
خاص 03/03/2019المؤرخ في :  2019-04/2018مستخرج من المجلس العلمي رقم 

مناقشة الدكتوراهبلجان   

 سابق حفيظة -1

 

 بهى لطيفة -2

 

 المؤسســـــــــــــــة الصفــــــــــة الرتبــــــــــــــــــــة االسم واللقب الرقم

 جامعة بسكرة رئيسا أستاذ التعليم العالي أ.د  فيصل نسيغة  01

 جامعة بسكرة مشرفا و مقررا أستاذ محاضر أ د. حاحة عبد العالي   02

 جامعة بسكرة ممتحنا أستاذ محاضر أ د. رياض دنش 03

 جامعة الوادي ممتحنا أستاذ التعليم العالي أ.د خلف فاروق  04

 جامعة االغواط ممتحنا أستاذ محاضر أ د. لخضر رابحي 05

 جامعة المسيلة ممتحنا أستاذ التعليم العالي ا.د سليمان حاج عزام   06

 

 

 

 

 

 

 المؤسســـــــــــــــة الصفــــــــــة الرتبــــــــــــــــــــة االسم واللقب الرقم

 جامعة بسكرة رئيسا التعليم العالي استاذ أ.د فيصل نسيغة 01

 جامعة بسكرة مشرفا و مقررا استاذ التعليم العالي أ.د جلول شيتور 02

 باتنةجامعة  ممتحنا استاذ محاضر أ  د. قسوري فهيمة 03

 جامعة ام البواقي ممتحنا استاذ محاضر أ د.مختار بوعبد هللا  04

 جامعة المسيلة ممتحنا استاذ محاضر أ د.عجابي الياس  05

 جامعة بسكرة ممتحنا استاذ محاضر أ د.علي دحامنية  06



  غنادرة عائشة  -3

 

 المؤسســـــــــــــــة الصفــــــــــة الرتبــــــــــــــــــــة االسم واللقب الرقم

 جامعة بسكرة رئيسا أستاذة التعليم العالي أ.د  عزري الزين 01

 جامعة بسكرة مشرفا و مقررا أستاذة التعليم العالي أ.د رمزي حوحو 02

 بسكرة جامعة ممتحنا أستاذ محاضر أ  د زوزو هدى 03

 جامعة االمير عبد القادر/قسنطينة ممتحنا أستاذ محاضر أ  د زواوي كاهنة  04

 جامعة الوادي ممتحنا أستاذة التعليم العالي أ.د. فاروق خلف 05

 جامعة خنشلة ممتحنا أستاذ محاضر أ  د. دمان ذبيح عماد 06

 

سالم زينب  -4  

 

الررررررق
 م

 المؤسســـــــــــــــة الصفــــــــــة الرتبــــــــــــــــــــة االسم واللقب

 جامعة بسكرة رئيسا أستاذ التعليم العالي دبابش عبد الرؤوفأ.د   01

 جامعة بسكرة مشرفا و مقررا أستاذ التعليم العالي لشهب حوريةأ.د  02

 باتنةجامعة  ممتحنا  التعليم العاليأستاذ   زرارة صالحي الواسعة  دأ  03

 المسيلةجامعة  ممتحنا أستاذ التعليم العالي الحاج عزام سليماند  04

 المسيلةجامعة  ممتحنا أستاذ محاضر أ د. بتقة عبد الحفيظ 05

 بسكرةجامعة  ممتحنا أستاذ محاضر أ  .عاشور نصر الديند 06

 

 

 

 

 

 

 

 



 هادي سهيلة -1

 الجامعة الصفة الرتبة اسم ولقب األستاذ الرقم

 بسكرة رئيسا استاذ  بخوش مصطفى  01

 بومرداس مشرفا ومقررا أستاذ بن صغير عبد العظيم 02

 بسكرة عضوا ممتحنا  محاضر أ فوزي نور الدين 03

 بسكرة عضوا ممتحنا  محاضر أ باري عبد اللطيف  04

 الوادي  عضوا ممتحنا  محاضر أ دوش الهادي  05

خميسة عقابي -2  

 الجامعة الصفة الرتبة  االسم واللقب الرقم

 بسكرة رئيسا محاضر أ عكنوش نور الصباح  01

 بسكرة مشرفا ومقررا محاضر أ فوزي نور الدين 02

 بسكرة عضوا ممتحنا  محاضر أ  سهام حروري 03

 الوادي  عضوا ممتحنا أستاذ  فرحاتي عمر  04

 1باتنة  عضوا ممتحنا أستاذ عادل زقاغ 05

 مسيلة عضوا ممتحنا محاضر أ عبد هللا هوادف  06

حمدان محمد الطيب -3  

 الجامعة الصفة الرتبة االسم واللقب  الرقم

 بسكرة رئيسا  محاضر أ فوزي نور الدين 01

 بومرداس مشرفا ومقررا أستاذ بن صغير عبد العظيم 02

 بسكرة عضوا ممتحنا  أستاذ  بخوش مصطفى  03

 بسكرة عضوا ممتحنا  محاضر أ سعيدي السعيد   04

 تيبازة عضوا ممتحنا  محاضر أ زهير بوعمامة 05

 مسيلة  عضوا   أستاذ   محمد شاعة    06

ميهوبي فخر الدين -4  

 الجامعة الصفة الرتبة االسم واللقب  الرقم

 بسكرة  رئيسا   محاضر أ فوزي نور الدين  01

 باتنة مشرفا ومقررا أستاذ زياني صالح    02

 الوادي  عضوا ممتحنا أستاذ  فرحاتي عمر  03

 1باتنة  عضوا ممتحنا أستاذ عادل زقاغ 04

 بسكرة عضوا ممتحنا  محاضر أ عكنوش نور الصباح 05

 بسكرة عضوا ممتحنا  محاضر أ حتحوت نور الدين  06



 زاوي رابح   -5

 

 

 

 

 

 

 

 

بلقاسمي رقية   :-6  

 الجامعة الصفة الرتبة لقب السم واال الرقم

 بسكرة  رئيسا   أستاذ  طويل نسيمة   01

 الوادي  مشرفا ومقررا أستاذ  فرحاتي عمر    02

 بومرداس عضوا ممتحنا أستاذ بن صغير عبد العظيم   03

 باتنة عضوا ممتحنا محاضر أ  هشام عبد الكريم  04

 بسكرة عضوا ممتحنا  محاضر أ بدري ابتسام  05

 بسكرة عضوا ممتحنا  أستاذ مصطفى أسعيد  06

بن لمخربش اسماء -7  

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة :

عن اللجان كمدة قصوى لتسليم النسخ لمصلحة ما بعد التدرج  اإلعالنيوما بعد   30حددت بناء على محضر المجلس العلمي فترة 

.ملغى اإليداعتاريخ نهائي للتسليم ، و في حالة عدمه يعتبر  2019افريل  30بنيابة العمادة لما بعد التدرج ، لذلك حدد تاريخ  :   

 نائب العميد لما بعد التدرج و البحث العلمي و العالقات الخارجية

 الجامعة الصفة الرتبة اسم ولقب األستاذ الرقم

 بسكرة  رئيسا   محاضر أ مدوني علي  01

 بسكرة  مشرفا ومقررا محاضر أ عمراني كربوسة    02

 تيبازة عضوا ممتحنا أستاذ حدار جمال 03

 تبسة عضوا ممتحنا أستاذ إدريس عطية 04

 مسيلة عضوا ممتحنا محاضر أ عبد هللا هوادف  05

 بسكرة عضوا ممتحنا  محاضر أ بدري ابتسام  06

 الجامعة الصفة الرتبة اسم ولقب  الرقم

 بسكرة  رئيسا   محاضر أ   حروري سهام    01

 الوادي  مشرفا ومقررا أستاذ  فرحاتي عمر    02

 بسكرة  عضوا ممتحنا محاضر أ  مدوني علي   03

 باتنة عضوا ممتحنا محاضر أ  هشام عبد الكريم  04

 بسكرة  عضوا ممتحنا محاضر أ  حتحوت نور الدين  05

 ورقلة عضوا ممتحنا  محاضر أ مجدوب عبد المؤمن  06


