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بوبكر مصطفى
 عضوا خميس مميانة جامعة أستاذة محاضرة أ طيبي سعاد

 مدعوا 5جامعة البميدة  أســتاذ بن شويخ الرشيد
 مدعوا 5جامعة البميدة  أســتاذ بوسهوة نور الدين
 مدعوا جامعة تيزي وزو أستــاذة ولد رابح صفية

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتناعية:
 

  81/80/5802: بتاريخ علوم التربٌة تخصص تلً عبد الرحمان المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة أستاذة محاضرة أ اليازيدي فاطمة الزهراء
 عضوا 5جامعة البميدة أستاذة محاضرة أ حناش فضيمة
 عضوا 3جامعة الجزائر أستاذ عامر مصباح
 مدعوا 5الجزائرمعة جا أستاذ محاضر أ لحرش محمد

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ العقون كمال الدين
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ لورسي عبد القادر

 

 
 
  

  80/05/5802: بتاريخ علم اإلجتماع التنظٌم والعملتخصص عٌشاوي وهٌبة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اإلسماللقب و 

 رئيسا 5جامعة البميدة أستـاذ العايب سميم
 عضوا 5جامعة البميدة أستـاذ بويحياوي إبراهيم

المدرسة المتعددة التقنيات  أستـاذ أحمد براح
 الجزائر

 عضوا

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ بمحسين مخموف
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ نقاز سيد أحمد
 مدعوا 5الجزائر جامعة  أستاذ محاضر أ شريف زهرة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  53/00/5802: بتاريخ علم النفس العمل والتنظٌم تخصص نانً نبٌلة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

بوسالم عبد 
 العزيز

 رئيسا 5جامعة البميدة ر أأستاذ محاض

 عضوا 5جامعة البميدة أستاذ محاضر أ نعموني مراد
 عضوا 5جامعة الجزائر أستاذ محاضر أ بوعمامة إسماعيل
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستـاذ رتيمي الفضيل
لورسي عبد 

 القادر
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ

 مدعوا 5زائر الججامعة  أستاذ محاضر أ طيبي الحـاج
 

 
 
 

  00/80/5802: بتاريخ  دٌمغرافٌاتخصص مصلً رضوان المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو :

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة أستاذة محاضرة أ ةميالس رشيد
 عضوا 5جامعة البميدة أستاذة محاضرة أ بمعربي زبيدة

 عضوا 5جامعة الجزائر أستاذ محاضر أ يف زهرةالشر 
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ بدروني محمد
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ درديش أحمد
 مدعوا 5الجزائر جامعة  أستاذة عميرة جويدة

 

 
 
 
 

 
 
 

  



 
  80/80/5802: بتاريخ علم النفس العمل والتنظٌمتخصص مٌهوبً فوزي المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة أستاذ فضيلالرتيمي 
محي الدين عبد 

 العزيز
 عضوا 5جامعة البميدة أستاذ

 عضوا 5جامعة الجزائر أستاذ محاضر أ براهيمي شبمي
 امدعو  5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ نعموني مراد
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ العبزوزي ربيع
 مدعوا 5الجزائرجامعة  أستاذ محاضر أ طيبي الحاج

 

 
 
 
 

 

 

 كلية اآلداب واللغات:
 

  81/80/5802: بتاريختحلٌل الخطاب  تخصص طٌبً دمحم المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 صفةال المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5البميدة  أستاذ محاضر أ العماري أمحمد
 عضوا 5الجزائر أستاذ بن بوعزيز وحيد
 عضوا 5الجزائر أستاذ محاضر أ سنقوقة عـالل
5البميدة  أستاذ بوجمعة الوالي  مدعوا 
5البميدة  أستاذ محاضر أ عمي حميداتو  مدعوا 
5الجزائر أستاذ محاضر أ رشيد كوراد  مدعوا 

 

 
 
  

 



 
 

 
  

  83/80/5802: بتاريخلغة عربٌة  تخصص بن حجر دمحم المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ ساسي عمـار
 عضوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ خشاب الصادق
 عضوا المدية جامعة أستاذ محاضر أ زوقـاي محمد

 مدعوا 5جامعة البميدة  أستـــاذ لعبيدي بوعبد هللا
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذة محاضرة أ فوزية سرير عبد هللا

 مدعوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ محمد خميفاتي
 

 
 

 
  

   53/80/5802: بتاريخ  أدب حدٌثتخصص بالز نور الدٌن المترشح 

 متلونة مو : جلهة تأهيل 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

عبدلي محمد 
 السعيد

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ

 عضوا 5جامعة الجزائر أستـــاذ عالق فاتــح
 عضوا 5جامعة الجزائر أستـــاذ عروة عمـرو
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضرأ قرطي خميفـة

 مدعوا 5جامعة الجزائر أستـــاذ وحيد بن بوعزيز
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضرأ ابراهيم فضالـة

 

 
 
  

 
 
 



 
  

 81/80/5802: بتاريخ  تحلٌل الخطابتخصص مدلفاف سلٌمة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو :

 
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5دة البمي أستاذ محاضر أ حميداتو عمي
 عضوا 5الجزائر أستاذ مالحي عمـي
 عضوا 5الجزائر  أستاذ محاضر أ كوراد رشيد

5البميدة  أستاذ محمد السعيد عبدلي  مدعوا 
5البميدة  أستاذ محاضر أ امحمد العماري  مدعوا 
5الجزائر أستاذ محاضر أ عمار بن زايد  مدعوا 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 5102دورة سبتنرب 

 قتصادية و التجارية و علوم التسيري كلية العلوم اإل

  08/80/5800: بتاريختسوٌــق  تخصص قسمٌة لحشم المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ دراوسي مسعود
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذة محاضرة أ حاوشين إبتسام

 عضوا جامعة المدية أستـاذ محاضر أ حمداني محي الدين
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستـــاذ غزازي عمر
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستـــاذ عمورة جمال

 مدعوا البويرةجامعة  أستاذ محاضر أ آيت عكاش سمير
 

 
 
 
 

 
 

  01/80/5800: بتاريختسوٌــق  تخصص زاٌر وافٌة المترشحة 

 هة تأهيل متلونة مو : جل

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ درحمون هالل
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ بيشاري كريم

 عضوا المدرسة العميا لمتجارة أستـــاذ عنابي بن عيسى
 عوامد 5البميدة جامعة  أستـــاذة خضراوي ساسية
 مدعوا 5البميدة  جامعة محاضر أ أستاذ لموشي محمد
 مدعوا المدية جامعة أستاذ محاضر أ شبوطي حكيم

 

 
 

 

 

 



 

  05/80/5800: بتاريخإدارة أعمال  تخصص مٌلودي أم الخٌر المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو :

    
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستــاذ منصوري الزين
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ قاسي ياسين
 عضوا جامعة بومرداس أستــاذ منور اوسرير
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ قاشي خالد

 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ بن زعرور عمار
 مدعوا يةالمدجامعة  أستاذ محاضر أ بوفاسة سميمان

 

 
 

 

 

   00/80/5800: بتاريخ إدارة أعمال تخصص العٌدانً الٌاس المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ بوشامة مصطفى
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ زواوي عمر حمزة
 عضوا جامعة بومرداس أستـاذ محاضر أ بورزامة جياللي

 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ يخمف عبد الرزاق
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستــاذ ناصر مراد

 مدعوا المديـةجامعة  أستــاذ بوفاسة سميمان
 

 
 
 

 

 

 

 

 



  05/80/5800: بتاريخالنقود و المالٌة  تخصص موالدي سلٌم المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ غزازي عمر
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ طالبي محمد
 عضوا 3جامعة الجزائر أستـاذ محاضر أ رجراج أحمد
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ بيشاري كريم

 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ مراكشي محمد لمين
 مدعوا خميس مميانةجامعة  أستاذ محاضر أ ناصر المهدي

 

 
 

 

 

 

 

  00/80/5800: بتاريختخطٌط   تخصص بن شرقً حاج صدوق المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ صر الدينبن نذير ن
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ فايدي كمـال
 عضوا جامعة خميس مميانة أستـاذ محاضر أ العريبي محمـد
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ عالش أحمد
 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ براق عيسى
 مدعوا خميس مميانةجامعة  ر أأستاذ محاض دراجي عيسى

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

   58/80/5800: بتاريختسوٌق  تخصص خالفً خالد المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ عمورة جمـال
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ مداحي عثمـان
 عضوا جامعة المدية أستـاذ محاضر أ شبوطي حكيـم
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستـــاذ دراوسي مسعود
 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ فروخي أمين

 مدعوا المركز الجامعي تيبازة أستاذ محاضر أ جميد نور الدين
 

 
 

 

 

 

 

   03/80/5800: بتاريخاإلقتصاد الكمً  تخصص توبٌن علً المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ لسموس مبارك
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ درارني ناصر
 عضوا جامعة خميس مميانة أستـاذ محاضر أ مادي إبراهيم
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذة محاضرة أ بركان زهية

 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ رجراج الزوهير
 مدعوا المديةجامعة  أستاذ محاضر أ مزيود ابراهيم

 

 
 

 

 

 

 



 

  58/80/5800: بتاريخالتخطٌط  تخصص ونادي رشٌد المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 

 

 

 

   03/80/5800: بتاريخنقود ، مالٌة و بنوك  تخصص بزارٌة أمحمـد المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5ة جامعة البميد أستـــاذ لسموس مبارك
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ درارني ناصر
 عضوا جامعة خميس مميانة أستـاذ محاضر أ مادي إبراهيم
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذة محاضرة أ بركان زهية

 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ رجراج الزوهير
 عوامد المديةجامعة  أستاذ محاضر أ مزيود ابراهيم

 

 
 

 

 

 

 

 

 صفةال المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذة بن حمودة فطيمة
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ عامر بشيـر
 عضوا 3جامعة الجزائر أستـــاذ رجراج محمـد
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ فالح محمد

 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ صواليمي صدر الدين
المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء و االقتصاد  أستاذ محاضر أ دحماني يونس

 التطبيقي
 مدعوا



  50/80/5800: بتاريخالعلوم اإلقتصادٌة  تخصص زنٌنً فرٌدة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـاذة محاضرة أ تحانوت خيرة
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذة محاضرة أ بوخدوني وهيبة
 عضوا جامعة خميس مميانة أستـاذة محاضرة أ بكوش كريمة
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ شارفي ناصر
 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ غردي محمد
 مدعوا خميس مميانةجامعة  أستاذ محاضر أ ناصر المهدي

 

 

 

 

 

 

  50/80/5800:بتاريختصادي  التحلٌل االقتخصص بن لكحل نوال عٌشوش المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـاذة محاضرة أ تحانوت خيرة
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذة محاضرة أ بوخدوني وهيبة
 عضوا جامعة خميس مميانة أستـاذة محاضرة أ بكوش كريمة

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ رفي ناصرشا
 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ غردي محمد
 مدعوا خميس مميانةجامعة  أستاذ محاضر أ ناصر المهدي

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  08/80/5800: بتاريخمحاسبة و تدقٌق   تخصص زٌـن ٌونس المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ دراوسي مسعود
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ قاشي خالـد

 عضوا 3جامعة الجزائر أستـــاذ كمال بن موسى
حاج عيسى سيد 

 أحمد
 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ

 مدعوا 5لبميدة اجامعة  محاضر أ أستاذ العرابي حمزة
 مدعوا المديـةجامعة  أستاذ محاضر أ حمداني محي الدين

 

 
 

 

 

 

 

   08/80/5800: بتاريخإقتصاد كمً  تخصص لبزة هشام المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ بيشاري كريم
حاج عيسى سيد 

 أحمد
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ

 عضوا 3جامعة الجزائر أستـاذ محاضر أ ايت محمد مراد
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ منصوري الزين
 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ عامر بشير

 مدعوا المديةجامعة  أستاذ محاضر أ حميدي يوسف
 

 
 

 

 

 



 

   08/80/5800: بتاريخمحاسبة و تدقٌق  تخصص ضٌف هللا دمحم الهادي ترشح الم

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ نـاصر مراد
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ أوزال عبد القادر
 عضوا 3امعة الجزائرج أستـــاذ صالح حواس
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ قاشي خالد

 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ معيزي قويدر
 مدعوا المديةجامعة  أستـــاذ رميدي عبد الوهاب

 

 

 

 

 

  08/80/5800: بتاريختخطــٌط   تخصص فكارشة سفٌان المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   
 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة للقب و اإلسما

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذة خضراوي ساسية
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ حنيش الحاج
 عضوا جامعة خميس مميانة أستـاذ محاضر أ ناصر المهدي

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستـاذ محاضر أ بن زعرور عمار
 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أأستـاذ  يدو محمد
 مدعوا 3الجزائر جامعة  أستـاذة محاضرة أ كبير سمية

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  08/80/5800: بتاريخإدارة أعمال  تخصص بلحمدي سٌد علً المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 

 

 

  58/80/5800: بتاريخالنقود و المالٌة  تخصص ساحل دمحم المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ مراكشي محمد لمين
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ يدو محمـد

 عضوا جامعة خميس مميانة أستـاذ محاضر أ خمفاوي حكيم
 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ سي أحمد نذير
 مدعوا 5البميدة جامعة  محاضر أ أستاذ شويح محمد
 مدعوا ميانةخميس مجامعة  أستاذ محاضر أ دراجي عيسى

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستــاذ عالش أحمد
 عضوا 5جامعة البميدة  أستـاذ محاضر أ القينعي عز الدين

 عضوا جامعة المدية أستـاذ محاضر أ بي أحمدغري
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ صالح خالص
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ رزيق كمال

 مدعوا المديةجامعة  أستاذ محاضر أ خميل عبد القادر



 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 
   80/83/5800: بتاريخ  الحقـوقتخصص معمري كمال المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 

 

 

  80/85/5800: بتاريخالقانون الخاص  تخصص طحطاح عالل المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 

 

 

 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ سعيد يوسف
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ رامي حميم

 عضوا جامعة الجزائر أستـــاذ عجة الجياللي
 وامدع 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ نجماوي بمقاسم
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ حزيط  محمد
 مدعوا 0الجزائر جامعة  أستاذ محاضر أ عمار خوري

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  ــاذأستـ سرير ميمود
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بن زعمية محمد

 عضوا جامعة خميس مميانة أستاذة محاضرة أ طيبي سعاد
جالب بوحفص 

 نعناعة
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذة محاضرة أ

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ حزيط محمد
 مدعوا تيزي وزوامعة ج أستــاذة ولد رابح صفية



 
  00/05/5802: بتاريخالحقـوق  تخصص عكروم عادل تأهيل المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 

 

 

 

  01/05/5802: بتاريخالقانون العام  تخصص صباح مرٌوة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستــاذ سرير ميمود
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بمهـول نسيم

 عضوا خميس مميانةجامعة  أستاذ محاضر أ واب جمالر 
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستــاذ بمقاسم أحمد

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذة محاضرة أ بن عودة مميكة
 مدعوا المديةجامعة  أستاذ محاضر أ قادري توفيق

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستــاذ العشاوي عبد العزيز
 عضوا جامعة تيارت أستاذ محاضر أ بوراس عبد القادر
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذة محاضرة أ مسراتي سميمة
 مدعوا 5البميدة  أستاذ محاضر أ مجاهدي ابراهيم

 مدعوا 5البميدة  أستاذة محاضرة أ شابو وسيمة
 مدعوا خميس مميانة أستاذ محاضر أ رواب جمال



 

  00/05/5802: بتاريخالحقوق  تخصص شاٌب باشا كرٌمة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 

 

 

  00/05/5802: بتاريخالقانون الخاص  تخصص كحٌل حٌاة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بوبكر مصطفى
 عضوا 5جامعة البميدة  أستــاذ خميل عمرو
 عضوا جامعة خميس مميانة أستاذة محاضرة أ طيبي سعاد
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستــاذ رمول خالد

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ برحماني محفوظ
 مدعوا يةالمدجامعة  أستاذ محاضر أ مجاجي منصور

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ برحماني محفوظ
 عضوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ ولد خسال سميمان

 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذة محاضرة أ ب نعناعةجال
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستــاذ رمول خالد

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ محمودي عبد العزيز
 مدعوا المديةجامعة  أستاذ محاضر أ بوشنافة جمال



 

 

   81/85/5800: خبتاري القانــون تخصص آٌت عبد المالك نادٌة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 

 

 

 

  00/05/5802: بتاريخالحقــوق  تخصص العشاوي صباح المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستـــاذ سرير ميمود
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ بن زعمية محمد

 عضوا جامعة خميس مميانة أستاذة محاضرة أ طيبي سعاد
 مدعوا 5البميدة جامعة  أ أستاذ محاضر مجاهدي ابراهيم
العشاوي عبد 

 العزيز
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستــاذ

 مدعوا المديةجامعة  أستاذ محاضر أ غربي أسامة

 صفةال المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستــاذ محي الدين جمال
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ مــرامي حمي

 عضوا جامعة المدية أستاذ محاضر أ مجاجي منصور
أستاذة محاضرة  بن عودة مميكة

 أ
 مدعوا 5البميدة جامعة 

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ شرقي محمود
بد بن جياللي ع
 الرحمان

 مدعوا خميس مميانةجامعة  أستاذ محاضر أ



 

 كلية اآلداب و اللغـــات 

  52/80/5800: بتاريخأدب عربً حدٌث و معاصر  تخصص مهدان لٌلى المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 

 

  03/80/5800: بتاريخاألدب العربً  تخصص بن ترٌدي أنسٌة المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5البميـدة جامعة  أستاذ محاضر أ حفيظ ممواني
 عضوا 5جامعة البميـدة  أستاذ محاضر أ خميفة قرطي
 عضوا 5جامعة الجزائر  أستاذ محاضر أ محمد شنوفي
5جامعة البميـدة  أستاذ محاضر أ حميداتو عمي  مدعوا 

5جامعة البميـدة  أستاذ عبدلي محمد السعيد  مدعوا 
5جامعة الجزائر  أستاذ محاضر أ مالحي عمي  مدعوا 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميـدة  أستاذ نصر الدين بوحساين
 عضوا 5جامعة الجزائر أستاذ الطاهر لوصيف
 عضوا المدرسة العميا بوزريعة تاذأس بركاهم العموي
5جامعة البميدة   أستاذ ساسي عمار  مدعوا 

أستاذة محاضرة  سرير عبد هللا فوزية
 أ

5جامعة البميدة    مدعوا 

5جامعة الجزائر أستاذ محاضر أ رتيمة محمد العيد  مدعوا 



 

  03/80/5800: بتاريخاألدب العربً  تخصص رٌوقً عبد الحلٌم المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 

 

 

 

    58/80/5800: بتاريخ  قضاٌا األدب و الدراسات النقدٌة و المقارنةتخصص حٌولة سلٌم المترشح 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محمد السعيد عبدلي
 عضوا 5جامعة الجزائر أستاذ حميد عالوي
 عضوا 5جامعة الجزائر أستاذ عمر عروة

5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ عبد هللا شطاح  مدعوا 
ميمودشنوفي  5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ   مدعوا 

5جامعة الجزائر أستاذ محاضر أ سنقوقة عالل  مدعوا 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محجوب بن محجوب
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ بوجمعة الوالـي
 عضوا 5جامعة الجزائر أستاذة حياة أم السعـد
5جامعة البميدة  أستاذ محاضرأ العماري أمحمد  مدعوا 
5جامعة البميدة  أستاذ محاضرأ قرطي خميفـة  مدعوا 
اضرأأستاذ مح فاتح عــالق 5جامعة الجزائر   مدعوا 



 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتناعية 

 
 01/83/5800: بتاريخعلم اإلجتماع العائلً   تخصص  فرحات نادٌة  المترشحة  

 جلهة تأهيل متلونة مو :

    

 
 

 

 

 

 08/80/5800: بتاريخعلم اإلجتماع الجنائً   تخصص  مصباٌح فوزٌة  المترشحة  

   جلهة تأهيل متلونة مو : 

 
 

 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 سارئي 5جامعة البميدة  أستــاذ نقاز سيد أحمد
أستاذة محاضرة  اوموسى ذهبية

 أ
 عضوا 5جامعة البميدة 

ضامر وليد عبد 
 الرحمان

 عضوا جامعة الشمف أستاذ محاضر أ

أستاذة محاضرة  مساك أمينة
 أ

 مدعوا 5البميدة جامعة 

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ سعيد سبعون
 مدعوا 5الجزائر جامعة  أستـاذ رميتة أحمـد

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ سواكري الطاهر
 عضوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ شويمات كريم

 عضوا المركز الجامعي تيبازة أستاذ محاضر أ يرنعموني سم
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ محاضر أ سعيد عيادي

أستاذة محاضرة  مسعودي أم الخير
 أ

 مدعوا 5البميدة جامعة 

 مدعوا 5الجزائر جامعة  أستاذ محاضر أ شريف زهرة



 

 01/83/5800: بتاريخبوي   علم اإلجتماع الترتخصص  عٌساوي نسٌمة  المترشحة  

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 

 

 

 02/83/5800: بتاريخعلم اإلجتماع التربوي   تخصص  ٌخلف رفٌقة  المترشحة  

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 

 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستــاذ فكار عثمان
أستاذة محاضرة  طبال لطيفة

 أ
 عضوا 5جامعة البميدة 

 عضوا جامعة الجمفـة أستاذ محاضر أ بن عربي امحمد
 مدعوا 5البميدة جامعة  ر أأستاذ محاض درويش شريف
 مدعوا 5البميدة جامعة  أستاذ درواش رابح
 مدعوا الشمفجامعة  أستاذ محاضر أ مقـداد عمي

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستــاذ معتوق جمال
أستاذ محاضر  كويحل فاروق

 أ
 عضوا 5جامعة البميدة 

ضامر وليد عبد 
 الرحمان

أستاذ محاضر 
 أ

 عضوا جامعة الشمـف

 مدعوا 5البميدة جامعة  أستــاذ نقـاز سيد أحمد
أستاذ محاضر  سواكري الطاهر

 أ

 مدعوا 5البميدة جامعة 

 مدعوا 5الجزائر  جامعة أستــاذ الهاشمي مقراني



 

 

 05/80/5800: بتاريخالعلوم اإلجتماعٌة   تخصص  موساوي سامٌة  المترشحة  

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 

 

 80/80/5800: بتاريخعلم اإلجتماع الجنائً   تخصص  نسٌسة فاطمة الزهراء   المترشحة 

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 

 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ مصمي رضوان
 عضوا 5جامعة البميدة  ذ محاضر أأستا فاروق كويحل
المعهد الوطني لمتخطيط  و اإلحصاء  أستاذة آسيا شريف

 بالقميعة
 عضوا

 مدعوا 5جامعة البميدة  أستـاذ بدروني محمد
أستاذة محاضرة  بمعربي زوبيدة

 أ

 مدعوا 5جامعة البميدة 

 مدعوا 5جامعة الجزائر  أستـاذة عميرة جويدة

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة أستاذ محاضر أ شيخي رشيد
أستاذة محاضرة  مساك أمينة

 أ
 عضوا 5جامعة البميدة

ضامر وليد عبد 
 الرحمان

 عضوا جامعة الشمف أستاذ محاضر أ

 مدعوا 5جامعة البميدة  أستـاذ درواش رابح
أستاذة محاضرة  أوموسى ذهبية

 أ

 مدعوا 5جامعة البميدة 

 مدعوا المركز الجامعي تيبازة أستاذ محاضر أ نعموني سمير



 
 

 80/80/5800: بتاريخعلم اإلجتماع الثقافً   تخصص  الكرد إنتصار  المترشحة  

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 
 
 

 82/80/5800: بتاريخعلم اإلجتماع التربوي   تخصص  قطوش سامٌة  المترشحة  

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 

 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة أستاذ بويحياوي ابراهيم
أستاذة محاضرة  بودهدير الزهرة

 أ
 عضوا 5جامعة البميدة

أستاذ محاضر  نعموني سمير
 أ

 عضوا المركز الجامعي بتيبازة

حاضر أستاذ م بممختار محمد رضا
 أ

 مدعوا 5جامعة البميدة 

 مدعوا 5جامعة البميدة  أستـاذ رتيمي الفضيل
أستاذ محاضر  بن يمينة السعيد

 أ

 مدعوا جامعة المسيمة

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة  أستاذ درواش رابح
أستاذ محاضر  سواكري الطاهر

 أ
 عضوا 5جامعة البميدة

 عضوا 5جامعة الجزائر أستاذ حمادوش رشيد
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستـاذ ناصر قاسيمي
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستـاذ جمال معتوق
 مدعوا رسة المتعددة التقنيات الجزائرالمد أستـاذ براح أحمـد



 
 

 50/80/5800: بتاريخالتنظٌم و العمل   تخصص  طاٌبً رتٌبة  المترشحة  

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 
 

 03/80/5800: بتاريخعلوم التربٌة   خصص  تعٌسو عقٌلة  المترشحة  

 جلهة تأهيل متلونة مو : 

   

 
 

 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5جامعة البميدة أستاذ محاضر أ بوتخيل معطي
اضرة أستاذة مح ميالس رشيدة

 أ
 عضوا 5جامعة البميدة

 عضوا 5جامعة الجزائر أستاذ محاضر أ زهرة شريف
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستـاذ قاسيمي ناصر
 مدعوا 5جامعة البميدة  أستاذ محاضر أ شويمات كريم

ضامر وليد عبد 
 الرحمان

 مدعوا جامعة الشمف أستاذ محاضر أ

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

أستاذة محاضرة  تواتي نوارة
 أ

 رئيسا 5جامعة البميدة 

أستاذة محاضرة  اليازيدي فاطمة الزهراء
 أ

 عضوا 5جامعة البميدة

أستاذة   سايل حدة
 محاضرة أ

 عضوا 5زائرجامعة الج

أستاذة محاضرة  بن يعقوب نعيمة
 أ

 مدعوا 5جامعة البميدة 

 مدعوا 5جامعة البميدة  أستـاذة شرادي نادية
 مدعوا 5جامعة الجزائر أستـاذ بوحفص عبد الكريم



  5100دورة جانفي 

 كلية احلقوق و العلوم السياسية 

 82/82/5800: بتاريخالحقوق   تخصص  فكٌري أمال  المترشحة  

 

 

 

 

 
 00/82/5800: بتاريخالقانون الدولً و العالقات الدولٌة   تخصص  خرٌف عبد الوهاب المترشح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5البميدة  أستاذ بمقاسم أحمد
 عضوا 5البميدة  أستاذة محاضرة أ بن ناصر وهيبة
 عضوا المدية أستاذ محاضر أ بوشنافة جمـال
 مدعوا 5البميدة  أستاذ محاضر أ بوبكر مصطفى
 مدعوا 5البميدة  أستاذ محاضر أ بن زعمية محمد
 مدعوا المركز الجامعي تيبازة أستاذة محاضرة أ عاشور فاطيمة

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5البميدة  أستــاذ محي الدين جمال
 عضوا 5البميدة  أستــاذ بمهول نسيم

 عضوا 0الجزائر أستــاذ عجة الجياللي
 مدعوا 5البميـدة  أستاذ محاضرأ شرقي محمـود

 مدعوا 5البميـدة  أسـتـاذ كزو محمد آكمي
 مدعوا الجزائـر أستاذ محاضر أ عمي أحمد صالح



 

 
 

 82/82/5800: بتاريخالحقوق   تخصص  طٌب عائشة  المترشحة  

 

 
 
 
 

 

 82/82/5800: بتاريخالحقوق   تخصص  حشود نسٌمة  المترشحة  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5البميدة  أستــاذ خميل عمرو
 عضوا 5البميدة  أستاذة محاضرة أ مصطفاوي عايدة

 عضوا خميس مميانة أستاذة محاضرة أ جبار جممية
 مدعوا 5البميدة  أستاذة محاضرة أ بن ناصر وهيبة

 مدعوا 5البميدة  ذأسـتــا رمـول خالـد
 مدعوا المديـة أستاذ محاضر أ شميشم رشيـد

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5البميدة  أستاذ محاضر أ برحماني محفوظ
 عضوا 5بميدة ال أستاذة محاضرة أ شريف هنية

 عضوا المدية أستاذ محاضر أ ولد خسال سميمان
 مدعوا 5البميدة  أستاذة محاضرة أ مصطفاوي عايدة
 مدعوا 5البميدة  أستاذة محاضرة أ جالب نعناعة
 مدعوا تيزي وزو أستاذة محاضرة أ حسين نوارة



 
 05/82/5800: يخبتارالقانون العـام تخصص  ناشف فرٌد المترشح  

 

 

 

 

 

 
 

 الصفة المؤسسة األصلٌة الرتبة اللقب و اإلسم

 رئيسا 5البميدة  أستــاذ سعيد يوسف
 عضوا 5البميدة  أستاذ محاضر أ بربارة عبد الرحمان

 عضوا خميس مميانة أستاذ محاضر أ رواب جمـال
 مدعوا 5البميدة  أستاذ محاضر أ مجاهدي ابراهيم
 مدعوا 5يدة البم أسـتــاذ خميل عمرو

بن جياللي عبد 
 الرحمان

 مدعوا خميس مميانة أستاذ محاضر أ


