
تاريخ المقابلةالتخصصالشعبةالشهادةالقب و اإلسمالرقم

تعاوني معلوماتي نظامألي اعالمدكتوراهبوجمعة خليفة1
 2021 أكتوبر 25 اإلثنين يوم

صباحا الثامنة الساعة على

//الوسائط متعددة وأنظمة شبطاتآلي إعالمدكتوراهالرزاق عبد خذيري2

//اآللي االعالم أنظمةآلي إعالمدكتوراهسارة نعمان3

آلي واعالم رياضياتدكتوراهآمنة بوفريدة4
Ingenierie dessystemes 

d'information
//

//المعقدة األنظمة هندسةآلي إعالمدكتوراهأميرة حكيم5

//وحركي مشحون آلي إعالمآلي إعالمدكتوراهصافية مختاري يسعد6

//اآللي اإلعالماآللي اإلعالمدكتوراهحليمة صالح7

//اآللي اإلعالماآللي اإلعالمدكتوراهفاطمة قسوم8

//اآللي االعالم أنظمةاآللي اإلعالمدكتوراهأمينة بدبودي9

//اآللي اإلعالماآللي اإلعالمدكتوراهأسماء بودريعة10

//الكمبيوتر أنظمة وادراك حساباآللي اإلعالمدكتوراهايمان بولنمور11

//اآللي اإلعالماآللي اإلعالمدكتوراهالهدى نور ياحي12

//اآللي اإلعالم آلي إعالم و رياضياتدكتوراهنجيب محمد بوفنارة13

//آلي إعالمآلي إعالمدكتوراهأحمد سعيدي14

//اآللي اإلعالم آلي إعالم و رياضياتدكتوراهرياض مطمط15

تاريخ المقابلةالتخصصالشعبةالشهادةالقب و اإلسمالرقم

كهربائي تحكمكهروتقنيدكتوراهحسان السعدي بن1
 على 2021 أكتوبر 25 اإلثنين يوم

صباحا الثامنة الساعة

//المتجددة الطاقات تثميناإللكتروتقنيدكتوراهأمينة عبدة بن2

//المتجددة الطاقات تثميناإللكتروتقنيدكتوراهأمينة عزيزي3

//الطاقوية واألنطمة التحكمكهروتقنيدكتوراهمحمد شعباني4

//العالي التوتر تقنياتكهروتقنيةدكتوراهيوسف محمد بن5

//كهربائية شبكاتاإللكتروتقنيماجستيرحكيم حميدة بن6

//الكهربائية الشبكاتاإللكتروتقنيدكتوراهالخنساء قشار7

//إلكتروتقنياإللكتروتقنيدكتوراهسلوى فتيسي8

 لمسابقة  اإلنتقاء لجان مع المقابلة إلجراء المقبولين للمترشحين اإلسمية القائمة

2021 سنة بعنوان قالمة بجامعة ب قسم مساعد أستاذ رتبة في الخارجي  التوظيف

إعالم آلي

 إلكتروتقني



//تطبيقي الكتروتقنيالكهربائية-  الهندسةدكتوراهعلي وناس9

//العالي التوتر تقنياتإلكتروتقنيدكتوراهحمزة ملوكي10

//كهربائية مكائناإللكتروتقنيدكتوراههنية لعدايسية11

//اإللكتروتقنياإللكتروتقنيدكتوراهمارية لراكب12

//الكهربائية الشبكاتاإللكتروتقنيدكتوراهراضية بوميالك13

//كهربائي تحكمالكهروتقنيدكتوراهأسامة موسى14

//كهربائي تحكمالكهروتقنيدكتوراهسمير بوسليماني15

//المتجددة الطاقات اإللكتروتقنياإللكتروتقنيدكتوراهمعمر سوايحية16

//الطاقة وتحويل القيادةكهروتقنيدكتوراهلياس خالدي17

//الكهروضوئية األنظمة الكتروتقنياإللكتروتقنيدكتوراهاألمين محمد خوجة18

//الكهربائي التحكمإلكتروتقنيدكتوراهالخليل ابراهيم يوسفة19

//التقنية الكهرباءالكهربائية الهندسةدكتوراهياسينة مدغاغت20

//اإللكتروتقنياإللكتروتقنيدكتوراهفيصل مراد21

//اإللكتروتقنياإللكتروتقنيدكتوراهعقبة جاليلية22

//العالي التوتر تقنياتإلكتروتقنيدكتوراهعايدة موساوي23

//اإللكتروتقنياإللكتروتقنيدكتوراهآسيا زغدودي24

//إلكتروتقنيةكهربائية هندسةدكتوراهبالل راشدي علي25

اإللكتروتقنيدكتوراهبالل العمري26
 والطاقات الصناعية األنظمة في التحكم

المتجددة
//

//الصلب التحكماإللكتروتقنيدكتوراهعمر فزاني27

//بيئتها في الكهربائية اآلالتاإللكتروتكنيكدكتوراهالدين خير بورحلة28

اإللكترونيكدكتوراهأحمد سيد طويل29
 األنظمة في الكهرومغناطيسي التوافق

الكهربائية
//

//الكهربائية الطاقة وتسيير نوعيةاإللكتروتقنيدكتوراهأحمد مراح30

//كهربائية هندسةكهربائية هندسةدكتوراهزكري خدة جلول31

//آليةكهربائية هندسةدكتوراههاجر الرزاق عبد32

دكتوراهالوليد ابن خالد مدني33
 والضغط كهربائية شبكات

العالي
//العالي والضغط كهربائية شبكات

//الكهربائية الهندسةالكهربائية الهندسةدكتوراهسارة مخانشة34

//كهربائي تحكمالكهربائية الهندسةدكتوراهالدين حسام خليف35

//الكهربائية الهندسةالكهربائية الهندسةدكتوراههاني قسوم36

//الكهربائية الهندسةالكهربائية الهندسةدكتوراهآسيا قروي37



//الكهربائية النظم مراقبة و تسييرتقي كهرودكتوراه الدين نور عواج38

//التخزين أنظمة و المتجددة الطاقات اإللكتروتقنيدكتوراهصالح نصايبية39

//الكهروضوئية األنضمة إلكتروتيكنيكاإللكتروتكنيكدكتوراهفتيحة جعفر40

//كهروتقنيتقي كهرودكتوراهسعد بلة41

//EléctrotechniqueEléctrotechniqueدكتوراهعزوز تمعرات42

//كهربائية شبكاتاإللكتروتقنيةدكتوراههادي سباع43

Eléctrotechniqueدكتوراهرجاء مسافر44
Eléctrotechnique Haute 

tension
//

//المحيط على المطبقة ساكنة الكهروتقي كهرودكتوراهبومدين سرير هللا عبد بن45

//اإللكتروتقني اإللكتروتقنيدكتوراه الدين عالء شايب46

//EléctrotechniqueEléctrotechniqueدكتوراهياسين معناني47

//طاقوية الكهرو النماذجالتقنية الكهرباءدكتوراهادير يسعد48

//األنظمة في تحكم و كهربائية آالتتقني الكهرودكتوراه فريدة مزوز49

//كهربائية آالتالكهروتقنيدكتوراههللا غالم بوخالفة50

//EléctrotechniqueEléctrotechniqueدكتوراههنية لعدايسية51

//إلكتروتيكنيك كهربائية هندسةدكتوراه داود رزاق52

//اإللكتروتقنياإللكتروتقنيدكتوراهالدين سيف بوكبوس53

اإللكتروتقنيدكتوراهفايزة عبا54
 الآلليات تصنيف و النمذجة

الكهرومغناطيسية
//
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وسلوك بيئة األعصاب علومبيولوجيادكتوراهريمة عطوي بن1
 على 2021 أكتوبر 25 اإلثنين يوم

صباحا الثامنة الساعة

//الحيوانية األعصاب علومبيولوجية علومدكتوراهسارة هباشي2

//األعصاب علومبيولوجيادكتوراهأسماء فراية3

//الحيوانية األعصاب علومبيولوجية علومدكتوراهفلة بوضياف4

//-وسلوك بيئة- األعصاب علومالبيولوجيادكتوراهجميلة الباح5

//الحيوانية األعصاب علومبيولوجية علومدكتوراهأمير منصر6

//األعصاب علومالبيولوجيادكتوراهأحالم حمري7

//الحيوانية األعصاب علمبيولوجية علومدكتوراهمحمد قوادرية8

//الحيوانية األعصاب علمبيولوجية علومدكتوراهراوية مهول9

تخصص بيولوجية األعصاب: بيولوجيا



تاريخ المقابلةالتخصصالشعبةالشهادةالقب و اإلسمالرقم

البيولوجيا علومالبيولوجيا علومدكتوراهعائشة فوزاري1
 على 2021 أكتوبر 25 اإلثنين يوم

صباحا الثامنة الساعة

//الحيوان بيولوجيابيولوجيادكتوراهزينب بوحالة2

//الطبيعية الموارد وتقييم محافظة حمايةبيولوجية علومدكتوراهسهيلة عالوة3

//البيئية األنظمة وتسيير الحيوي التنوعوالمحيط النباتات بيولوجيادكتوراهأمينة دريدي4

دكتوراهيسرى بعيري5
 وفيزيولوجيا بيولوجيا

الحيوان
//الحيوان وفيزيولوجيا بيولوجيا

//الحيوان بيولوجياالبيولوجيادكتوراهعلي زراولة6

//والمحافطة البيولوجي التنوعبيولوجيادكتوراهياسمين بارة7

بيولوجية علومدكتوراهنجوى مباركية8
 الصحة على المطبقة الحيوان فيزيولوجيا

والمحيط
//

//والحياة الطبيعة وعلوم الدقيقة العلومبيولوجية علومدكتوراهسميرة نقريشي9

//الطبيعية الموارد وتقييم محافظة حمايةالبيولوجيادكتوراهكريمة غيث10

//الطبيعية الموارد وتقييم محافظة حمايةبيولوجيادكتوراهحنان رمضاني11

//التسمم علمبيولوجيادكتوراهشهرزاد بلعيد12

//بيولوجية علومبيولوجية علومدكتوراهوهيبة عبدة عمر13

//البيولوجية العلومالبيولوجية العلومدكتوراهسلمى حميمد14

//ومحيط ماء صحة،البيولوجيا علومدكتوراهأحالم عبدة15

//والمحافظة البيئة علمبيولوجيادكتوراهسارة شريط16

//البيئي التسمم علمالبيولوجيادكتوراهبسمة العايب17

//التسمم علمالبيولوجيادكتوراهسعاد شرايطية18

//تطبيقية ميكروبيولوجيابيولوجية علومدكتوراهالدين بهي رحماني19

//الخلوي التسمم علمالبيولوجية العلومدكتوراهشاهيناز تايب20

//بيوكيمياءالبيولوجيا علومدكتوراهسارة غرايبية21

//والمحيط البيئة علمبيولوجية علومدكتوراههناء عالطو22

//الحيوان تسمم فيزيولوجياالبيولوجيادكتوراهالدين شمس محمد ولحاسي23

//الحيوان بيولوجياالبيولوجيادكتوراهرامي بوزندة24

//تطبيقية بيولوجياالبيولوجية العلومدكتوراهزينب محسن25

بيولوجية علومدكتوراهالعربي محمد حمالوي26
 النشطة للجزئيات الحيوية التقنية

الجزيئية واألمراض
//

//والمحافظة البيئة علمبيولوجيادكتوراهآسية جاليلية27

//البيولوجيا علومالبيولوجيا علومدكتوراهنجوى مزيان28

//البيئية لألنزمة البيولوجي والتنوع حركيةالبيولوجية العلومدكتوراهنوال قناوي29

//والمحيط النبات بيولوجياالبيولوجيادكتوراهاسمهان سفيان30

//الحيوان إيكوفيزيولوجياالبيولوجيادكتوراهإيمان دالل31

//الحيوان ايكولوجياالبيولوجيادكتوراهأسماء ضرباني32

//الطبيعية الموارد وتقييم محافظة حمايةالبيولوجيادكتوراهأمينة عمامرة33

//الطبيعية الموارد وتقييم محافظة حمايةالبيولوجيادكتوراهأمال بوخاتم34

//المحيط بيوتكنولوجياالبيولوجياماجستيرإبتسام ساحلي35

//النبات بيولوجياالبيولوجيادكتوراهنجاة عيمر36

//ومحيط ماء صحة،البيولوجيا علومدكتوراهسميحة لعيادة37

//الحيوان ايكولوجياالبيولوجيادكتوراهريمة شاقر38

//بيئية صحةالبيولوجيادكتوراهفاطمة اعيش39

"كل التخصصات" بيولوجيا  



//(البيئي التسمم علم) التسمم علمبيولوجية علومدكتوراهأميرة يوبي40

//والمحيط البيئة علمالبيولوجيادكتوراهسناء حجاجي41

//الطبيعية الموارد وتقييم محافظة حمايةالبيولوجيادكتوراهزهرة جمعي42

//البيئية لألنزمة البيولوجي والتنوع حركيةالبيولوجية العلومدكتوراهسمية عبدي43

//التسمم علمالبيولوجيادكتوراهخديجة فرفار44

//والمجتمعات وظيفية تطورية ايكولوجياالبيولوجيادكتوراهإيناس تميمي45

//والمحيط النبات بيولوجياالبيولوجيادكتوراهورود فالح46

//الحيوان بيولوجياالبيولوجيادكتوراهنوارة سليمان بن47

//المحيط علومبيولوجيادكتوراهنادية بويدة48

//وخلوية جزئية بيولوجيابيولوجية علومدكتوراهسعيدة ملياني49

//الحيوان بيولوجياالبيولوجيادكتوراهسومية حربي50

//الحيوان تسمم فيزيولوجياالبيولوجيادكتوراهأسماء تازير51

//الحيوان تسمم فيزيولوجياالبيولوجيادكتوراهنسرين كيسوم52

//الرطبة المناطق على والمحافظة بيولوجياالبيولوجيادكتوراهزهراء هللا رزق53

//والمحافظة البيئة علمبيولوجيادكتوراهبسمة الساس حفار54

للمجتمعات والوظيفة التطورية ايكولوجياالبيولوجيادكتوراههشام عماري55
 على 2021 أكتوبر 26الثالثاء يوم

صباحا الثامنة الساعة

//الخلوي التسمم علمالبيولوجية العلومدكتوراههاجر شنيخر56

//التسمم علمبيولوجية علومدكتوراهأمينة يحياوي57

//نبات بيولوجيانبات فيزيولوجياماجستيرالغني عبد هداهدية58

//تطبيقية ميكروبيولوجياميكروبيولوجيادكتوراهحدة ملوكة59

//بيوكيمياءبيولوجيا علومدكتوراهسالف سعودي60

//البيئي التسمم علمالبيولوجيادكتوراهنائلة كركوب61

//والمجتمعات وظيفية تطورية ايكولوجياالبيولوجيادكتوراهسفيان صويلح بن62

//بيولوجيابيولوجيادكتوراهيحي مرازي63

//ةالمحيط النبات بيولوجيابيولوجيادكتوراهمسعودة مرغني64

//سلوكية بيولوجياالبيولوجيا علومماجستيرجميلة حروز65

//البيئية األنظمة وديناميكية بنيةوالحياة الطبيعة علومدكتوراهخلود بوكحيلي66

دكتوراهالسعيد محمد رمضاني67
 وفيزيولوجيا بيولوجيا

الحيوان

- الحيوان وفيزيولوجيا بيولوجيا

فيزيولوجيا
//

//الساحلية للمناطق المدمج التسييرالبحار علومدكتوراهآمال سريدي68

ميكروبيولوجيادكتوراهأسماء ساسي69
 الزراعية للتغذية تطبيقية ميكروبيولوجيا

والبيئة الطبي الشبه في
//

//التسمم فيزيولوجياوالمحيط الحيوان بيولوجيادكتوراهنبيلة ناجي70

//البيئية النظم وديناميكية تركيبةوالحياة الطبيعة علومدكتوراهسناء الليوي عبد71

//تطبيقية ميكروبيولوجياميكروبيولوجيادكتوراهكريمة سالم بن72

دكتوراهوسام عيمن73
 البيولوجيا, الحيوية التقنيات

والمحيط

 الجينات الميكروبية الحيوية التقنيات

والمحيط
//

دكتوراهإيمان العمراوي74
 والبيولوجيا البيوكيمياء

الجزئية
//الجزئية والبيولوجيا البيوكيمياء

زراعية علوم و بيولوجيادكتوراهياسمينة طيب بن75
 الشبه للمناطق زراعية وعلوم بيولوجيا

جافة
//

//التطبيقية ميكروبيولوجياميكروبيولوجيادكتوراهمفيدة ورقلي76

//الساحلية للمناطق المدمج التسييرالبحار علومدكتوراهاحسن تواتي77

//والخلوية الجزئية األحياء علمميكروبيولوجيادكتوراهالزهرة فاطمة ملوك78

//وتطور تكاثروالمحيط الحيوان بيولوجيادكتوراهنرجس كحيلي79

//البيئية النظم وديناميكية تركيبةوالحياة الطبيعة علومدكتوراهشعيب الرؤوف عبد رباح80



//تطبيقية ميكروبيولوجياميكروبيولوجيادكتوراهسامية حنو81

//البيئية األنظمة وديناميكية بنيةوالحياة الطبيعة علومدكتوراهبشرى حمالوي82

//التطبيقية بيوكيمياءبيوكيمياءدكتوراهسومية بداش83

//تطبيقية ميكروبيولوجيا بيوكيمياءالبيولوجية العلومدكتوراهمنيرة يعقوبات84

//التطبيقية ميكروبيولوجياميكروبيولوجيادكتوراهالزهرة قصاص85

//حيوية كيمياءوالحياة الطبيعة علومدكتوراهأميتة غجميس86

//والمحيط البيئة علمالطبيعة علومدكتوراهروزة بلقاسم87

البيولوجية العلومدكتوراهبسمة دشير88
 لألنظمة البيولوجي التنوع و حركية

البيئية
//

//المحيط و البيئة علمبيولوجيا علومدكتوراهأحمد سيدي عواج89

//البيئة و الحيوانية اإليكلوجياالبيولوجية العلومدكتوراهسماعيل المين90

//للموارد المستدم التسيير و البيئةبيولوجيا علومدكتوراهأيوب عالم91

//بيئة صحةبيولوجيادكتوراهخليل محمد مالل92

//الحيوان بيولوجياالبيولوجيادكتوراهعقيلة بوزيان93

//المحيط و البيئة علمالبيولوجيادكتوراهسناء حجاجي94

//التسممية الوظائف و الخلية بيولوجيابيولوجيا علومدكتوراهصفيناز بوتريد95

//بيوكيمياءبيولوجيا علومدكتوراهمنال صبرينة قدور96

//البيولوجية العلومبيولوجيادكتوراهيمينة قريشي97

//حيوية كيمياءالبيولوجية العلومدكتوراهفائزة بعلي98

بيولوجيا علومدكتوراهحبيبة لحول99
Adaptation et productivité des 

plantes cultivées
//

//البيئية األنظمة مراقبة و ماء صحةالبيولوجية العلومدكتوراهنجمة مامين100

//طبيعية موارد و حيوي تنوعبيولوجية علومدكتوراهسومية جامعي101

//الحيوية الكتلة حفظ و تثمينبيولوجيا علومدكتوراهخديجة بوسعدية102

//الحيوانية البيئةبيولوجية علومدكتوراهشريف محمد دولة بن103

//المائية األنظمة بيئةالطبيعية العلومدكتوراهسناء سنوسي104

دكتوراهإلبراهيم كروش105
 البيولوجيا, الحيوية التقنيات

والمحيط

 و البيئية لألتظمة المستدام التسيير

المحيط حماية
//

تطبيقية بيوكيمياءدكتوراهمنال شلغوم106
 المعيشية المنتجات تثمين و معرفة

التطبيقية
//

//للموارد المستدم التسيير و البيئةبيولوجيادكتوراهنجاة طيب107

تاريخ المقابلةالتخصصالشعبةالشهادةالقب و اإلسمالرقم

لغوية دراساتاللسان علومدكتوراهبوخلخال عبد اهلل1
 على 2021 أكتوبر 25 اإلثنين يوم

صباحا الثامنة الساعة

//اللغوية الدراسات العربي واألدب اللغةلغوية دراساتدكتوراهبلحنيش حسين2

//لغوية دراساتعربي وأدب لغةدكتوراهبوغنامة خليفة3

دكتوراهجدي الطيب4
 الدراسات/اللغوية الدراسات

النقدية
//وأدبية لغوية دراسات

//العربية واللغة اللسانياتلغوية دراساتدكتوراهمزاهدية رمبساء5

//العربية اللسانياتاللسانياتدكتوراهبهلولي سامية6

//العربية واللغة اللسانياتلسانياتدكتوراهقالتي ليلى7

//العربية اللسانياتاللسانية الدراساتدكتوراهأوبكة قاسم8

//المقارنة لسانياتلغوية دراساتدكتوراهزطيلي زكرياء9

//تطبيقية لسانيتلغوية دراساتدكتوراهزحاف بسمة10

// العربي واألدب اللغةالعربي واألدب اللغةدكتوراهنايلي هناء11

"دراسات لغوية" اللغة و األدب العربي  تخصص



//العربية اللغة وتعليمية اللسانياتلغوية دراساتدكتوراهفكاوني حكيمة12

//العربية واللغة اللسانياتلسانياتدكتوراهلعريبي سعاد13

//والتراث اللسانياتوالتراث اللسانياتماجستير بن قيراط زينب14

//العربي واألدب اللغةالعربي واألدب اللغةدكتوراهرحامنية سعيدة15

//تطبيقية لسانياتلغوية دراساتدكتوراهمسعي منير16

//تطبيقية لسانياتلغوية دراساتدكتوراهتومي محمد األمين17

//ولغويات أدبعربي وأدب لغةماجستيربن عباس حكيمة18

//الخطاب وتحليل النص لسانياتالعربية اللغةماجستيربن حمزة وائل19

العربي واألدب اللغةدكتوراهرضوان صالح سفيان20
 القرآنية والدراسات العربية اللغة

المغاربية
//

//لسانياتوالتراث اللسانياتماجستيرفوغالي عاتي عبد الحق21

//اللسانياتلغوية دراساتدكتوراهساسي سهير22

//عربية لسانياتالعربي واألدب اللغةدكتوراهطراد أنور23

//والحديث القديم بين النحوية الدراساتلغوية دراساتدكتوراهقزعوط سليم24

//العربية اللغة تعليميةلغوية دراساتدكتوراهمكي موسى25

//المقارنة لسانياتلغوية دراساتدكتوراهعثماني علي26

//العربية واللغة اللسانياتالعربية واللغة اآلدابدكتوراهبوعمر عبد الحكيم27

//عامة لسانياتلغوية دراساتدكتوراهموالي مخطار28

//وتطبيقاتها اللسانياتاللسانياتدكتوراهمرايحية فريدة29

العربي واألدب اللغةدكتوراهعلجي فؤاد30
 واألدب اللغة في الجزائرية الدراسات

العربي
//

//عامة لسانياتلغوية دراساتدكتوراهبن يمينة خودة31

//وتطبيقاتها اللسانياتالعربي واألدب اللغةدكتوراهبن فردية ضياء الدين32

//وتطبيقاتها اللسانياتاللسانية الدراساتدكتوراهبن أوفلة ناريمان33

//الحديثة اللسان قضايااللسان علومدكتوراهأبركان ليلى34

//وتطبيقاتها اللسانياتاللسانياتدكتوراهحيمورة فاطمة35

//عربية لسانياتاللسانياتدكتوراهحسناوي نادية36

//لسانياتوآدابها العربية اللغةدكتوراهقاسمي محمد37

//معاصرة بالغية دراساتاللغوية الدرساتدكتوراهبلحاج منتصر38

//عربي وأدب لغةلسانياتدكتوراهعبداوي أسماء39

//العربية اللغة تعليميةلغوية دراساتدكتوراهزرقي حمزة40

//الحديثة اللسانيات قضايااللسان علومماجستيرقواسمة وفاء41

//وتطبيقاتها اللسانياتاللسانية الدراساتدكتوراهخنطوط إسماعيل42

//العربية اللغة وتعليمية اللسان علومعربي وأدب لغةدكتوراهجالليلية فيصل43

//ونقد بالغةعربي وأدب لغةماجستيربراهيمي نوال44



//الخطاب وتحليل اللسان علوملغوية دراساتدكتوراهبوخناف لبنى45

//العربية اللغة علوماللغويةدكتوراهناصري حسنى عائشة46

//العربية اللسانياتاللسانياتدكتوراهبوحوية غنية47

//اللسانياتلغوية دراساتدكتوراهجعفري عواطف48

//تطبيقية لسانياتاللغةدكتوراهزكري يمينة49

//المعجمية اللغوية الدراساتدكتوراهضيف رضوان50

//داللية نحوية دراساتلغوية دراساتدكتوراههاشمي الياس51

//العربية اللغة وتعليمية اللسانياتلغوية دراساتدكتوراهموالي سالم52

//النظرية اللغوية الدراساتالنظرية اللغوية الدراساتماجستيرياحي عيسى53

//لسانياتعربية لغةدكتوراهالمالحي فاطمة الزهرة54

//العربي واألدب اللغةالعربي واألدب اللغةدكتوراهكربوعة ميرة55

//لغوية دراساتلغوية دراساتدكتوراه عياد آمال56

//العربي واألدب اللغةالعربي واألدب اللغةدكتوراهبحري نصيرة57

//العربي واألدب اللغةالعربي واألدب اللغةدكتوراهشرفاوي سعاد58

//العربي واألدب اللغةالعربي واألدب اللغةدكتوراهداودي وهاب59

//عربية لسانياتالعربي واألدب اللغةدكتوراهبوقرة مريم60

//لغوية دراساتلغوية دراساتدكتوراهعباس كراك61

//لغوية دراساتلغوية دراساتدكتوراهمزاري عبد الرحيم 62

//لغوية دراساتعربي أدب و لغةدكتوراهسويقات يمينة63

//لغوية دراساتالعربي األدب و اللغةدكتوراهدالل عودة64

تاريخ المقابلةالتخصصالشعبةالشهادةالقب و اإلسمالرقم
وادارية سياسية تنظيماتالسياسية العلومدكتوراهحفيظي نور الدين1

 على 2021 أكتوبر 25 اإلثنين يوم

صباحا الثامنة الساعة

//وادارية سياسية تنظيماتواالداري السياسي التنظيمدكتوراهقميحة رابح2

//العامة السياسات رسمواالداري السياسي التنظيمدكتوراهبودرع حضرية3

//واداري سياسي تنظيمالسياسية العلومدكتوراهبن صوشة محمد4

//العامة السياسات رسمالسياسية العلومدكتوراهاهناني فاروق5

//العامة السياساتسياسية علومدكتوراهالعباسي إيمان6

//العامة السياساتسياسية علومدكتوراهسعداوي كميلة7

//العامة والسياسة السياسية النظمالسياسية العلومدكتوراهرضواني فيصل8

//البشرية الموارد إدارةواالداري السياسي التنظيمدكتوراهبزرل كبير عبد الكريم9

//البشرية الموارد إدارةواالداري السياسي التنظيمدكتوراهبن زعمة عبد القادر10

"التنظيم السياسي و اإلداري" علوم سياسية  تخصص



//محلية وحوكمة مقارنة عامة سياساتالسياسية العلومدكتوراهبن سيدي ابراهيم وفاء11

//المقارنة العامة اإلدارةالسياسية العلومدكتوراهجبران سفيان12

//المحلية والحوكمة السياسية السلطةسياسية علومدكتوراهخلفون فضيلة13

//محلية وحوكمة مقارنة عامة سياساتالسياسية العلومدكتوراهقيصران هناء14

//المحلية والتنمية العامة االدارةسياسية علومدكتوراهمعافة وليد15

//العامة السياساتالسياسية العلومدكتوراهنايلي محمد16

//المحلية والتنمية العامة االدارةسياسية علومدكتوراههوشات رؤوف17

//البشرية الموارد إدارةالسياسية العلومدكتوراهحرز اهلل محمد لخضر18

//محلية وحوكمة مقارنة عامة سياساتالسياسية العلومدكتوراههادي سهيلة19

//العامة السياساتالسياسية العلومدكتوراهمشوك المية20

//البشرية الموارد إدارةواالداري السياسي التنظيمدكتوراهفراكيس الحبيب21

//والتنمية الحوكمةالسياسية العلومدكتوراههني عامر22

//البشرية الموارد إدارةالسياسية العلومدكتوراهحفصي عميروش23

تاريخ المقابلةالتخصصالشعبةالشهادةالقب و اإلسمالرقم

مكتوبة صحافةواالتصال االعالم علومدكتوراهفرحي تقية1
 على 2021 أكتوبر 25 اإلثنين يوم

صباحا الثامنة الساعة

//والميلتيميديا المكتوبة الصحافةواالتصال االعالم علومدكتوراهبورحلي وفاء2

//المجتمع وقضايا جديد إعالمواالتصال االعالم علومدكتوراهشفرور سهام3

//المجتمع وقضايا جديد إعالمواالتصال االعالم علومدكتوراهعبيدي إيمان4

دكتوراهمقعاش يوسف5
 االعالم علوم-انسانية علوم

واالتصال
//سياحي إعالم

//صحافةانسانية علومدكتوراهزغدود مبارك عبد الرحمان6

//المجتمع وقضايا جديد إعالمواالتصال االعالم علومدكتوراهمساعدي سلمى7

//ثقافي إعالمواالتصال واالعالم الدعوةماجستيربشارة خلود8

//والتلفزيون االذاعة دراساتواالتصال االعالم علومدكتوراهخراب محمد زكرياء9

//والمجتمع االعالم وسائلواالتصال االعالم علومماجستيرخاليفية نعيمة10

11
سليمة شيقر

دكتوراه
 و اإلعلم علوم/إنسانية علوم

اإلتصال
//الجديدة اإلتصال وسائل و السينما

دكتوراهسهام قواسمي12
 و اإلعلم علوم/إنسانية علوم

اإلتصال
//الجديدة اإلتصال وسائل و السينما

تاريخ المقابلةالتخصصالشعبةالشهادةالقب و اإلسمالرقم
تطبيقية فلسفىةالفلسفةدكتوراهحراث سومية1

 على 2021 أكتوبر 25 اإلثنين يوم

صباحا الثامنة الساعة

//تطبيقية فلسفىةالفلسفةدكتوراهبوجنوي خولة2

//تطبيقية فلسفةالفلسفةدكتوراهكافي فريدة3

"فلسفة تطبيقية" فلسفة  تخصص

"إعالم" علوم اإلعالم و اإلتصال  تخصص



//تطبيقية فلسفةالفلسفةدكتوراهبوزينة حنلن4

تاريخ المقابلةالتخصصالشعبةالشهادةالقب و اإلسمالرقم

المكتبات علمالمكتبات علمدكتوراهحجاز بالل1
 على 2021 أكتوبر 25 اإلثنين يوم

صباحا الثامنة الساعة

//المكتبات علمالمكتبات علمدكتوراهلعابنية رجاء2

//المكتبات علمالمكتبات علمدكتوراهقتاتلية نفيسة3

المكتبات علمدكتوراهكرمادي شمس الدين 4
 المعلومــــــات مراكـــــز و المكتبــــــــات

الرقمي المجتمع تحديات و
//

//المكتبات علمإنسانية علومدكتوراهبوخملة فوزية5

//المكتبات علم إنسانية علومدكتوراهمرازقة فتيحة6

المكتبات علمدكتوراهبرابح إصمهان7
 تحديات و المعلومات مراكز و المكتبات

الرقمي المجتمع
//

علم المكتبات


