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المؤهلين للحصول على التأهيل الجامعي " ب" قائمة األساتذة المحاضرين قسم 

  بعنوان اللجنة الجهوية 2بجامعة البليدة" ب" والترقية إلى رتبة أستاذ محاضر

 للتأهيل الجامعي للوسط 
 
 
 

 الشعبة الكلية اإلسم واللقب الرقم

 المانون الدولً الحموق والعلوم السٌاسٌة حمودة فاروق 1

 الشرٌعة والمانون الحموق والعلوم السٌاسٌة جلود صالح 2

 المانون الدستوري الحموق والعلوم السٌاسٌة بوزازي خلٌفة 3

 عاللات دولٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة طٌفور فاروق 4

 المانون العام الحموق والعلوم السٌاسٌة رحمانً مهدي 5

 شرٌعة ولانون الحموق والعلوم السٌاسٌة مطالبً بلماسم 6

 المانون الدولً والعاللات الدولٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة حمدي ممبولة 7

 المانون العام  الحموق والعلوم السٌاسٌة لروج مصطفى 8

 العاللات الدولٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة كواتً فاطمة الزهراء 9

 إدارة الموارد البشرٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة بهاش وفاء 10

 المانون الدولً والعاللات الدولٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة حباش جمال 11

 علوم إلتصادٌة العلوم اإللتصادٌةوالتجارٌة وعلوم التسٌٌر مزٌانً عبد الغفور 12

 علوم تجارٌة العلوم اإللتصادٌةوالتجارٌة وعلوم التسٌٌر لشهب سلمى  13

 علوم مالٌة ومحاسبٌة العلوم اإللتصادٌةوالتجارٌة وعلوم التسٌٌر مغدوري شهرزاد 14

 علوم تجارٌة العلوم اإللتصادٌةوالتجارٌة وعلوم التسٌٌر مالن خدٌجة 15

 

نيابـة مديريـة اجلامعـة للتكويـن العالـي فـي ما 

 بعـد التـدرج والتأهيـل اجلامعي والبحث العلمي 

 

 

Vice-rectorat de la formation supérieure de 

post-graduation, de l’habilitation 

universitaire et de la recherche scientifique 



 علوم اإلعالم واإلتصال العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة جكرٌف زهرة 16

 علم المكتبات والمعلومات العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة تتبٌرت سعاد 17

 علم اإلجتماع العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة نساخ فاطمة 18

 تارٌخ العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة بوجناح دلٌلة 19

 علم النفس العٌادي العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة بادي نعٌمة 20

 عاللات عامة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة           بهلول إٌمان 21

 إتصال،إعالم،ومجتمع العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة بن سفغول هاجر 22

 علم المكتبات والتوثٌك العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة لشاري سمٌرة 23

 تارٌخ العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة         غوٌنً لٌلى 24

 تارٌخ حدٌث ومعاصر العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة سحنٌن نجٌة 25

 علم اإلجتماع العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة تواتً مهدي 26

 تحلٌل الخطاب اآلداب واللغات موفمً سعٌد 27

 تحلٌل الخطاب اآلداب واللغات          وٌزة غربً 28

 لغة فرنسٌة اآلداب واللغات مزاري شافٌة 29

 لغة فرنسٌة اآلداب واللغات موٌسً المٌة 30

 

 

 

 

 

 

 


