
 الـمخـابــــــــــر لنشاطـــــات السنـــويــــة الحصيـلـــــة تـقيـيـــــم 

 

 واللغات الـكــليـــــــــة: اآلداب

 

 (ساسي عمار) انهغت انؼربٍت وآدابها ػُىاٌ انًخبر

 انُشاطاث انؼهًٍت

 العـــــدد 

 08 انًقاالث انذونٍت

 00 انًقاالث انىطٍُت

 03 انًذاخالث انذونٍت

 02 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
03 

00 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 00 يهتقٍاث

 00 أٌاو دراسٍت

 00 ورشاث

 00 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انذونٍت

 انُشاطاث انبٍذاغىجٍت

 00 يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة إنى انًخبر

 00 خبريشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى انً

 انًُاقشاث

 09 انذكتىراِ

 00 ياجٍستر 

 00 ياستر 

 00 تأهٍم

 00 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 اتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج انًؤسست
 00 وطٍُت

 00 دونٍت

 َسبت استثًار يٍزاٍَت انتسٍٍر انتسٍٍر انًانً

03% / 

03% / 

03%> / 

 25 انًجًىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (حميداتو علي) انذراساث األدبٍت وانُقذٌت اٌ انًخبرػُى

 انُشاطاث انؼهًٍت

 العـــــدد 

 00 انًقاالث انذونٍت

 00 انًقاالث انىطٍُت

 01 انًذاخالث انذونٍت

 01 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
00 

02 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 00 يهتقٍاث

 00 تأٌاو دراسٍ

 00 ورشاث

 00 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انذونٍت

 انُشاطاث انبٍذاغىجٍت

 02 يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة إنى انًخبر

 00 يشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى انًخبر

 انًُاقشاث

 03 انذكتىراِ

 06 ياجٍستر 

 00 ياستر 

 02 تأهٍم

 00 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 اتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج انًؤسست
 00 وطٍُت

 00 دونٍت

 َسبت استثًار يٍزاٍَت انتسٍٍر انتسٍٍر انًانً

03% / 

03% / 

03%> / 

 17 انًجًىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (العماري امحمد) وانؼايت انؼربٍتانتطبٍقٍت انُظرٌت و انذراساث انهساٍَت  ػُىاٌ انًخبر

 انُشاطاث انؼهًٍت

 ـــددالعــ 

 00 انًقاالث انذونٍت

 00 انًقاالث انىطٍُت

 00 انًذاخالث انذونٍت

 00 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
00 

01 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 03 يهتقٍاث

 03 أٌاو دراسٍت

 00 ورشاث

 00 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انذونٍت

 تانُشاطاث انبٍذاغىجٍ

 00 يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة إنى انًخبر

 00 يشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى انًخبر

 انًُاقشاث

 05 انذكتىراِ

 00 ياجٍستر 

 00 ياستر 

 00 تأهٍم

 00 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 اتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج انًؤسست
 00 وطٍُت

 00 دونٍت

 تثًار يٍزاٍَت انتسٍٍرَسبت اس انتسٍٍر انًانً

03% / 

03% / 

03%> / 

 12 انًجًىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السياسية والعلوم الحقوق: ـــــــــــةالـكــلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (رمول خالد)انقاَىٌ وانؼقار ػُىاٌ انًخبر

 انُشاطاث انؼهًٍت

 العـــــدد 

 30 انًقاالث انذونٍت

 03 انًقاالث انىطٍُت

 30 انًذاخالث انذونٍت

 00 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
30 

33 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 33 يهتقٍاث

 33 أٌاو دراسٍت

 33 ورشاث

 33 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انذونٍت

 انُشاطاث انبٍذاغىجٍت

 30 يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة إنى انًخبر

 33 ًخبريشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى ان

 انًُاقشاث

 33 انذكتىراِ

 33 ياجٍستر 

 33 ياستر 

 33 تأهٍم

 33 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 اتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج انًؤسست
 33 وطٍُت

 33 دونٍت

 َسبت استثًار يٍزاٍَت انتسٍٍر انتسٍٍر انًانً

03% / 

03% / 

03%> / 

 03 انًجًىع



 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية: الـكــليــــــــة

 

 (غزازي عمر)انبحث حىل االبذاع وتغٍٍر انًُظًاث وانًؤسساث ػُىاٌ انًخبر

 انُشاطاث انؼهًٍت

 العـــــدد 

 33 انًقاالث انذونٍت

 03 انًقاالث انىطٍُت

 03 انًذاخالث انذونٍت

 03 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
33 

33 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 03 يهتقٍاث

 03 أٌاو دراسٍت

 33 ورشاث

 03 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انذونٍت

 انُشاطاث انبٍذاغىجٍت

 33 يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة إنى انًخبر

 33 يشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى انًخبر

 انًُاقشاث

 00 تىراِانذك

 03 ياجٍستر 

 033 ياستر 

 33 تأهٍم

 33 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 اتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج انًؤسست
 33 وطٍُت

 33 دونٍت

 َسبت استثًار يٍزاٍَت انتسٍٍر انتسٍٍر انًانً

03% / 

03% / 

03%> / 

 040 انًجًىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (دراوسي مسعود)جًاػاث انًحهٍت ودورها فً تحقٍق انتًٍُتتسٍٍر ان ػُىاٌ انًخبر

 انُشاطاث انؼهًٍت

 العـــــدد 

 03 انًقاالث انذونٍت

 30 انًقاالث انىطٍُت

 40 انًذاخالث انذونٍت

 04 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
30 

00 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 33 يهتقٍاث

 33 اسٍتأٌاو در

 33 ورشاث

 33 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انذونٍت

 انُشاطاث انبٍذاغىجٍت

 30 يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة إنى انًخبر

 33 يشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى انًخبر

 انًُاقشاث

 03 انذكتىراِ

 33 ياجٍستر 

 33 ياستر 

 43 تأهٍم

 33 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 اتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج انًؤسست
 33 وطٍُت

 33 دونٍت

 َسبت استثًار يٍزاٍَت انتسٍٍر انتسٍٍر انًانً

03% / 

03% / 

03%> / 

 000 انًجًىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ناصرمراد)القتصادٌتث اانضرٌبً انجزائري فً ظم انتحىالتحذٌاث انُظاو  ػُىاٌ انًخبر

 انُشاطاث انؼهًٍت

 ـــددالعــ 

 30 انًقاالث انذونٍت

 03 انًقاالث انىطٍُت

 00 انًذاخالث انذونٍت

 00 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
30 

30 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 30 يهتقٍاث

 33 أٌاو دراسٍت

 33 ورشاث

 33 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انذونٍت

انُشاطاث 

 انبٍذاغىجٍت

 30 يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة إنى انًخبر

 33 يشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى انًخبر

 انًُاقشاث

 30 انذكتىراِ

 30 ياجٍستر 

 00 ياستر 

 30 تأهٍم

 33 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 اتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج انًؤسست
 33 وطٍُت

 33 دونٍت

 َسبت استثًار يٍزاٍَت انتسٍٍر سٍٍر انًانًانت

03% / 

03% / 

03%> / 

 004 انًجًىع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (رزيق كمال)انتًٍُت االقتصادٌت وانبشرٌت فً انجزائر ػُىاٌ انًخبر

 انُشاطاث انؼهًٍت

 العـــــدد 

 00 انًقاالث انذونٍت

 30 انًقاالث انىطٍُت

 40 انًذاخالث انذونٍت

 00 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
30 

33 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 30 يهتقٍاث

 33 أٌاو دراسٍت

 33 ورشاث

 33 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انذونٍت

 انُشاطاث انبٍذاغىجٍت

 34 يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة إنى انًخبر

 33 بريشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى انًخ

 انًُاقشاث

 00 انذكتىراِ

 33 ياجٍستر 

 33 ياستر 

 33 تأهٍم

 33 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 اتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج انًؤسست
 33 وطٍُت

 33 دونٍت

 َسبت استثًار يٍزاٍَت انتسٍٍر انتسٍٍر انًانً

03% / 

03% / 

03%> / 

 030 انًجًىع



 

 واالجتماعية اإلنسانية الـكــليــــــــة: العلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (لورسي عبد القادر) قبم انتًذرس انطفىنت وانتربٍت يا ػُىاٌ انًخبر

 انُشاطاث انؼهًٍت

 العـــــدد 

 33 انًقاالث انذونٍت

 33 انًقاالث انىطٍُت

 33 انًذاخالث انذونٍت

 33 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
30 

30 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 33 يهتقٍاث

 33 أٌاو دراسٍت

 33 ورشاث

 33 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انذونٍت

 انُشاطاث انبٍذاغىجٍت

 33 يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة إنى انًخبر

 33 يشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى انًخبر

 انًُاقشاث

 30 انذكتىراِ

 00 ياجٍستر 

 30 ياستر 

 30 تأهٍم

 33 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 اتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج انًؤسست
 33 وطٍُت

 33 دونٍت

 َسبت استثًار يٍزاٍَت انتسٍٍر انتسٍٍر انًانً

03% / 

03% / 

03%> / 

 03 انًجًىع



 

 

 

 

 (بدروني محمد)انًستذايت ًٍُتوانت انصحت انسكاٍَت انذراساث ػُىاٌ انًخبر

 انُشاطاث انؼهًٍت

 العـــــدد 

 33 انًقاالث انذونٍت

 30 انًقاالث انىطٍُت

 03 انًذاخالث انذونٍت

 30 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
30 

33 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 33 يهتقٍاث

 33 أٌاو دراسٍت

 33 ورشاث

 33 ٍى انتظاهراث انؼهًٍت انذونٍتتُظ

 انُشاطاث انبٍذاغىجٍت

 30 يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة إنى انًخبر

 33 يشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى انًخبر

 انًُاقشاث

 30 انذكتىراِ

 33 ياجٍستر 

 33 ياستر 

 33 تأهٍم

 33 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 انًؤسستاتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج 
 33 وطٍُت

 33 دونٍت

 َسبت استثًار يٍزاٍَت انتسٍٍر انتسٍٍر انًانً

03% / 

03% / 

03%> / 

 00 انًجًىع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (سواكري الطاهر)انجرًٌت واالَحراف بٍٍ انثقافت وانتًثالث االجتًاػٍت ػُىاٌ انًخبر

 انُشاطاث انؼهًٍت

 العـــــدد 

 33 انًقاالث انذونٍت

 33 انًقاالث انىطٍُت

 33 انًذاخالث انذونٍت

 33 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
33 

33 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 33 يهتقٍاث

 33 أٌاو دراسٍت

 33 ورشاث

 33 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انذونٍت

 انُشاطاث انبٍذاغىجٍت

 33 إنى انًخبر يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة

 33 يشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى انًخبر

 انًُاقشاث

 30 انذكتىراِ

 33 ر ٍستياج

 33 ياستر 

 33 تأهٍم

 33 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 اتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج انًؤسست
 33 وطٍُت

 33 دونٍت

 َسبت استثًار يٍزاٍَت انتسٍٍر انتسٍٍر انًانً

03% / 

03% / 

03%> / 

 30 انًجًىع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (رتيمي الفضيل) انتًٍُت انتُظًٍٍت وإدارة انًىارد انبشرٌت ػُىاٌ انًخبر

 انُشاطاث انؼهًٍت

 العـــــدد 

 33 انًقاالث انذونٍت

 33 انًقاالث انىطٍُت

 33 انًذاخالث انذونٍت

 33 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
33 

33 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 33 يهتقٍاث

 34 أٌاو دراسٍت

 33 ورشاث

 30 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انذونٍت

 انُشاطاث انبٍذاغىجٍت

 33 يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة إنى انًخبر

 33 يشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى انًخبر

 انًُاقشاث

 33 انذكتىراِ

 33 ياجٍستر 

 33 ياستر 

 33 تأهٍم

 33 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 اتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج انًؤسست
 33 وطٍُت

 33 دونٍت

 َسبت استثًار يٍزاٍَت انتسٍٍر انتسٍٍر انًانً

03% / 

03% / 

03%> / 

 30 انًجًىع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (م عبد العزيزبوسال)انقٍاس وانذراساث انُفسٍت ػُىاٌ انًخبر

 انُشاطاث انؼهًٍت

 العـــــدد 

 33 انًقاالث انذونٍت

 33 انًقاالث انىطٍُت

 33 انًذاخالث انذونٍت

 33 انًذاخالث انىطٍُت

 انكتب وانًطبىػاث
33 

33 

 تُظٍى انتظاهراث انؼهًٍت انىطٍُت

 30 يهتقٍاث

 30 أٌاو دراسٍت

 33 ورشاث

 33 نؼهًٍت انذونٍتتُظٍى انتظاهراث ا

 انُشاطاث انبٍذاغىجٍت

 33 يشارٌغ انذكتىراِ انًسُذة إنى انًخبر

 33 يشارٌغ انًاستر انًسُذة إنى انًخبر

 انًُاقشاث

 33 انذكتىراِ

 33 ياجٍستر 

 33 ياستر 

 33 تأهٍم

 33 اتفاقٍاث انتكىٌٍ داخم انًؤسست

 اتفاقٍاث انتكىٌٍ خارج انًؤسست
 33 وطٍُت

 33 دونٍت

 َسبت استثًار يٍزاٍَت انتسٍٍر انتسٍٍر انًانً

03% / 

03% / 

03%> / 

 30 انًجًىع


