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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:22طبع بتاریخ: على:

ABDESATARSAYOUDالمدرج_ب D201539045220 3114

horiyaztaitou13_القاعة D20095034881 2395

القاعة_10جبارإبتسام D20056050891 3379

القاعة_24محفوظيإبتسام D201436039038 2538

القاعة_28باباإبراهیم D2000237525 2566

القاعة_18جریدانإبراهیم D20103033133 2509

المدرج_بحمیةإبراهیم D20129009482 3098

القاعة_33سلیماتنيإبراهیم D201531118305 2657

المدرج_بشهابإبراهیم D20172048180 3127

القاعة_14شاميأبو بكر D201738070031 3470

المدرج_بتالمعليإحسان D20101029599 3090

المدرج_جبن ذیبأحالم D20116022676 2113

المدرج_ببوجاديأحالم D2001377428 2043

القاعة_18خالفأحالم D20074032943 2506

القاعة_17رحمانيأحالم D20121033194 2484

القاعة_25مومنةأحالم D201632004367 2561

القاعة_15ارفیسأحمد D2001486378 3475

القاعة_6الشریف محمدأحمد D20078071749 3295
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المدرج_جبلحاج جیالليأحمد D20052010808 3149

القاعة_15بوجمعةأحمد D20092039355 2432

المدرج_أبوشاقورأحمد D2001261536 2005

القاعة_28بوشنافةأحمد D20095075310 2570

القاعة_9بوهاديأحمد D201538022842 2323

القاعة_8خروبيأحمد D1998225028 2285

القاعة_33خیثرأحمد D201432052208 2654

القاعة_9دواحيأحمد D201338060359 3358

القاعة_15رحمانیةأحمد D201739008141 3484

المدرج_جصحراويأحمد D201639008948 2130

القاعة_8فرحات طالبأحمد D19961673 2282

القاعة_15قصاريأحمد D20043042054 2429

القاعة_5ین محمودأحمد D201739061453 3289

المدرج_بطبشأحمد نبیل D201420141220 2059

القاعة_15یحیاتنإخالص D20102047081 2433

القاعة_6عروسيآدم D20125028067 2251

القاعة_10زیادةأسامة D20126029831 2338

القاعة_28صوطةأسامة D201636040471 2579
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القاعة_32قماريأسامة D20059065923 2621

المدرج_جمطاعيأسامة D201433044604 3169

القاعة_13معماشيأسامة D201634027330 2401

القاعة_32بن لعیرمإسالم D201735085883 2635

القاعة_33بوزیادأسماء D2000221592 2639

المدرج_أبوكرة عباسيأسماء D201632084003 2025

القاعة_5عبیدأسماء D201732010031 3284

القاعة_16فتوحأسماء D201532070628 2465

المدرج_أطیلبإسماعیل D201632048997 2023

القاعة_15قاسمیةإسماعیل D20062053889 3477

المدرج_بموساويإسماعیل D20102069641 3091

المدرج_جقمازآسیا D201531118359 2117

القاعة_9بلحاجأسیة D201633024513 3365

المدرج_بزایدةأشواق D201632068502 3116

القاعة_8عیشونأعمر D201732025902 3347

القاعة_5خدیجيإكرام D201531076915 2234

المدرج_أنقیبإكرام الورود D201738046470 3049

القاعة_11حدادأكرم D201636041782 2363
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القاعة_6بوداحةإلهام D201731099218 3309

القاعة_32سویهرآمال D20095023705 2624

القاعة_1بوعرابةأمال D20072067360 2146

القاعة_18تفاحيأمال D201414310848 2515

المدرج_بسالمأمال D1995197655 3053

القاعة_10عولميأمال D2002140969 2336

القاعة_14فریخأمال D200150159 3455

القاعة_14عبیدريأماني D201731029526 2423

القاعة_30بریكأمجد D201734022976 2596

القاعة_12بوعشرینأمحمد D1991302430 2368

المدرج_أقسميأمل D201739027620 3050

المدرج_ببراهیميآمنة D20082016776 2050

القاعة_8بن الحاج جلولآمنة D201638025387 2303

المدرج_جبوالصوفآمنة D20054076143 2098

القاعة_32فاتنأمیر D201531061422 2632

القاعة_9أمغارأمیرة D2017185898 2325

القاعة_31العموديأمیرة D2002940238 2604

المدرج_ببلیلأمیرة D201334034874 3101
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المدرج_بعنیقأمیرة D201331078486 3099

القاعة_6سبابجيأمین D20122035163 2250

القاعة_4مفتيأمین مشرق D201732052309 3269

القاعة_8مهنيآمینة D201633060289 2302

القاعة_5بغداليأمینة D201733028417 3286

القاعة_33بوستةأمینة D20051051443 2645

القاعة_4بوغالمأمینة D20062060625 2209

المدرج_أسرباحأمینة D20109021333 2017

المدرج_جشقنونأمینة D20071067006 3151

القاعة_13فراقأمینة D20112017121 3441

القاعة_28قداحأمینة D20032018863 2567

القاعة_1بن علیةأنور D201535051306 3207

القاعة_4بن قیراطأنیس D201636041068 3267

القاعة_7زینبأوالدعلي D201539098139 2275

القاعة_1بوجمعةإیمان D20072075987 3201

القاعة_11تتبیرتإیمان D201632078675 2361

المدرج_أحابيإیمان D201432076346 3034

القاعة_3شاوشإیمان D20072040049 2187
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القاعة_24شراراقإیمان D201633028154 2546

القاعة_7العمريأیمن D201733058854 3328

المدرج_بدادوأیمن D201731044965 2074

القاعة_6مالیمأیمن D201734016279 3310

القاعة_11بن حوةأیوب D201532060581 3405

القاعة_12اعرابابتسام D20076050037 3417

المدرج_بصباغابتسام D20101039639 2052

القاعة_12طرفةابتسام D201732077548 3430

القاعة_9بریشابراهیم D201633038584 2324

القاعة_12كدارابراهیم D201532075292 3424

القاعة_16شویحةاجمد D1998811144 2449

المدرج_جالطاهرياحمد D201631111114 3178

القاعة_14العربياحمد D20079028940 2411

المدرج_أبوكلتوماحمد D201332071764 3031

القاعة_8شبلياحمد D20122015926 2295

القاعة_7عامراحمد D20062011794 2269

القاعة_9عثمانياحمد D2001913800 2313

القاعة_16زواقاحمد رمضان D201432021439 2460
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المدرج_أغشةادریس D201435039001 2019

القاعة_14هاجرةادمي D201531031845 3464

القاعة_7سریجاسماء D20123032152 3318

القاعة_14شرقياسماء D2001737125 3456

القاعة_15طفراوتاسماء D20122053485 2437

القاعة_18غزالياسماء D201531107098 2518

القاعة_28بالاسماعیل D20082064559 2569

القاعة_24سعفاناسماعیل D20153511869 2542

القاعة_16طالب باحمداسمهان D201438020654 2461

القاعة_12بن قابلاالطرش D20059029700 2374

القاعة_5بن ناصرالبشیر D201639079072 3283

المدرج_بهاملالبشیر D20052053032 3074

القاعة_5بن صوشةالتومي D20064101427 2229

القاعة_10مغیثالجیاللي D1999242931 3372

القاعة_16دحمانيالحاج D201331078544 2459

القاعة_13لعمیريالحاج D20102041788 3440

القاعة_8دهنديالخیدر D2000911663 3336

القاعة_3سعوديالرمیصاء D201635086385 3244

 صفحة 7 من 233



/

:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:22طبع بتاریخ: على:

المدرج_جبوقرةالزهراء D2001241020 2086

القاعة_4جابريالسادات D1990131506 2202

القاعة_13بلیلالسعید D201735095741 2403

المدرج_بعلي شیكوشالسعید D20105082553 2055

القاعة_32علي صوشةالسعید D1996375348 2618

القاعة_11غندیرالسعید D201539061826 3407

القاعة_18بونوةالشریف D20033089234 2499

القاعة_25طابالشیخ D201538068668 2560

القاعة_24رمليالصادق D20079083408 2535

المدرج_جعثمانيالصحراوي D1989464 3141

القاعة_16نافعالطاهر D1998348077 2448

القاعة_2حمرونالعالیة D201532000919 3227

المدرج_أشهبةالعالیة D1998652952 3006

المدرج_جبن هیدورالعربي D20072006667 2101

المدرج_بأنسالعرجوم D201531116307 3106

القاعة_16مقدميالعمري D20085045258 2458

القاعة_8مقنيالعوني D201338060790 3343

القاعة_9بن حسینالعید D1998343804 2309

 صفحة 8 من 233



/

:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 
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المدرج_جمقرانيالنعاس D1999918731 3143

القاعة_9مكاسالهادي D20115045452 3355

القاعة_24رافعالهاشمي D201632050560 2545

المدرج_أعیدرالیاس D201632072814 2024

القاعة_9لعمامرةالیاس D201431074742 2319

المدرج_جبلعابدام الخیر D201638070633 3184

القاعة_4قوقام الخیر D2002916537 2207

المدرج_أرمضانام السعد D201632071714 3039

القاعة_8ضیفامباركة D1997180201 2284

المدرج_جعقونيامباركة D20079085149 3155

القاعة_3الركرمةامحمد D20052073205 2185

المدرج_جطیابيامنة D2002321612 2092

القاعة_16معمريامنة D201537076139 2466

المدرج_بقمريامیرة D201634036720 3120

القاعة_10بلعروسيامین D201437082036 2340

القاعة_4صدارامین D201334025912 3262

المدرج_أوطاحامینة D20171071994 3042

القاعة_17طویلایة رشا D201739019345 2495

 صفحة 9 من 233



/

:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:23طبع بتاریخ: على:

القاعة_10دبابایمان D201431044598 2339

المدرج_جصبانایمان D201433058734 2115

القاعة_12علیليایمان D201532086916 3425

المدرج_أغربيایمان D20094019084 3023

القاعة_30كزیزایمان D2002494080 2587

القاعة_17قرینایناس D201737000333 2493

المدرج_بطباخباسم D201532010798 2061

القاعة_7میالسباهر D201735095958 3329

المدرج_بمجوبيبثینة D20096002228 3088

القاعة_17شجاري المربختة D201532074984 2490

المدرج_أمصنوعةبختة D201632006300 3037

القاعة_3زلومیتبختي D201538075817 2196

المدرج_جدعدوعةبدر الدین D2001438665 2089

القاعة_2فراحتیةبدر الدین D201335074830 2173

المدرج_جدلهومبدیعهة D20077077784 2103

القاعة_13ثنهینانبراهیمي D201631033462 3447

القاعة_3عامربركات D20033064228 3235

القاعة_13بولحیةبركاهم D20175094803 2405
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القاعة_33قرباصبریزة D201435098521 2655

المدرج_ببوكوشةبشرى D20124012846 3096

القاعة_4بوهريبشرى D201731053732 3268

القاعة_12كمونبشرى D201732060862 2384

القاعة_12مخالفةبشرى D201731054896 2383

القاعة_11عزالدینبشیرشریف D20112056771 3403

القاعة_14بن ساعدبالل D20072063798 2410

المدرج_أرلیدبالل D201732060866 2034

القاعة_18قویدر اعمربالل D20102033576 2508

المدرج_بمبروكبالل D201336034885 3102

القاعة_14معزوزةبالل D201332056079 2416

القاعة_14براهیم بلهواريبلقاسم D201532047127 3465

القاعة_32بن خلیفبلقاسم D201748913 2637

القاعة_24ولدقدوربلقاسم D201438070779 2539

المدرج_بأتوادريبلقیس D201732030836 3136

القاعة_9هشامبن أحمد D201439037926 2321

القاعة_18یوسفبن أحمد D20044030352 2500

المدرج_بشقنانبن السایح D201639009568 3123
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25/01/202323:25:23طبع بتاریخ: على:

القاعة_25معمريبن ثامر D20129020090 2556

القاعة_33خالدبن حدة D2001254708 2640

القاعة_9شنةبن ساحة D20108052210 3353

المدرج_أشكیكنبن شرقي D201538075866 2021

القاعة_33بن حمیديبن عامر D201738063107 2659

القاعة_4فرجانيبن عیسى D20082044260 2210

القاعة_14قاريبن میرة D20062082837 2409

القاعة_1شرماطبن یوسف D201738070263 2160

القاعة_4بن  حمودةبوبكر D2000341989 3253

القاعة_33بن سونةبوجمعة D2002701405 2644

القاعة_7عزوكبوجمعة D20062053999 2270

القاعة_32نذیربوراوي D20044023410 2620

القاعة_5بشرىبوزیان D201635111725 2240

القاعة_5درقالبوزیان D20038035221 2226

المدرج_ببن حاج امحمدبوعالم D20172097876 3128

المدرج_أمحمد رضابومعیزة D20071088208 3016

القاعة_7بیض القولتركیة D2002916562 2267

المدرج_بالعسكريتسعدیت D199990158 2042
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القاعة_6بابوريتوفیق D201433036031 3302

القاعة_3طالبيتوفیق D201431085514 3242

القاعة_4غباینتوفیق D201631100983 3266

القاعة_11فارتوفیق D20072047830 2350

القاعة_24قریبتوفیق D20178011400 2550

المدرج_ججاويجاهیدة D20098045261 3158

المدرج_أقیزوطجالل D201739072895 2040

القاعة_14ناصريجلول D2001239219 3453

القاعة_7الزواويجلول زین الدین D20121055028 3316

القاعة_14بلخبازجمال D1999249847 3451

القاعة_12بن بلخیرجمال D199090181201 2366

القاعة_8بن فرحيجمال D20075028178 2292

القاعة_3حجیججمال D2002269448 2184

القاعة_6حدیدجمال D201531025285 3304

القاعة_17لعمروسجمال D201538075934 2491

القاعة_14مغنيجمال D20105074277 3462

القاعة_5میمونيجمال D20072058752 3275

المدرج_ببن طالبجمال الدین D201632043295 3115
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المدرج_ألغریبجمانة D201635041565 2028

المدرج_أغواريجمعة D20074068947 3017

القاعة_6بكاريجمیلة D201531036943 2253

القاعة_6صقارجمیلة D20171079129 2259

القاعة_31مهداويجمیلة D201335046285 2613

القاعة_5لحرشجهاد D20092048106 2231

القاعة_10جدرةجهیدة D20039059745 3378

المدرج_جعوینةجویدة D2002476200 3147

القاعة_8عیدجیاللي D201538026389 2299

المدرج_بعیشوبةجیاللي D1991158947 3052

القاعة_11یوسفيجیاللي D20062080065 3395

المدرج_ببن نجمةحاج طاهر D201538009717 3112

المدرج_بشعاللحاجة D1999801459 3059

القاعة_14باجيحبیبة D201533039307 2419

القاعة_3باللحجاج D20112041129 2192

المدرج_جحالیمیةحدة D201634029049 2127

القاعة_15درومحدة D20089018385 2431

القاعة_11طیب الشریفحدة D2001385342 2348
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القاعة_32حلفةحرزلي D20129022527 2628

المدرج_أحفناويحسام الدین D201734046872 3047

القاعة_8بومخیلةحسان D1998408658 2286

المدرج_أحریشحسان D20033098839 3012

القاعة_12سبوعيحسان D1998318260 3411

القاعة_8مهلولحسان D20088062406 2294

القاعة_13حجوجحسان عبد اهللا D201633036546 2400

المدرج_أحسانيحسناء D201737033059 2039

القاعة_12خولةحسني D20118004218 3421

المدرج_بالعقونحسیبة D201731083994 3134

المدرج_ببن طاهرحسیبة D201732078862 2078

القاعة_17بوبقارحسین D2002266430 2477

المدرج_برغمیتحسین D20082055396 3084

القاعة_9شوالحسین D2001213511 2312

القاعة_13نصرحسین D201434019754 3445

القاعة_12بن عمرانحسینة D201731029316 2382

القاعة_5زازةحسینة D20034088304 2225

القاعة_15فالقحفیظة D201532041715 2441
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القاعة_4لعرابحفیظة D20123058326 2211

القاعة_24معیرشحفیظة D1999345908 2528

القاعة_15بریشحكیم D2001241242 3472

المدرج_بقدامحكیم D20122048630 2058

القاعة_16قدوشحكیم D20082044495 2456

القاعة_8عمرانحلیم D19904818 2281

القاعة_32عميحلیم D20102033848 2625

القاعة_4بوادوحلیمة D20108052268 3260

القاعة_3خیاطحلیمة D201635093692 3245

القاعة_14بوعالميحمزة D200420042 2408

المدرج_جبوقرةحمزة D2001492049 2090

المدرج_برسیويحمزة D201639094738 3124

المدرج_أسبنطوطحمزة D20082062506 2012

القاعة_17عبانيحمزة D201738070384 2494

القاعة_1كبابيحمزة D2000329038 2142

القاعة_28مميحمزة D20102044869 2571

القاعة_5وسعيحمزة D20088069325 3277

القاعة_12یعیشحمزة D201335046309 3422

 صفحة 16 من 233



/

:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:23طبع بتاریخ: على:

القاعة_6الحرتسيحمید D20042086721 3292

المدرج_بحوريحمید D19781249 2041

القاعة_2یخلفحمید D201732052605 2177

القاعة_3یوسحمید D20042073052 3237

المدرج_بباهللاحمیدة D20121062854 3094

القاعة_8كمرحمیدة D201332054321 3342

القاعة_12السدحنان D20041078066 3414

المدرج_أباديحنان D201635042764 2029

القاعة_8بوعزیزحنان D201331051410 2296

القاعة_28داليحنان D201535060058 2577

المدرج_أسعیديحنان D201732062149 3045

القاعة_8عبد االويحنان D20122053701 3341

القاعة_3عقیلحنان D2001321136 3234

المدرج_بقردوححنان D201433043781 3104

المدرج_جساحريحیاة D2001382800 2088

القاعة_15معالويحیاة D20111003489 2435

المدرج_أمهاديحیاة D20085080909 3021

المدرج_بسمیرةحیون D20093002577 2051
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القاعة_15صافيخالد D20128058068 3480

المدرج_جعبدوسخالد D200189692 3144

القاعة_11محمد قریاتيخالد D20132093516 2353

المدرج_أمهللخالد D201432080598 2018

المدرج_بموقافخالد D201532071615 3109

القاعة_9نبارخالد D1996130681 2307

القاعة_3نعامخالد D20059039674 2186

القاعة_10بن عبد المولىخدیجة D201737008895 2345

القاعة_15بن محمودخدیجة D2001379099 3473

القاعة_13بوعزةخدیجة D201638028575 2402

القاعة_13رمدنینخدیجة D20072041905 2394

القاعة_13زروطةخدیجة D20092032823 3439

القاعة_31شلبابخدیجة D201532067940 2614

المدرج_جفالحيخدیجة D20032009941 2094

المدرج_جقربيخدیجة D20043042357 3148

القاعة_7قریقرخدیجة D201739045059 2280

القاعة_10بن سالمةخدیجة حنان D2001823149 2335

القاعة_1النويخرشي D198170385 3191
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المدرج_أبن عابدخلود D201736027093 2038

القاعة_4غّنايخلیصة D201536022392 2215

القاعة_11رحمونيخلیفة D201532090976 3406

المدرج_أخیاطخلیل D201735085546 2037

القاعة_30بن زاهيخمیس D20089047755 2590

القاعة_9أنساعدخولة D201332064834 3357

القاعة_28أورغيخولة D201336042209 2574

المدرج_جحماديخولة D201731074561 2133

القاعة_28خربوشخولة D201535093808 2578

المدرج_بعبد العزیزخیر الدین D2001435830 3066

المدرج_بخرازخیرة D201634029489 3119

القاعة_8عمارةخیرة D20042065388 2290

القاعة_11صفصافخیرة. D20082017591 3398

القاعة_33سهیلةدبیش D20061078836 2646

القاعة_8بوالعینیندریس D201436016309 3344

المدرج_بأمیردلیلة D201532041877 3108

القاعة_24جعیجعدلیلة D20054102431 2533

القاعة_33بن عماردهام D20109017887 2652
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القاعة_11لموشيذكرى D201734020810 3410

المدرج_أأودنيرابح D20063026995 3014

القاعة_31حسونيرابح D19988058171 2600

القاعة_13كیشيرابح D1994186151 2386

القاعة_8منتصررابح D20171054550 3346

القاعة_1جانيراضیة D20031046829 2144

القاعة_6حمزيراضیة D201334029295 2252

القاعة_2بتقةرامي D201735032385 2180

القاعة_9طالبرامي D2005232349 2316

القاعة_6عبد الدایمرامي D201531094748 3305

القاعة_14برجمرانیا D201632048634 2422

المدرج_بتواتيرانیة D20125048594 3097

القاعة_16بركةرتیبة D201539058802 2467

القاعة_2بولغمانرحاب D201732074053 2179

القاعة_31عمررحال D20031049400 2605

القاعة_12دریسيرحمة D201635071740 3429

القاعة_5بن امحمدرحیل D201634085499 2239
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المدرج_أسلیميرشا D201633024983 3040

المدرج_بأوشیشرشید D201717310789 3125

القاعة_13بلمیلودرشید D2001732651 2389

المدرج_جبهنةرشید D201333055791 3166

القاعة_31شاعةرشید D2002492685 2603

القاعة_16معامیررشید D201539080165 2468

القاعة_16میهوبيرشید D2000810517 2450

القاعة_30هاللرشید D199343755 2583

المدرج_جبن شیكورضا D201538076264 2120

القاعة_16بن عزوزرضا D20049065022 2451

القاعة_7شالليرضا D201431060120 3319

القاعة_4بالعرضوان D20124057120 3261

القاعة_1منصوررضوان D20064101884 2145

القاعة_14شنینيرفیدة D201535046296 2421

القاعة_15بوزواغرفیق D201531092149 2440

القاعة_15هاشميرفیق D201631065189 3483

القاعة_32الشرعرقیة D20079085278 2623
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القاعة_9ساريرهام هاجر D201733059057 3370

القاعة_12ذوایبیةروفیدة D20124016724 2379

القاعة_18لریكروفیدة D201631048633 2520

القاعة_1بوزارریاض D20072099350 3203

المدرج_جبوقاعةریاض D20115059369 2112

المدرج_بشماليریان D201733055685 3137

القاعة_6قرتيریحاب D201434018534 3303

المدرج_جفویعلریم D201731060314 2132

القاعة_6براهیمریمة D20082027043 2247

المدرج_بحارمریمة D201633026399 3117

المدرج_بریغيریمة D20063062141 3076

القاعة_33لعكیكزةریمة D2002454891 2642

المدرج_جطالبزكریاء D201263048906 3163

المدرج_أنزارزكریاء D20125003607 3029

المدرج_جمروانزلیخة D201332074573 3165

المدرج_ببلهشاطزهرة D20061064153 2048
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القاعة_28مرسليزهرة D201738019203 2582

المدرج_أعلي بايزهیدة D201731079087 2031

القاعة_6براهیميزهیر D20123032697 3300

القاعة_6بن قدوادزهیر D2002386888 3291

المدرج_بمقشوشزهیر D2002205333 2044

القاعة_6برحمونزواوي D2000838055 2244

المدرج_بلبیضزوبیر D20104021027 3093

المدرج_جمقراويزین الدین D201733009799 2136

القاعة_10بلمشريزینب D2001380379 2333

القاعة_32ثوامریةزینب D201439013570 2631

القاعة_18خلیلزینب D201731095592 2522

المدرج_أهديزینب D201732057610 3044

القاعة_4بوعریوةزینة D199940978 2204

المدرج_جسي عبداهللازینة D20081060228 2105

المدرج_أباهيسارة D201732027155 2032

المدرج_بحاشيسارة D20041024546 3070

القاعة_9حفایدسارة D201531062650 2322
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القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:23طبع بتاریخ: على:

القاعة_9رباحسارة D201731050518 2326

المدرج_بشینونسارة D20089010950 3086

المدرج_بملوكيسارة D201532035396 3107

المدرج_بولدرابحسارة D201732027158 2076

القاعة_9بونوةسالم D201339008413 2318

القاعة_12برباشسامي D1999419104 2371

المدرج_جمجناحسامي D201535117336 3173

القاعة_28غالمسامیة D201432061123 2575

القاعة_16غماريسامیة D20083040126 2457

القاعة_3مروانسامیة D201732057611 3248

القاعة_31مصطفاويسامیة D1997240730 2599

القاعة_9جعفر خوجةسعاد D20043030034 2315

القاعة_12زموريسعاد D20044086851 2373

القاعة_10ضیف اهللاسعاد D20039050248 2337

القاعة_5بومعزةسعید D201632037961 2238

القاعة_17سعیديسعید فاتح D1998457085 2474

المدرج_بجدرةسعیدة D1999936812 3060

القاعة_10عویمرسعیدة D2001602111 2334
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 
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النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:23طبع بتاریخ: على:

القاعة_8بلحوسسفیان D201538076359 3345

القاعة_15حلیميسفیان D20171051678 2443

المدرج_بحمزاويسفیان D20094017406 3087

القاعة_18شیخسفیان D201731102208 2523

القاعة_1طرشيسفیان D20122063443 2152

القاعة_18فاید عیشاويسفیان D20062040823 2503

القاعة_10السایحسالم D20088060414 3380

القاعة_25حمديسلطان D19751536 2551

القاعة_14سعیدالرحمانيسلمى D20123020724 2413

المدرج_جلونیسسلمى D201636038377 2129

القاعة_5مرزوقسلیم D20121040102 3280

القاعة_13نعورةسلیم D201539080366 2399

المدرج_أهالالتسلیم D201635009380 2027

القاعة_13رقیقسلیمان D2002925774 3435

القاعة_5عبدالعاليسلیمان D2001346238 2224

القاعة_9بن مسعودسلیمة D201639095088 3366

القاعة_12بوروشسلیمة D199123473 2367

القاعة_2سوالميسلیمة D199220040 3212

 صفحة 25 من 233



/

:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 
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25/01/202323:25:23طبع بتاریخ: على:

القاعة_3عروفسلیمة D20074061719 2189

القاعة_33معروفسلیمة D2002475453 2643

المدرج_ببومدینسلینة D201731074659 3133

القاعة_7مرسليسمرة D20118016470 2273

المدرج_بإدیرسمیة D201731029596 3130

المدرج_أبن السعیدسمیة D20064054885 3015

القاعة_8بن عودةسمیة D201732060430 3348

القاعة_6بودرافسمیة D20121055053 3299

القاعة_7خیدةسمیة D201432029676 3320

القاعة_1سلیميسمیة D20056000616 3199

المدرج_بغماريسمیة D20034096365 2045

القاعة_7كروبسمیة D201632072048 3325

القاعة_10لزرقسمیة D20127033944 3383

المدرج_بمباركیةسمیر D201534033085 2064

المدرج_جتوجینسمیرة D20111067255 2111

المدرج_بجنانسمیرة D2000476246 3064

المدرج_بسفاجسمیرة D201538076312 2068

القاعة_18سواطسمیرة D1997238886 2496
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25/01/202323:25:24طبع بتاریخ: على:

القاعة_13طوطاحسمیرة D20031005097 3436

القاعة_6باشاسناء D201632021001 2257

القاعة_8بدرانسناء D2002808587 2289

القاعة_4جديسناء D2002608665 2206

القاعة_9رحمونيسناء D201531036683 3360

المدرج_أبویمبولسهام D1999333016 2003

المدرج_بجغاللسهام D2001268146 3065

القاعة_16جلولسهام D1997226717 2446

القاعة_2عاشورسهام D200991036898 2169

القاعة_18عیاديسهام D20112060709 2510

القاعة_13هندسهام D20052005575 2391

القاعة_7تمرجانتسهیب D20088012463 3315

القاعة_3جباريسهیلة D2002165419 2183

القاعة_2سوكحالسهیلة D20072079081 2166

القاعة_6قاسيسهیلة D20081075360 3296

المدرج_بناصريسومیة D201731028582 3129

القاعة_4بن  مغنیةسید أحمد D201337025758 3263

المدرج_أقادريسید أحمد أمین D201732057614 2033
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القاعة/المدرج
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25/01/202323:25:24طبع بتاریخ: على:

القاعة_2عانوسید علي D201439040547 3226

المدرج_بالعاقبسیدعلي D2002221427 3067

القاعة_32نكاعسیدعلي D20122044316 2627

القاعة_13بن عیسىسیدعلي األزهر D201432068386 3444

القاعة_24لعریشسیلیة D20121017094 2536

القاعة_31أونیسسیهام D20044014295 2607

القاعة_2بن بشیرسیهام D20081012146 2168

القاعة_12بخوششاهر D20122038953 2378

المدرج_بصدامشرشاف D201338007894 3103

القاعة_5بن میرة زیتونيشرفي D20062082977 3274

المدرج_جحاج عليشریف D1981917 2081

القاعة_33لطروششریف D1990113739 2638

القاعة_28بلعباسشریفة D201737001762 2581

المدرج_جحواسنیةشریفة D20111038208 3160

المدرج_بمایديشریفة D201534018310 3110

المدرج_أحمدیةشعیب D201335037686 3032

المدرج_ببوشریطشفیق D201732054524 2077

القاعة_10بورنانشكیب D201635063934 2342

 صفحة 28 من 233



/

:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 
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النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:24طبع بتاریخ: على:

القاعة_6مرادشاللي D20164057359 3308

القاعة_31قایديشمس الدین D201534036899 2615

القاعة_32ساجيشهرازاد D201531092624 2633

المدرج_جبوكوربانشهرزاد D201731097159 2134

القاعة_30بوهندیرشهرزاد D20072076001 2588

القاعة_24دفافشهرزاد D20069073921 2534

القاعة_1دلیحشهرزاد D201335007495 2155

القاعة_11العسويشهیناز D201631100455 3408

القاعة_3جرمانيشیخ D201738064063 2200

القاعة_12بن عقونشیماء D201734007259 2385

المدرج_جعنوشیماء D201732057616 2135

القاعة_31مكاحلیةشیماء D20114014372 2611

المدرج_جالعلميصابر D201739078092 2140

القاعة_7واليصابر D2000471416 2264

القاعة_15معفريصارة D20102053340 2434

القاعة_13میمونصارة D20112024336 3442

المدرج_بالعرباويصالح D201532046764 2062

المدرج_ببراهمیةصالح D20046006965 3073
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25/01/202323:25:24طبع بتاریخ: على:

القاعة_25شرقيصالح D20072015134 2554

القاعة_12قاسمصالح D20081088551 2376

القاعة_14بلطاسصباح D201733003841 2425

القاعة_7تونسيصبرینة D20034081474 2268

المدرج_جرزیقصبرینة D20093018538 2108

القاعة_4زماليصبرینة D201634017681 2217

القاعة_16عجالصبرینة D20066000534 2455

القاعة_4مفجخصبرینة D2002475537 3254

المدرج_ببصدوقصبیحة D20072051565 3080

القاعة_17مرزوقصبیحة D1999247308 2475

القاعة_3شامیةصدام حسین ماهر محمد D201638110841 3246

المدرج_بشرفةصدیق D20032076294 3069

القاعة_8سعیدونصراح D20085039096 2293

القاعة_24حمویةصالح الدین D201439068615 2540

المدرج_أذواديصالح الدین D201635107021 2030

القاعة_6زبیشصالح الدین D20081090291 2246

القاعة_7صفوانصالح الدین D201532081029 3322

القاعة_14بردادصالحالدین D201331077554 2415
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25/01/202323:25:24طبع بتاریخ: على:

القاعة_12بن سونةصلیحة D20072062505 3416

المدرج_بزبایوصلیحة D201633055899 3118

القاعة_15زكريصلیحة D201538070523 2442

المدرج_جموایسيصلیحة D2001321341 2087

القاعة_3مرابطصهیب D20085057630 2191

المدرج_بساعيصوریة D201734063836 3138

القاعة_13مولوجصونیة D201532091349 3446

القاعة_24عبد النورضیف اهللا D201631095444 2543

القاعة_12شرفيطارق D20084023606 3418

المدرج_أفرحاتطارق D20095057938 2015

القاعة_8مغتاتطارق D20067031739 3339

القاعة_4بلحوتطارق اسماعیل D201731055915 2219

القاعة_14بوشایبطاهر D200048935 3452

القاعة_31خیاطيطاهر D201632024089 2616

القاعة_13عبد العاليطایعة D1999836539 3432

القاعة_6العسكريعائشة D201731029488 2260

القاعة_8تابتعائشة D201733056790 3350

القاعة_33جديعائشة D201535091789 2658
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25/01/202323:25:24طبع بتاریخ: على:

القاعة_15طاهر بوجلطیةعائشة D2000213241 3471

القاعة_9بوزقزةعائشة شیماء D201533029047 3362

المدرج_جبن ستيعادل D2002212714 2091

المدرج_جحجوجعادل D20034069 2095

القاعة_3شرشاليعادل D201531067790 2194

القاعة_2قربانعادل D201532061532 3228

القاعة_16بالطاهرعاشور D201539084809 2469

القاعة_17سالميعاشور D201735097925 2492

القاعة_3بوكرشعاطف D2017306405 3247

القاعة_10سعديعامر D20089028668 3381

القاعة_7یحیاويعامر D2001917471 2266

القاعة_4بوكروشعایدة D1998211548 3251

القاعة_11باللعباس D1995208276 3391

القاعة_18صافيعباس D201338066490 2514

المدرج_بهالليعباس D1998462489 3056

القاعة_5سعیدعبد الجبار D201432070564 2232

المدرج_جحمدانيعبد الجلیل D201732036379 3185

القاعة_17شالليعبد الحفیظ D20042049387 2479
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 
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25/01/202323:25:24طبع بتاریخ: على:

القاعة_7دوزانعبد الحق D201732036384 2278

القاعة_30قریشيعبد الحكیم D20104021213 2591

القاعة_1شایبعبد الحلیم D20115058234 3206

القاعة_1خالدعبد الحمید D1992324674 3192

القاعة_33سویدعبد الحمید D201339069632 2653

القاعة_3بن بلیلعبد الرؤوف D201735062012 3249

القاعة_18رتعاتعبد الرؤوف D20052034780 2501

القاعة_2تبرقوقتعبد الرحمان D20062060399 2164

القاعة_18حلوشعبد الرحمان D20121063443 2512

المدرج_بطاميعبد الرحمان D19829705 3051

القاعة_18عطاريعبد الرحمان D20092032923 2507

القاعة_17عطوطعبد الرحمان D20043065043 2480

القاعة_9براهميعبد الرحمان خالد D201732053212 2328

القاعة_10حجاجعبد الرزاق D201539084852 2341

المدرج_جعزرینعبد الرزاق D20092060190 2107

القاعة_13غلیسعبد الرزاق D1997206881 3431

القاعة_28فرحونعبد الرزاق D20111052954 2572

المدرج_جوهابعبد الرزاق D201435046908 3170
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25/01/202323:25:24طبع بتاریخ: على:

القاعة_16الواحدعبد السالم D20062005787 2452

القاعة_2بوعالقعبد السالم D20034096551 2163

المدرج_جدحمانيعبد السالم D199294236 2082

القاعة_30قویدريعبد السالم D20179047844 2597

المدرج_بعطوانيعبد الصمد D201738004563 3140

القاعة_32نوادریةعبد الصمد D201639073220 2634

القاعة_8ذوابةعبد العالي D201539084858 2300

المدرج_بباجي عمرانعبد العزیز D2000263559 3062

القاعة_4بن یطوعبد العزیز D1984846709 2201

المدرج_جرحیمعبد العزیز D201331079754 3164

القاعة_1صغیر بوعليعبد العزیز D2002511655 3197

القاعة_18عبديعبد العزیز D20114023259 2511

القاعة_14لعجالعبد العزیز D201534033832 2420

المدرج_بنكاععبد العزیز D2000382835 3063

القاعة_30زرقانيعبد الغاني D201331034891 2592

المدرج_بزیويعبد الغني سفیان D201731103356 2075

القاعة_4العربيعبد القادر D201538024411 3265

القاعة_16بن وسارعبد القادر D20062017072 2453
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:24طبع بتاریخ: على:

القاعة_11بوقارعبد القادر D20082083539 3399

القاعة_5دباحعبد القادر D199373380 3272

القاعة_8دوارةعبد القادر D199879521 3334

القاعة_8سحماديعبد القادر D199696088754 2283

المدرج_أسالمعبد القادر D20041085582 2006

القاعة_10صادقيعبد القادر D1989434 3371

المدرج_أعماريعبد القادر D20058003560 3013

القاعة_12عمرورعبد القادر D20095071927 3419

القاعة_2عموشعبد القادر D20078078154 2167

المدرج_أكفایفيعبد القادر D2001232451 3008

القاعة_13كیفانعبد القادر D201738070898 3450

القاعة_5مرسالمعبد القادر D201732066512 3285

المدرج_أبوحفصعبد القادر خالد نجیب D201538010538 3036

القاعة_14نوفيعبد القادر منیر D20072074307 3458

القاعة_25بوحویةعبد الكریم D201332069547 2558

المدرج_بمناصريعبد الكریم D201535114770 2067

المدرج_أخنتاشعبد المؤمن D20113052575 3025

القاعة_17سرباحعبد المالك D201439025949 2489
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مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:24طبع بتاریخ: على:

القاعة_11عوینةعبد المالك D201435100863 2354

القاعة_11بهلوليعبد المجید D20083037674 3400

القاعة_16محمديعبد المعین D201439022721 2462

القاعة_6سعادةعبد الناصر D20054055509 3294

القاعة_10نواصرعبد النور D201439074455 3385

المدرج_جلعجاجعبد الوهاب D2002360048 3146

المدرج_جبوهراوةعبدالباسط D201538075382 3174

القاعة_6دریوشعبدالرحمان D2000256057 2243

القاعة_18خواصعبدالرزاق D200082599 2498

القاعة_30مختاريعبدالرزاق D199547099 2585

القاعة_10العیديعبدالعزیز D2001233237 3377

القاعة_1سعیديعبدالغاني D20084057940 3204

القاعة_6منصورعبدالغني D201632085104 2258

القاعة_33ازهارعبدالقادر D20066042037 2647

القاعة_2العمريعبدالقادر D201331078917 3223

القاعة_28زقاويعبدالقادر D20127048930 2573

القاعة_7بوكرةعبداهللا D20111063246 2272

المدرج_أشبحـــــهعبداللـه D201439082299 3035
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:24طبع بتاریخ: على:

المدرج_أثلجونعبدالنور D2000320621 3007

القاعة_8مزدودعبذ الغني D1987146769 3331

المدرج_جبن فیالةعبیر D201736052715 2138

المدرج_أبوعیشةعبیر D20085046584 2013

القاعة_7معیوفعبیر D201433031632 3321

القاعة_2میلوديعبیر D201731097176 2176

القاعة_31العایبعتیقة D20064100525 2608

القاعة_9بن لموفقعتیقة D1998463474 2310

القاعة_30حاجيعثمان D1995552 2586

القاعة_9شریفعثمان D201732054572 2329

القاعة_15عزیلعدالن D200145440 3474

المدرج_جكوابعز الدین D20102014841 2110

القاعة_25زروقيعزالدین D1996422 2552

القاعة_7صافيعزوز D2001908335 3312

المدرج_جنصراتعزیزة D201739067531 3190

القاعة_6كانونيعصام D20095043692 3297

القاعة_25لمودععصام D201534098032 2559

القاعة_6موهوبيعصام D201539057839 2255

 صفحة 37 من 233



/

:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

القاعة_5بلغالمعفاف D201432081284 3281

المدرج_جحمیداتوعقبة D1996358269 3142

القاعة_33شیخاويعقبة D20082079698 2649

المدرج_بعمرعقون D201731055954 3131

القاعة_10حمیسيعقید D1999423734 3373

القاعة_12بولمسامرعقیلة D2007104469 3415

القاعة_10عبد الحفیظعالء الدین D201535101062 3388

القاعة_17مانععالء الدین D20129020815 2485

القاعة_1برقاشعلي D199244540 3193

القاعة_3بلقاسمعلي D201638022503 2199

القاعة_15بن عرفةعلي D201539095935 3482

القاعة_12خلفيعلي D20032006979 2372

المدرج_جدهیلیسعلي D201539037561 3175

القاعة_1عباسعلي D20127048948 2153

القاعة_3مسعوديعلي D20079041649 2190

المدرج_جمومنعلي D201632016356 2124

المدرج_جكعباشعلي فارس D20119011347 3162

القاعة_18بوساهلعلي ولي الدین D201335046614 2513
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

القاعة_11بالحةعماد D20088022104 2351

القاعة_7زیدعماد D20069063155 3314

المدرج_أعلوطيعماد D20072048093 2011

القاعة_2خلیفاتيعماد الدیین D201731043256 3229

القاعة_3بوسنةعمار D1998618596 3233

المدرج_جلكحلعمار D19993096 2084

القاعة_9العیدانيعمر D20172039667 3367

القاعة_31القویزيعمر D2002483702 2602

القاعة_5بوعبسةعمر D201734006331 3287

القاعة_31رابح اهللاعمر D198971984 2598

القاعة_9زمريعمر D201432030861 2320

القاعة_17قلمامعمر D20032008350 2478

القاعة_13محدادعمر D20042052047 2390

القاعة_13بودرععنتر D20063053281 2392

المدرج_أنسیمةعیاد D1996302299 3003

القاعة_1عراوةعیدة D201739037462 3210

القاعة_9بن ویسعیسى D20109018040 3354

القاعة_6بوفاتحعیسى D1992436 2241
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

القاعة_5زایدعیسى D201536020937 2236

المدرج_بعوانعیسى D201438069001 2060

القاعة_24غریبعیسى D1996106276 2527

القاعة_12قشوشعیسى D20153909598 3427

المدرج_بكبریتعیسى D20098014616 3089

المدرج_بحاج موسىعیسى أمین D20041073419 3071

المدرج_جعمیرةغزالن D201731029381 2131

القاعة_11قالتيغزالن D20105050190 2352

القاعة_9مزوزيغزالن D201536057505 3364

القاعة_1بلعیفةغنیة D20105060621 2150

القاعة_1بیض القولغنیة D1999916078 3194

القاعة_1دبابيغنیة D201336004448 2156

المدرج_جصیاديفؤاد D201539038055 2121

المدرج_جسعیديفاتح D201632056558 3179

القاعة_4مایديفاتح D20094017465 3258

القاعة_5بن سعديفارس D2001377833 3273

القاعة_5بن مشیشفارس D20095009247 3278

القاعة_13حرفوشفارس D20063076514 3437
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مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

القاعة_8حمزةفارس D199828975 3333

القاعة_17بن عمرفاروق D2000264774 2476

المدرج_أالحمیديفاطمة D20127066816 3030

القاعة_24بن عامرفاطمة D2001269126 2529

القاعة_7بن عزیزةفاطمة D201532088984 3324

القاعة_8بونوالةفاطمة D201531050732 2298

القاعة_14تهاميفاطمة D201731029212 3469

المدرج_أرزاقفاطمة D20114014696 3026

القاعة_15مرسليفاطمة D201738020118 2445

القاعة_9مساويفاطمة D1993140574 2306

المدرج_بمشوربفاطمة D201538076850 3113

القاعة_8ایت الحاجفاطمة الزهراء D201732066591 3349

القاعة_15برقادفاطمة الزهراء D201438022222 2439

القاعة_15بوهراوةفاطمة الزهراء D20128058766 2438

القاعة_25خالديفاطمة الزهراء D20082041572 2555

القاعة_32زویدفاطمة الزهراء D201735094533 2636

القاعة_8یحیاويفاطمة الزهراء D20052045559 2291

المدرج_ببلحنیشفاطمة الزهرة D201632082559 2073
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

القاعة_32بونوةفاطمة الزهرة D201331045625 2629

القاعة_31قطفةفاطمة الزهرة D201739043429 2617

المدرج_ببوزرواطةفاطمة زهرة D20178061726 2080

القاعة_4سفیانفاطنة D201738023960 3270

القاعة_13قاسميفاطنة D201439032091 2398

القاعة_12قویسمفاطنة هناء D20109024006 3420

القاعة_5دراجيفاطیمة D20043038146 2227

القاعة_4جعفرفاطیمة الزهرة D201637081696 2218

القاعة_8روابحفاطیمة منال D201639065067 2304

القاعة_15بالحةفایزة D200787 3479

القاعة_6عیساويفایزة D20043035225 3293

القاعة_3محندقاسيفایزة D201531112478 2195

القاعة_8إللیلةفتیحة D2002203026 3337

القاعة_14تابتيفتیحة D201331039525 2414

المدرج_جتاغیةفتیحة D20078024568 2104

القاعة_17تناحفتیحة D20079016316 2481

القاعة_11ریحانيفتیحة D201631036009 2359

القاعة_14عقونفتیحة D20074070121 3459
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

القاعة_30معزوزةفتیحة D201732079873 2595

القاعة_17عباسيفراح D201432069365 2486

القاعة_18باحوسفرح D201538070567 2519

المدرج_جحادريفلایر الویزة D201631097937 2123

القاعة_30زیدفرید D20079080469 2589

القاعة_2مراحيفرید D201732056352 2178

القاعة_32بلبايفریدة D20078071534 2622

القاعة_1قویدر الواحدفضیل D2001204189 3195

المدرج_أطرباقوفضیلة D20049066136 2008

القاعة_9عمامرةفضیلة D201732062681 3369

القاعة_7بن حفاففطیمة D20039010987 3313

القاعة_14مزالففطیمة D20082063678 3460

المدرج_بتكارليفلة D201631072328 2070

القاعة_11مكتفيفلة D201732034300 2364

القاعة_14جراردةفهد D201433057823 2418

القاعة_9حناشيفهد D201536029792 3363

القاعة_3عبیدفهمي D20074027301 2188

المدرج_أأوفقیرفوزي D201632085502 2026
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

القاعة_13بن النورفوزي D20105025555 2396

القاعة_7لونیسفوزي D200131856 2265

القاعة_12بوعرعارفوزیة D2000227889 3412

القاعة_5زحتانيفوزیة D201631086890 2237

المدرج_جقصیورفوزیة D201632062311 3180

القاعة_12مرسیسفوزیة D199938845 2370

القاعة_16صبحيفیروز D20063070246 2454

القاعة_11بن حلیمةفیصل D20071046201 3396

المدرج_أزیرقفیصل D20092020230 2014

القاعة_2عریسقدور D2000245599 3213

المدرج_جمسعوديقدور D201431088222 3167

المدرج_بالعمريقندوز D201535108059 2066

القاعة_15عبد العزیزقندوز D201535114718 3481

القاعة_9خلیفةقویدر D2000918543 2311

القاعة_8بوسعیدكامیلیا D201531034786 2297

القاعة_14بردكاهینة D20051004632 3457

المدرج_بخرباشكتیبة D201332065209 3100

القاعة_7سمیركحل السنان D2000334556 2263
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببوخالفةكریم D2000238982 3061

القاعة_5جناديكریم D1997243550 2222

المدرج_ببركةكریمة D201535094620 2065

القاعة_12بن عابدكریمة D201538008376 3426

القاعة_6بوخلیفةكریمة D201120112049 2248

القاعة_17شرقيكریمة D1998218687 2473

القاعة_31لعقونكریمة D199988693 2601

القاعة_6وعیلكریمة D199821910 2242

المدرج_أبوحاشيكلتوم D1998492242 3005

القاعة_4بن عبد اهللاكلثوم D201439013945 2212

المدرج_جبن بلقاسمكمال D201735072081 3187

القاعة_8بوزیانكمال D1993712 3332

القاعة_5نورینكمال D2001243403 2223

القاعة_10محمدكموش D19973337404 2331

القاعة_3بن خیرةكمیلة منال D20112047025 3240

المدرج_أربیعيكنزة D200183148 3009

المدرج_أقبولكنزة D201735032720 3048

القاعة_11نويكنزة D201435105517 2355
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

المدرج_جبن شارفكوثر D201632065079 2126

القاعة_12بن عبد الصادقكوثر هنادي D201439040646 2380

القاعة_13مرادكول D201732053919 3449

القاعة_2راجعيالمیة D20103048541 3221

القاعة_11ركاب جابريالمیة D20051078144 3394

المدرج_جشامخةالمیة D201737000189 3189

القاعة_18علیانالمیة D20073071152 2505

المدرج_جشایبلحسن D201635067498 2128

القاعة_2صافرلحسن D20102013224 2170

القاعة_12بودومةلخضر D1998221270 2369

القاعة_5علويلخضر D199615150 2221

القاعة_15غرابلخضر D2002922858 2428

المدرج_أفراحتیةلخضر D1996946 2002

المدرج_جلریاحلخضر D201738071315 2139

القاعة_10ماديلخضر D201531098575 3386

القاعة_7مول الوادلخضر D20089021221 2271

القاعة_11بوزكارلطفي D201632074181 2360

القاعة_3فویللطفي D201635042396 2198
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

القاعة_24زایديلعید D20043093292 2532

القاعة_2شیبانيلمیاء D20122055517 2172

القاعة_18موساويلمیاء فاطمة الزهراء D201531049572 2516

المدرج_أالعمیريلوناس D20123031208 3028

القاعة_16موفقلونیس D1998220804 2447

المدرج_ببشتةلویزة D20053097767 3075

القاعة_15قارولیدیا D201737072008 2444

القاعة_12بركاتلیدیة D201531076579 3423

القاعة_7بركانيلیلى D199279609 2261

القاعة_11غریبلیلى D201534034504 2356

القاعة_9قرنديلیلى D201532076001 3361

المدرج_جتلنتیكیتلیلیا امینة D201532070240 2118

القاعة_7سایحلینة D201732061706 3327

القاعة_15بن خلف اهللالیندة D20075112538 3478

المدرج_بمقاريماجدة D201731085055 3135

المدرج_بدنیدنيمالك D1999253398 3057

القاعة_16هنىمایا D201531026045 2463

القاعة_13لعرابةمبارك D201735099125 2404
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

القاعة_7بالنويمبروك D201731028966 2276

المدرج_جالفاطميمبروكة D201539098274 3176

القاعة_13ماضيمحاد الشریف D201639038896 3448

المدرج_بإغیل عليمحرز D20071024466 3079

المدرج_جبوروفةمحرز D20091056718 3157

القاعة_3بناطمحفوظ D20062005869 3239

القاعة_9العرباويمحمد D2001255053 3351

المدرج_بالعیطوطيمحمد D20079021934 3081

المدرج_بالقاليمحمد D201735099218 3139

القاعة_11المنصورمحمد D1999200853 3392

القاعة_15ایاللمحمد D2002333537 3476

القاعة_4بلماديمحمد D201532062144 3264

القاعة_9بن جارةمحمد D20118019229 3356

المدرج_أبن ذهبيمحمد D201732056425 3043

القاعة_4بن ساحةمحمد D201539096253 2216

القاعة_1بوریاحمحمد D20111020156 2151

المدرج_ببوزیديمحمد D20044103109 3072

المدرج_ببوعمرانمحمد D2004205310 2046
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

القاعة_6بوفلجةمحمد D201538082994 2254

المدرج_أبولصناممحمد D1993209581 3002

القاعة_3بونابمحمد D1997100407 3232

القاعة_1بیطاممحمد D201539039264 2157

المدرج_أحاج ابراهیممحمد D201339069977 3033

القاعة_11حرحوزمحمد D201535106584 2357

القاعة_24حمادةمحمد D201632016836 2544

القاعة_2حمزاويمحمد D201337005837 3224

المدرج_أخلیفةمحمد D20099021665 2016

القاعة_6خواتمیانيمحمد D2002272119 2245

القاعة_17دریسيمحمد D199519135 2472

القاعة_1روابحمحمد D201732066723 2158

القاعة_1سایبمحمد D20092011131 2149

القاعة_11سدراتيمحمد D20032026272 3393

القاعة_12سعید الرحمانيمحمد D201632056875 3428

المدرج_جسونةمحمد D201531086616 2116

المدرج_جسیاخنمحمد D20121034798 2114

القاعة_4شامخيمحمد D201739039014 2220
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

القاعة_1شنوفيمحمد D20062081896 3200

المدرج_بشیخمحمد D201632039904 2071

القاعة_17صداحینمحمد D198633129 2471

القاعة_33صقرمحمد D20079092746 2648

المدرج_أضویفيمحمد D2005239906 2010

القاعة_4عاشورمحمد D201532013261 2213

القاعة_1عبد الكریممحمد D2000469305 2143

القاعة_4عبد الهاديمحمد D20037077241 2208

القاعة_14عروجمحمد D20094043028 2412

القاعة_5فرج اهللامحمد D1992649 3271

القاعة_8فرحمحمد D2000257763 2287

المدرج_بفریحمحمد D20069018444 3077

المدرج_أفقیرمحمد D1997243185 3004

المدرج_أفلیسيمحمد D20052034738 2009

المدرج_أكذارمحمد D201734034593 2036

القاعة_8لرجانمحمد D2001914293 2288

القاعة_12لیمینمحمد D201632081571 2381

القاعة_8مسعوديمحمد D201631112179 2301
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:25طبع بتاریخ: على:

القاعة_10هني منصورمحمد D1998214634 2332

القاعة_4یخلفمحمد D2006237254 3256

المدرج_ببوزرمانمحمد أمین D20082028751 3083

القاعة_15خالديمحمد أمین D200162141 2427

القاعة_25سوالمیةمحمد أیمن D201734021970 2565

القاعة_7دمان دبیحمحمد األمین D201634014897 3326

القاعة_2عمارمحمد األمین D2002948042 3216

القاعة_18عمرانيمحمد األمین D201531106027 2517

القاعة_12مساعدیةمحمد األمین D20106050152 2377

القاعة_30مسعوديمحمد األمین D201639039508 2594

القاعة_6اوطایدلتمحمد الشریف D201631113068 2256

المدرج_جریاشمحمد الصدیق D20061079852 2099

المدرج_جواليمحمد المختار D20038026656 2096

المدرج_جبن شریفمحمد بلقاسم D2001912368 3145

القاعة_5قالممحمد بن صالح D201639039631 3282

القاعة_33بن نورمحمد جهید D20101074367 2651

القاعة_31زادتمحمد زین الدین D20032055016 2606

المدرج_أطیبمحمد زین العابدین D201733028666 2035
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

القاعة_24هاشمي راشديمحمد ضیاء الحق D20126020271 2537

القاعة_24میلوديمحمد عبد الرحیم D201532092176 2541

المدرج_ببومحدافمحمد علي D20104021527 2053

القاعة_11عبد النورمحمد عماد الدین D201735099382 2365

المدرج_ببریكمحمد فوزي D201534034716 3111

القاعة_3حمزةمحمد لمین D201532062264 3243

القاعة_13میمونيمحمد مولود D2001102354 2388

المدرج_جلقمةمحمد نور D201635096101 3182

المدرج_جبن سیدي محمدمحمدو D201637072561 3183

المدرج_بكاتیامحمدي D201638023130 3122

القاعة_33سالممحمود D201531114274 2656

القاعة_13واضحمحمود D2002164207 3434

المدرج_جحمديمحي الدین D20082077187 2106

القاعة_14مالويمختار D201632085824 3468

القاعة_25بلعلويمدینة D201731070661 2563

المدرج_ببولكروشمدینة D201731071549 3132

القاعة_24السرحانمراد D20022083 2530

القاعة_2براهميمراد D1997210824 2162
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبلعقلمراد D20122011430 3027

القاعة_1بودوميمراد D2001323000 3196

القاعة_13بوعكازمراد D201331035085 3443

القاعة_6حماديمراد D201535116066 3306

القاعة_6فضیليمراد D201431066225 3301

المدرج_جكانونمراد D199991987 2085

القاعة_9مریممراد D201732026090 3368

القاعة_9مرادمرسلي D20122020000 2317

المدرج_ببلحاجمروان D19952121 3054

القاعة_24حدیبيمروان D201739039651 2549

القاعة_marwa9مروة D201731100961 2327

القاعة_15زمورمروة D20121071829 2436

القاعة_11سكحالمروة D201432021958 3404

القاعة_11قریمومریة D20105037992 3402

القاعة_8تواتيمریم D20111069691 3340

القاعة_1دحمانيمریم D201735099485 3209

القاعة_14طاجینمریم D2001647888 2406

المدرج_بفرقانمریم D20081055528 3082
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

القاعة_30قارةمریم D201635065283 2593

المدرج_ألیتیممریم D20084030206 3020

القاعة_14مبركمریم D201631071932 3466

القاعة_2یقدوميمریم خدیجة D201738008623 3230

القاعة_1عید القادرمزاتي D199118502 2141

القاعة_4لعصیصمزیان D20104051154 3259

القاعة_31مزیتي مفیدةمزیتي مفیدة D201333038029 2612

القاعة_32عیسىمسعود D201339065055 2630

القاعة_2غازيمسعود D20113027481 2171

القاعة_10حیمدمسعودة D20121080125 3382

القاعة_7مسوسمسلم D201332019682 2274

القاعة_16باقيمصطفى D201738064613 2470

القاعة_13بن مبخوتمصطفى D201331063398 2397

المدرج_بجزیريمصطفى D201632069456 2072

المدرج_أحشروفمصطفى D20075114827 3018

المدرج_جضیفمصطفى D201532062350 3172

القاعة_14عبد العزیزيمصطفى D201731102897 2424

القاعة_5غندوزمصطفى D20072074360 2230
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

القاعة_3قروامسةمصطفى D2001233102 2181

القاعة_18عبد صرانديمعمر D1999213501 2497

القاعة_11صولحمفتاح D201539040375 2358

القاعة_31عبد الحلیممكاوي D20079041723 2609

القاعة_25نقازمكي D201638077104 2562

القاعة_1مالحملیسة D201631032253 3208

القاعة_4دايملیك D20079028616 3257

المدرج_أردوانيملیكة D20091016555 3022

المدرج_بعبد اللطیفمنار D201534028875 2063

القاعة_14إخلفمنال D2001262704 3454

المدرج_جبن شهیدةمنال D20101054774 2109

القاعة_6بوحدیدمنال D20106032828 3298

القاعة_11بن حواشمنصور D198859313 2346

القاعة_7بوحدیشمنى D201731091896 2277

المدرج_أناجريمنیة D2000608281 2004

القاعة_1حمديمنیر D20103033915 3205

المدرج_جمحمديمنیر D201632064816 3181

القاعة_18میداويمنیر D20059056449 2502
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

القاعة_24هاديمنیر D1995333462 2526

القاعة_32سعیدانيمنیل D1997212951 2619

القاعة_8بوعزةمهدي D2000729425 3335

القاعة_8راتنيمهدي D20062056238 3338

المدرج_جابراهیمموساوي D20051051525 2097

القاعة_10ثعالبيموسى D201633066135 3390

القاعة_13خیريموسى D20079029594 3438

المدرج_أسلمانموالي الطیب D19916552 2001

القاعة_28بلعربيمولود D201732054014 2580

القاعة_24حامديمولود D201635028980 2547

القاعة_17شماشمةمولود باسل D201434042043 2488

القاعة_2بن یحيمونیة D20105020340 3222

المدرج_جعیوازمیساء D201733055183 3186

المدرج_أجعریرينادیة D20104046216 3024

القاعة_2سوالمينادیة D199613177 2161

القاعة_10طالبينادیة D201432044598 3384

المدرج_بلحسینينادیة D20085004301 3085

القاعة_2فالحناصر D198024172 3211
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

القاعة_24ناجمناصر D20032069176 2531

المدرج_جأكلينبیل D20071068438 3152

القاعة_2بومعرافنبیل D20044033309 3217

القاعة_15توریرينبیل D1996187800 2426

القاعة_5خواصنبیل D201531119401 2235

القاعة_13صحراوينبیل لخضر D199451628 2387

المدرج_أالعمورينبیلة D2002236213 3011

القاعة_12سماتينبیلة D200627417 2375

القاعة_13رحالوينجاة D20064014125 2393

القاعة_2قادرينجاة D2001646578 3214

القاعة_11ملهاقنجاة D201731050041 3409

القاعة_18بوطاوسنجمة D20172061813 2521

القاعة_9بوطاوسنجمة D20032061813 2314

القاعة_5بولنوارنجمة D20112051154 3279

القاعة_1كحالنجوى D20079021925 2147

القاعة_4مصباحنجوى D19962629 2203

القاعة_1بوبكرنجیة D20044046190 3198

المدرج_أفاطمةندري D20163203217 3038
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القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

المدرج_جأبوعمروندى D20081004557 3156

القاعة_17فزاعندى لمیس D201433059852 2487

القاعة_1الحمزةنذیر D201334027611 2154

المدرج_بداودنزیهة D1999661759 3058

القاعة_7نباتنزیهة D1996162549 2262

المدرج_جبریكنسرین D201631054257 2122

القاعة_14بلفیرودنسرین D20142066227 2417

القاعة_5بوبكرنسرین D201735034715 3288

القاعة_14بوبنیةنسرین D201631074623 3467

القاعة_11بوعكازنسرین D201635026975 2362

القاعة_14عزازدةنسرین D20092025146 3461

المدرج_جعلي شیكوشنسرین D201735082533 2137

المدرج_بلتیبنسرین D199654343 3055

المدرج_جمقربينسرین D201531090704 3171

القاعة_16بوزیرينسرین أمینة D201531119440 2464

المدرج_بلخضارينسیم D201531008872 3105

المدرج_بمرارنسیم D201631063649 2069

المدرج_ببن الحاج جلولنسیمة D201638011843 3121
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قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

المدرج_ججیجينسیمة D20072038332 3153

القاعة_2تسوحنصر الدین D201435025728 3225

القاعة_9نیةنصر الدین D1997818487 2308

القاعة_11زواوشةنصیرة D20102037921 3401

المدرج_ألغویطرنصیرة D20079096040 3019

القاعة_3مرسلينصیرة D20058001341 3238

القاعة_10معط اهللانصیرة D1999981 3374

المدرج_جمهرهرةنصیرة D201631087647 3177

القاعة_15سقالبنظیرة D20073001352 2430

القاعة_17بالرقينعیمة D20079092711 2482

القاعة_11بختينعیمة D20075114563 3397

القاعة_4بن عزیزةنعیمة D20052068573 3255

القاعة_4حركاتنعیمة D2000334240 2205

المدرج_برحمانينعیمة D20069053513 3078

القاعة_30مسعادينعیمة D1995297442 2584

القاعة_2منصورنعیمة D2006337292 2165

المدرج_بمنصورنعیمة D2002337292 3068

المدرج_جكریوطنوارة D20071099861 2100
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قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

القاعة_10باجویةنواعم D2000926824 3376

القاعة_28بن عثماننوال D20062020992 2568

المدرج_جحاجیننور الدین D20063026872 3150

القاعة_7طرانجينور الدین D1998263000 3311

المدرج_بماجورنور الدین D201738071737 2079

المدرج_جلغواطينور الهدى D201632045618 2125

المدرج_جمحمودينور الهدى D20112046312 3161

القاعة_7هاشمينور الیقین هدى أمینة D201738007308 2279

القاعة_2أوراقنورالدین D2002421650 3215

القاعة_3بـةڤنورالدین D1987210213 3231

المدرج_أبراينورالدین D1990291303 3001

القاعة_3بن عزیزةنورالدین D2001255101 2182

القاعة_2بوهدينورالدین D20064085117 3218

القاعة_8شبرونورالدین D20169051714 2305

القاعة_31شریفنورالدین D20113054119 2610

المدرج_أطویلنورة D2002206832 3010

المدرج_بعلیلينورة D20122057780 3095

القاعة_25مكيهاجر D201332067725 2557
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قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

القاعة_10خرباشهاجر لیلة D201731086222 2343

القاعة_32حمودةهاشم D2011340339 2626

القاعة_9خاللفةهالة D201435038273 3359

القاعة_9بلفضیلهبة D201733058840 2330

القاعة_5سعیدانيهبة D20054072346 2228

المدرج_جعویسيهجیرة D1997177832 2083

القاعة_10برادعيهدى D200064091 3375

المدرج_جمقرانهدى D201735100093 3188

القاعة_18قصابهدیل D201736022484 2525

المدرج_جبن نعیجةهشام D20072059901 2102

القاعة_2عبد الالويهشام D201639029017 2175

القاعة_7لعرجهشام D20121059855 3317

المدرج_جنويهشام D20072074802 3154

المدرج_أدریديهناء D201635046146 3041

المدرج_أرباشهناء D201733068675 3046

المدرج_جقوادریةهناء D20106050269 3159

القاعة_1جیالليهند D201733056666 2159

المدرج_بمرداسيهواریة D20104042775 2054
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:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

القاعة_10بیداويهیام D201632082331 3389

المدرج_جصحراويهیشام D2002480429 2093

القاعة_5بشیريواسیني D2017634993 3290

القاعة_10عبدليوسام D201532067465 3387

القاعة_10طاهريوسیلة D201734022060 2344

القاعة_2بن عماروصال D201631047238 2174

القاعة_5حركاتيوفاء D201439014495 2233

القاعة_3عدالنوفاء D20126000000 3241

المدرج_أمحمدولد الحاج D20047006072 2007

القاعة_7بغداديولید D201738008672 3330

المدرج_بتواتيونسة D20072003504 2049

القاعة_2اسعیدانيوهیبة D20083041151 3219

القاعة_4جغبلووهیبة D1999606633 3252

القاعة_18نويوهیبة D20066011539 2504

القاعة_33بوراسیاحي D20098015508 2650

القاعة_14عطیةیاسر D201334074563 3463

القاعة_3زعباریاسمین D20041049299 3236

القاعة_25هنةیاسمین D201731094792 2564
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االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

القاعة_3بن عبد الحلیمیاسمینة D201739040996 3250

القاعة_33لطرش بوثلجةیاسمینة D2002191630 2641

القاعة_18لعوریاسمینة D201734061900 2524

القاعة_1ویسیاسمینة D20072076797 3202

المدرج_جبودریسيیاسین D201432049456 3168

المدرج_بمباركةیاسین D20104020974 3092

المدرج_بمجبریاسین D20172034209 3126

القاعة_11نادریاسین D199938328 2347

المدرج_بصالحیاقوتة D20114016107 2057

القاعة_14طنشیامنة D20039048623 2407

القاعة_12بوشعبةیحي D2001232114 3413

القاعة_3داليیحي D201432010158 2193

القاعة_1شنینيیحي D20089069612 2148

القاعة_2صالحيیحي D20094043447 3220

القاعة_9قودةیحي D2001412877 3352

المدرج_جسلطانيیزید D201532087914 2119

القاعة_5بوربعةیمینة D20081059269 3276

القاعة_7شواقريیمینة D201532081182 3323
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

النشاط االداري والمسؤولیة االداریة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

القاعة_11عیاشینیمینة D20062016663 2349

القاعة_3بن ازواوینیس D201631081424 2197

القاعة_13جمعيیوسف D2001234834 3433

المدرج_بحیرشیوسف D20112019935 2056

القاعة_28صبوریوسف D201434027416 2576

المدرج_بصیدیوسف D20059016134 2047

القاعة_24مقرانيیوسف D201733017979 2548

القاعة_6بن سكريیونس D201639020659 3307

القاعة_25قروانیونس D20038043306 2553
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

المدرج_جالعونيإبراهیم D2000939932 5137

القاعة_2شرقيأبوبكر D2001947375 5633

القاعة_12تكركارتأحالم D201335059533 5843

القاعة_301زرقانأحالم D2000600278 5562

المدرج_جیكنأحالم D20034044854 5142

القاعة_101إزیانأحمد D20122073002 5472

القاعة_12بلجیالليأحمد D20042070985 5841

القاعة_11بلخیرأحمد D1997166223 5804

القاعة_6بوكسانيأحمد D201431040408 5701

القاعة_7رابحيأحمد D20075041317 5738

القاعة_101شریطأحمد D20088063283 5464

القاعة_101عبد االويأحمد D20095075592 5467

القاعة_4عزایزأحمد D201631004974 5663

القاعة_2محاديأحمد الهاشمي D2000811062 5623

القاعة_204أسماءأحمد بن یحي D201532072216 5880

المدرج_أعمیرأحمد عبد الصمد D201339070033 5034

القاعة_2خونةأحمد محمود D199059467 5626

المدرج_جبوسعیدأسامة D201535096218 5170
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

القاعة_101سغاویلأسامة D201634048233 5476

القاعة_5بوترعةأسامة جالل الدین D201732060359 5690

القاعة_301بن عین السمنأسماء D2007708616 5573

القاعة_7صابورأسماء D20121060963 5737

القاعة_1میمونإسمهان D201532076340 5600

القاعة_8السبتيآسیا D2002439574 5748

القاعة_301لخضاريآسیا D201634002018 5596

القاعة_301یكنآسیا D20034044858 5565

القاعة_201فكیرینيإكرام صابرین D201732045036 5516

المدرج_أبن قدورإلیاس D201539058468 5043

المدرج_بعوشاشأم السعد D201435066960 5103

القاعة_2طاهريآمال D201438057647 5635

القاعة_201حفیفيأمال D2002271694 5488

القاعة_201دریوشأمال D201639031519 5511

المدرج_جعاشورأمال D201532037776 5169

القاعة_11بن دالي براهمأمیرة D20121057540 5806

المدرج_بسالطنیةأمیمة D201634033579 5115

القاعة_9یحیاويإنتصار D201632047440 5779
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

القاعة_201رجیميآیة D201731046496 5512

المدرج_أنعیميإیمان D1999342177 5006

القاعة_101خدیرأیوب D201632031865 5475

المدرج_جعفیفأیوب D201434019919 5164

القاعة_7روینةابتسام D20034009663 5728

المدرج_جأبي اسماعیلابراهیم D1985225773 5128

القاعة_9حسناويابراهیم D201539032380 5763

القاعة_4عبد العزیزابراهیم D201535043391 5670

القاعة_12بن الباراحمد D1999476172 5851

المدرج_ببن یحياحمد D2001912548 5065

القاعة_201سالماحمد D199838041 5486

القاعة_12سالفاحمیدة D201638071652 5838

القاعة_4بن ناصراسامة D20105000016 5679

المدرج_جلحمارياسكندر D1997403446 5131

القاعة_204سمانةاسماء D20172047703 5893

القاعة_6بلقاسماسماعیل D20102054626 5705

القاعة_3ادماسیة D201732065987 5651

القاعة_2بوزیان الرحمانياسیة امینة D20173207469 5620
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:26طبع بتاریخ: على:

المدرج_جعیساكرام D201739027543 5182

القاعة_11غزالاالخضر D201532041486 5809

القاعة_11صحراويالبتول D20082023708 5810

المدرج_أتیقرینالجیدة D20113024411 5028

القاعة_9مرحابالجیاللي D2017362010 5769

القاعة_204درباليالحاج D201539084465 5889

القاعة_6دریزةالحاج D2016452 5718

المدرج_بخالديالحاج أحمد D201639031216 5117

القاعة_9قنفودالحواس D201632055309 5778

المدرج_أبشیريالخنساء لیدیا D201431069037 5035

القاعة_3بن شاعةالزهرة D2001901480 5659

المدرج_جزمیتالسایح D201639009153 5177

القاعة_101طویلالسعید D201739032121 5482

المدرج_بطالبالشیخ D20128051595 5097

القاعة_6قیرعالصادق D20089032382 5703

القاعة_1بوعونالصدیق D199381775 5619

المدرج_ببریزینيالطیب D20072066853 5075

المدرج_أدراویشالطیب D201338054050 5033
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 
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قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

القاعة_201علونالعربي D20042049461 5490

القاعة_204لطرشالعربي D200470436078 5873

القاعة_6غرابالمنتصر باهللا D20125006505 5715

القاعة_204رحمانيالمیلود D199361413 5865

القاعة_204زهورالهادف D20092019373 5881

المدرج_جخولیفةامحمد D20049026345 5149

القاعة_7مویسيامحمد D2002923943 5730

المدرج_جتویمرامل D20105068209 5156

القاعة_204لعوابدیةانوار D201634028680 5874

القاعة_1محیرشایمان D201733043017 5605

القاعة_7خاشوشبایة D201212106266 5735

المدرج_جمكاشبختة D20042081013 5147

المدرج_بهاجربدار D201733066247 5124

المدرج_جبكريبدر الدین D201435088927 5166

القاعة_301بومعیزةبدر الدین D201733038331 5599

المدرج_بحسانيبدرة D201737032918 5127

القاعة_10العربيبراهیم D2001802837 5785

القاعة_11بن محمود محمود مسعودبراهیم D20122073265 5801
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حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

المدرج_بزبیريبراهیم D201732078698 5123

القاعة_1عبد السالمبراهیم D200164867 5603

القاعة_4حموديبشرى D201431048341 5660

المدرج_جطهراويبشیر D2001937848 5140

القاعة_101مكيبشیر D1991297645 5444

القاعة_4بن قیطةبالل D201436054520 5673

المدرج_جبوصیدةبالل D201634028794 5176

القاعة_204حمیدانيبلحداد D20049026910 5863

القاعة_301منصف صالح الدینبلعیدي D20112052420 5582

القاعة_8لوالعبن تمرة D201632000134 5745

القاعة_12غاليبن شهرة D2017228718 5849

القاعة_201یعقوبيبن شهرة D201539014634 5506

القاعة_201اسماءبن یوسف D20121067647 5502

القاعة_9صوالحيبوتینة D20101055360 5774

القاعة_9لوایفيبوزید D20125040272 5767

القاعة_1مسعودبوزیدي D20173903954 5607

المدرج_جالعالیةبوساق D20095070687 5154

القاعة_101فندوبوعالم D2017877116 5483
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حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

المدرج_بلعماريبوعالم D201731078630 5120

القاعة_301محمد بلكبیربوعالم D20092060681 5577

القاعة_101عصمانيبومدین D20072061784 5460

المدرج_أرفیقتركماني D20072062196 5016

القاعة_101كریمةتركي D1999805541 5448

القاعة_1حراثيتواتي D1997624189 5609

القاعة_204حمیدةتوفیق D20059012585 5872

القاعة_2زیانتوفیق D201432066928 5629

القاعة_6زیقطتومي D199150633 5711

القاعة_11بلطيجابر D201636058849 5822

القاعة_2مجاهديجابر D201639035559 5639

القاعة_101رجاءجبار D20082042556 5463

القاعة_101محمدجعید D20039027716 5455

المدرج_ببن احمدجلول D20048014012 5071

القاعة_8جداويجلول D20079015792 5740

القاعة_4بشكیرجمال D201333032511 5676

المدرج_أبوحدةجمال D1996278424 5002

القاعة_3بلقصیرجمعة D201638083315 5649
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25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

المدرج_بمحمدجمعي D20074027527 5078

القاعة_10براونيجمیلة D20102041831 5780

القاعة_6تیجانيجمیلة D201634003152 5712

القاعة_201متحزمجمیلة D2000434166 5487

القاعة_204بن جریدجیاللي D201539095190 5894

القاعة_12غالم اهللاحاج D2000211002 5844

القاعة_301سوفيحدي D197625916 5554

المدرج_جقدورحریزي D2002909733 5141

المدرج_أسبعحسنة D1997252744 5003

المدرج_جبن یحيحسیبة D200142207 5139

القاعة_12بن زینبحسین D199239014888 5832

القاعة_1بیكوكحسین D201631065024 5615

القاعة_301مقدمحفیظة D20047032035 5567

القاعة_12بن داودحكیم D1997200152 5837

القاعة_11تیویدیوینحكیم D199228051 5828

المدرج_جزروالحكیم D1999235264 5135

المدرج_أمایديحكیم D20061078027 5012

المدرج_أبوخالفةحلیم D201335056112 5031
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حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

القاعة_6كریمحلیم D20085023294 5713

المدرج_أمحي الدینحلیم D201632064933 5048

القاعة_11جامةحمزة D201733015197 5819

القاعة_301فضیلحمزة D201531038659 5586

القاعة_301كرفاححمیدة D2000264323 5561

القاعة_10بوشرنوححنان D20072088752 5799

القاعة_3بوعبشةحنان D199944847 5650

القاعة_11قرینحنان D201537050121 5823

القاعة_201بوشمةحوریة D20083027869 5497

القاعة_1صبیحيحوریة D20057063433 5614

القاعة_11ولد محي الدینحوریة D201531070783 5824

المدرج_ببولبنانحیدر D201636016663 5116

القاعة_204العبدونيخالد D201638021172 5866

المدرج_ببوهنيخالد D20121049870 5095

القاعة_101حمدینيخالد D2000469652 5450

المدرج_جشوارخدیجة D201631080657 5174

المدرج_بمنقالتيخدیجة D20043000215 5068

القاعة_301هیدشخدیجة D20062059144 5570
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حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

القاعة_8مریمشخدیحة D20124039833 5757

القاعة_3علوشخضرة D20072062082 5656

القاعة_11طعیبةخلیل D201539034960 5813

القاعة_201عیدةخلیل D20079034685 5496

القاعة_3هانيخولة D201639034490 5645

القاعة_11بلحاجخیر D20121049891 5825

المدرج_أرواريخیرالدین D201631103966 5045

القاعة_7جلوليخیرة D19941124 5724

القاعة_204آیت حجامداود D20062068889 5878

المدرج_بكسكسدحمان D1996105932 5059

المدرج_أیاسردحیة D20089023937 5023

القاعة_201سعیدونيدعاء D201731096251 5515

القاعة_101الدومدالل D1999926979 5449

القاعة_201باشادلیلیة D20078077720 5494

المدرج_بقحشدنیا D201734043558 5126

المدرج_جمباركیةرابح D1998330657 5134

القاعة_204محدبرابح D2001478122 5864

المدرج_بنورالدینرابح D2001243327 5063

 صفحة 74 من 233



/

:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 
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25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببنايربیحة D20073035742 5077

القاعة_301بوعمامةربیع یونس D201531056693 5587

المدرج_بجبريربیعة D20103023723 5088

القاعة_Ratiba9رتیبة D201432062183 5768

القاعة_6راجيرزیقة D1997362443 5716

المدرج_جطبراخرشدي ضیاء الدین D201439008647 5167

القاعة_204عطاررشیدة D2002809554 5886

المدرج_بالهادفرضا سیف اإلسالم D201531103517 5106

المدرج_جبن یامنةرضوان D20112052935 5158

القاعة_12قدريرمزي D20124018537 5858

القاعة_301عليروینة D201539037580 5591

القاعة_11تبانيریان D201732033835 5829

القاعة_5شوقيریان D201733066470 5687

المدرج_بغقاليریم D20105003262 5089

القاعة_4حسوناتریمة D20125035719 5677

القاعة_11باللزرقوق D20091039075 5808

المدرج_بأوریاشيزكریا D199691876 5060

القاعة_1بومعرافزلیخة D2001410375 5602
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25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

القاعة_101یونسيزهراء D201531077250 5474

المدرج_جصیادزهرة D200014998 5136

القاعة_2براهیتيزهیة D2007249725 5628

المدرج_أبوحیلزهیة D201731060353 5054

المدرج_بشویكةزهیة D201632070294 5114

القاعة_10شرفاويزهیر D20073045338 5793

القاعة_101فلیاشيزهیر D20044100830 5457

القاعة_204رشیدزهیرة D1989-40007 5885

المدرج_جمشبكزوبیر ندیر D201538076306 5171

المدرج_أبشقةزیاد D201635015231 5050

المدرج_بحعديزینب D20085095169 5083

القاعة_1كرزازيزینب D198578534 5601

المدرج_جمولوةزینب D201732048538 5181

القاعة_204زعیمشسارة D2001343116 5892

القاعة_101عمرینسارة D201732060927 5480

المدرج_بفالحيسارة D20102010301 5087

القاعة_201مریخيسارة D201539093791 5507

القاعة_204یحیاويسارة D201331071849 5862
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25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

القاعة_301بورقعةسامیة D20172033166 5598

القاعة_8فلیلسيسجیة D20062037213 5752

القاعة_101سنيسعاد D2001423992 5452

القاعة_9شناحسعاد D2002261612 5764

القاعة_4عالليسعاد D2001927420 5667

المدرج_جنایليسعاد D201435041274 5165

القاعة_301یدروجسعاد D20111051608 5581

المدرج_ببن لحرشسعاد دلیلة D200441073272 5070

القاعة_101خلیفهسعادنه D20044037979 5456

القاعة_7مختارسعدون D2017803194 5722

القاعة_8مجدوبسعدیة D20073045428 5746

القاعة_101شدوليسعید D2001250460 5451

القاعة_10شرشافسعید D20083040163 5782

المدرج_بمحاديسعید D20088018807 5084

القاعة_3حدادسعیدة D201731101410 5640

المدرج_جحمیديسعیدة D20061060663 5151

المدرج_بعمر زورقيسعیدة D20072017122 5074

المدرج_بشعبيسفیان D20075116033 5080
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج
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25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببن زاويسلمان D20105053159 5090

المدرج_أبوسطةسلیم D20082038363 5020

القاعة_101مغرانيسلیم D19961641 5445

المدرج_بشجاري المرسلیمان D201532018479 5108

المدرج_جسراجیةسلیمة D201731052469 5179

القاعة_11مدفونيسلیمة D20054011128 5821

القاعة_11حمزةسمیة D201531105854 5814

المدرج_بفالحيسمیة D201732009301 5122

القاعة_301لمدغريسمیة D201631048676 5592

المدرج_بخالفيسمیر D20112043430 5093

القاعة_101مقدمسمیر D20079013090 5461

القاعة_301بومزراقسمیرة D199636323 5557

القاعة_9یوسف الزینسناء D201731094839 5776

القاعة_101ربیعسهام D199861687 5447

المدرج_جبشیريسهیر D20044086977 5148

القاعة_3بشیريسهیلة D201535114142 5644

القاعة_8شحیمةسهیلة D1996102630 5750

القاعة_101الحمرسهیلة D201638079109 5477
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

القاعة_201بوضیافسوسن D201635110185 5510

المدرج_ألوصیفسومیة D20071094181 5015

المدرج_أحیدبسید أحمد D20173039076 5053

القاعة_301غربيسید علي D20101037755 5578

القاعة_10تیغرینيسیدعلي D2001243368 5794

القاعة_301رویبحسیف الدین D20124031700 5584

القاعة_9بشانيسیلیا D201636023935 5772

المدرج_بلبازشاهیناز D20129011335 5098

القاعة_4زاويشذى الریحان D201531058325 5669

القاعة_1مختارشریف D201737039693 5606

المدرج_جكریفیفشعبان D201739035596 5183

القاعة_2عیاديشفاء D201534022614 5621

القاعة_301بكريشكري D1998457244 5558

المدرج_جرايشكیب D20124071399 5159

القاعة_2كرمیششناز D201634051640 5627

القاعة_204قریرةشهرزاد D201531118862 5871

القاعة_201الوالدشیماء D201632021016 5508

المدرج_بشرفاويشیماء D201632063758 5113
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

القاعة_3تقابجيصالح D201338061434 5641

المدرج_جهالالتصباح D20095005535 5153

القاعة_301شعاللصبرینة D2001487106 5563

القاعة_101كابليصبرینة D201731083808 5479

القاعة_6عديصدیق D199245433 5714

المدرج_أبدرانيصفیة D201631065506 5044

القاعة_301زغوديصفیة D20079009809 5574

القاعة_3الحاج أحمدصالح الدین D20163617105 5646

القاعة_7شامخصوریة D20054048328 5723

القاعة_10هماميضیاء الدین D201635037977 5787

القاعة_101ضیفضیف D20079041547 5462

المدرج_جزیانيطارق D20103070193 5155

القاعة_11بلعربيطاهر D20077088797 5815

القاعة_301حموطاهر D1992314118 5556

القاعة_1عبد الصادوقطیب D20082010069 5613

القاعة_10رحمونطیرش D20041108155 5786

المدرج_أبن سرايعائشة D201537084265 5042

القاعة_101حمزاويعائشة D19982740107 5446
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

القاعة_10صیقععائشة D201739002524 5798

القاعة_201لعمارةعائشة D201635103530 5509

القاعة_101غریبيعادل D20104021206 5468

القاعة_10مـقـلیـدعـــادل D20074053868 5790

المدرج_ببرجیحانعاشور D201533004676 5109

القاعة_8بن نعجةعاشور D1999378419 5742

القاعة_204همیلةعاطف D201334026831 5888

القاعة_201مدقدمعبد الباسط D201739036201 5518

المدرج_جشرفيعبد الجلیل D1996265601 5130

القاعة_8براهميعبد الحفیظ D201632035553 5741

القاعة_7بلعمیديعبد الحق D20111069232 5733

القاعة_101بن سحیريعبد الحق D20089015484 5465

القاعة_12حماديعبد الحق D201739025677 5846

القاعة_11خلفيعبد الحق D20095018630 5805

القاعة_301لعورعبد الحق D201534037063 5590

القاعة_1فوقةعبد الحكیم D201523005582 5618

المدرج_ببوطورةعبد الحلیم D201334026872 5101

القاعة_101رحاليعبد الحلیم D20105083513 5469
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:27طبع بتاریخ: على:

القاعة_301ناجيعبد الحلیم D201240238006 5583

المدرج_بغفاريعبد الحمید D2000912193 5062

القاعة_301محالعبد الحمید D201532008645 5589

القاعة_301بوربیععبد الرحمان D20079010099 5575

القاعة_5جاب اهللاعبد الرحمان D199361201 5689

المدرج_أخریفعبد الرحمان D20079021765 5018

المدرج_بلحلوعبد الرحمان D201531092857 5105

القاعة_9بولرباحعبد الرفیق D201535036700 5762

القاعة_11مسعودعبد الصمد D201735089298 5826

القاعة_12أدمامعبد العزیز D201734013154 5847

القاعة_11بوشعیتةعبد العزیز D20062026459 5803

القاعة_12سقانعبد العزیز D201334059678 5857

المدرج_جقنانيعبد العزیز D20039025163 5145

القاعة_301لعالويعبد الغاني D1992310769 5555

القاعة_204بزعيعبد الفاتح D1998402691 5869

القاعة_11بركانعبد القادر D1997249894 5800

المدرج_جبوجلیدةعبد القادر D201339067286 5163

القاعة_10بودانيعبد القادر D1999240514 5792
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

القاعة_9قاسميعبد القادر D2001816498 5766

القاعة_5منصورعبد القادر D201732066514 5691

القاعة_204بوضیافعبد الكریم D201435100814 5887

المدرج_جعشودةعبد الكریم D201639095369 5178

القاعة_201عیاديعبد الكریم D20111041481 5499

القاعة_204قرادعبد الكریم D2017346829 5877

المدرج_باجلیداینعبد اهللا D199457485 5058

المدرج_بعمامرةعبد اهللا D201539080891 5112

القاعة_6العایبعبد المجید D201536020773 5706

المدرج_بطرباقوعبد المجید D20079096464 5081

القاعة_4بن عمرعبد المعز D20089066497 5678

القاعة_11سیدموعبد النور D20072042483 5827

القاعة_301مویسيعبد النور D20101061328 5579

القاعة_10توامریةعبد الهادي D201732062862 5795

القاعة_201فضیلعبدالحق D201532042423 5504

المدرج_أبرقوقعبدالحلیم D20062040898 5013

القاعة_11حمزاويعبدالقادر D20085101490 5820

القاعة_9عمراويعبدالقادر D20085101485 5777
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

القاعة_201قشوانعبدالكریم D201532042510 5505

القاعة_11لخضاريعبدالمجید D20092043945 5812

القاعة_8لزهرعبید D20084026443 5755

القاعة_4عوفيعتیقة سارة D201531082067 5671

المدرج_أتاشفینعثمان D20101035973 5025

القاعة_3سراحعدلیة D201335085146 5655

القاعة_101داشرعطیة D201639037326 5478

المدرج_أجعبوبعفاف هدى D20081060403 5019

القاعة_4معطا اهللاعالء D20046070013 5675

القاعة_2زغایدیةعالء الدین D20091059856 5637

القاعة_8بلعالمعلي D199189624 5759

المدرج_جبن سهایلةعلي D201732015369 5180

المدرج_ببوبرةعلي D20043014512 5069

القاعة_11سایحيعلي D201535055967 5811

القاعة_1مقريعلي D20092010731 5610

المدرج_بعزوقيعمار D201435076340 5104

القاعة_6بوجلولعمر D201731079827 5709

القاعة_4خذیرعمر D2000911578 5661
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

القاعة_8غراسعمر D20051082938 5751

القاعة_12میدونةعمر D20075108394 5853

المدرج_أیحي مداحعودة D20172007014 5051

القاعة_301فاطمة الزهراءعیدون D1999249683 5559

المدرج_ببلیطعیسى D201533020289 5110

المدرج_جشریفعیسى D20105083821 5157

القاعة_1طلحاويعیسى D1998227716 5616

القاعة_7طیباويعیسى D201432062240 5720

القاعة_101عكراشعیسى D20119015107 5471

المدرج_بقورشيعیسى D201332054195 5099

القاعة_204میهوبيعیسى D20079010199 5891

القاعة_3همیلعیسى D20089027073 5652

القاعة_10تفاحعیشة D20109023689 5783

القاعة_12بشورغانیة D1991317750 5840

القاعة_7إیدیرغنیة D20124042317 5727

القاعة_7مرزوقغنیة D201732067568 5721

المدرج_ببدر الدینغوفي D20075054841 5079

المدرج_أرمانةفؤاد D201632056553 5047
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

القاعة_8جعالنفاتح D20011070195 5747

القاعة_204میمونفادي D201635035342 5879

القاعة_6بن مشیهفاروق D201739037650 5708

القاعة_301صیدونفاروق D201632054257 5595

القاعة_1براديفاطمة D199838895 5604

المدرج_أبلعقونفاطمة D1997433373 5004

القاعة_5زحاففاطمة D20042083778 5692

المدرج_أناويفاطمة أحالم D201531080629 5037

القاعة_12حمیدةفاطمة البتول D201731102561 5856

القاعة_201بومانةفاطمة الزهراء D20074035625 5493

القاعة_12حطابفاطمة الزهراء یاسمین شریفة D201631076071 5834

القاعة_10سعديفاطمة الزهرة D201733027888 5784

القاعة_6دراويفاطمة سامیة D201739095676 5700

القاعة_301شالخفاطیمة الزهراء D201737061541 5600

القاعة_8شریقيفاطیمة الزهرة D20088020214 5758

القاعة_6خمیساتفایزة D20041066178 5702

المدرج_بفایزةفایزة D20122026276 5096

القاعة_10أفوناسفتحي D2000207779 5797
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

القاعة_5قوادريفتیحة D20172055980 5699

المدرج_جبن شیخفروق D20042072341 5146

القاعة_204تقمونتفریدة D19981022 5882

القاعة_5سویسيفریدة D1998334214 5693

القاعة_12إدریسوفضیلة D1994106538 5854

القاعة_6زعفرفضیلة D201531050754 5717

المدرج_أخمخامفطوم D201439014875 5036

المدرج_ببدانيفطیمة D201731096448 5121

المدرج_أاسامةفالق D201732043897 5055

القاعة_204سواقفهیمة D200151332 5860

القاعة_12نصیبفواز D201734029574 5833

المدرج_جدبایلیةفوزي D201334025723 5162

القاعة_12بن عامرفوزیة D20032050336 5855

القاعة_201شعبانيفیروز D201735090599 5517

القاعة_9خیراتفیصل D201638024451 5761

القاعة_2عبدالسمیعقاسمي D201538022406 5622

القاعة_10أركاتكاهنة D20111067162 5791

القاعة_11رزوقكریمة D1997800398 5817
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

القاعة_1مخلوفيكریمة D201732049895 5617

القاعة_3شائبكلتوم D20039025981 5653

القاعة_2العایبكمال D201112029149 5624

المدرج_جبولنواركمال D1997818136 5133

القاعة_204خالديكمال D20128005224 5875

المدرج_أبن عیدةكنزة D20051059985 5011

القاعة_4جیالليكنزة D20121069137 5666

المدرج_بأوراغكهینة D201433003151 5102

المدرج_جسعدونكوثر D201331045343 5160

القاعة_204عوامالمیة D20041004276 5884

القاعة_7بعزیزلبنى D1997400130 5725

القاعة_12رغیسلخضر D1997450722 5839

المدرج_أعشبيلخضر D1989361457 5001

المدرج_أمونجيلخضر D201533032769 5040

القاعة_7خذیريلزهر D1997505441 5731

القاعة_2بقديلمیاء D2002258806 5638

القاعة_4عماريلیاس D201633074873 5674

القاعة_5قاسملیاس D20073046492 5684
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

المدرج_أطكوشلیدیة D201632066522 5049

المدرج_بالصبلیدیة D20111010098 5091

القاعة_8الكرلیلى D201631074552 5756

القاعة_7هوشاتلیلى D200092887 5739

القاعة_1تواهیرلیندة D20071004779 5612

المدرج_جحدولیندة D201631047680 5173

المدرج_أسالميماجدة D20111064117 5027

القاعة_8بازونماریة D201531074067 5754

القاعة_8یونسمازن D201534130077 5753

القاعة_101بن عبدلعزیزماسینیسا D2002432538 5453

المدرج_جمزیديماسینیسا D20053032625 5150

القاعة_12ناعممباركة D201639038868 5859

المدرج_أبن زهرةمحفوظ D20072087423 5017

القاعة_201أكنوشمحمد D201731061061 5513

القاعة_6براقمحمد D198369012 5719

القاعة_6بعزیزمحمد D201632059715 5710

القاعة_101بلجوديمحمد D20105084131 5470

القاعة_7بن ریةمحمد D20044103100 5732
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبوسطةمحمد D20172064118 5052

القاعة_9جنیديمحمد D1995442051 5775

القاعة_3خالديمحمد D20079040933 5647

القاعة_201درباليمحمد D20064100869 5492

القاعة_11رحمانيمحمد D20122017859 5816

القاعة_101زعباطمحمد D20051054579 5458

القاعة_10سایبمحمد D20105000931 5796

المدرج_بسداسمحمد D201639038951 5119

القاعة_4شاتيمحمد D201539044974 5668

القاعة_12شریفيمحمد D20073046590 5845

القاعة_301طاجینمحمد D201332045988 5585

المدرج_بعبادةمحمد D20092054300 5086

القاعة_2عجاسمحمد D201532092061 5636

القاعة_201عنترمحمد D20052012436 5491

القاعة_301غلیاويمحمد D20072063129 5571

القاعة_12كریممحمد D20044094324 5830

القاعة_4كویسيمحمد D201631083740 5672

القاعة_101لبعلمحمد D2002442378 5454
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:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

القاعة_201لحیانيمحمد D20078080007 5495

المدرج_جمحمديمحمد D20085030639 5152

القاعة_301مغراويمحمد D20092031226 5576

القاعة_2نقابمحمد D201632056844 5625

المدرج_بنوريمحمد D201639038919 5118

القاعة_12هنيمحمد D20062064424 5850

المدرج_أمنصورمحمد أمین D201632000549 5046

القاعة_6عرويمحمد اسالم D201431052530 5707

القاعة_5أبكرمحمد األمین D20087060249 5697

القاعة_101حبیبيمحمد االمین D201338030883 5473

القاعة_101خضیرمحمد الصالح D20059065651 5459

المدرج_أدلیميمحمد الصالح D201734037357 5056

القاعة_101كافيمحمد الصالح D20089047113 5466

المدرج_بسایحمحمد الطاهر D19764118 5057

القاعة_301عمراويمحمد العباس D20059013259 5568

القاعة_201حمیدومحمد العربي D20112053197 5500

المدرج_جقدوريمحمد الفاتح D20039021719 5144

القاعة_204بن توتةمحمد امین D201532005206 5867
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

القاعة_204سفیانمحمد حسان D1996182454 5883

القاعة_11سعد اهللامحمد رضا D201537077256 5802

المدرج_بیزهمحمد رضا D201531104388 5107

القاعة_5سعديمحمد زین العابدین D201632057851 5695

القاعة_3بن غربيمحمد عالء الدین D200590015412 5658

القاعة_11الطواهریةمحمد نجیب D201732057650 5818

القاعة_5بوجنانةمحمد نزیم D20081048196 5683

المدرج_بالهليمحمد یاسین D2001925261 5066

القاعة_4بشیريمختار D20039026438 5665

القاعة_201زروقمختار D201731061131 5514

القاعة_12مداحمداح ریمة D19971658823 5831

القاعة_5سلیممراح D1996251397 5698

المدرج_أبن صالح الدینمراد D201533019268 5039

المدرج_جبودوميمراد D2001323712 5138

القاعة_301رحمانيمراد D20062016403 5569

القاعة_7شالليمراد D20062052574 5726

القاعة_4علوطمراد D2000916588 5662

القاعة_10فضلةمراد D1997534964 5789
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:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

القاعة_3فلتانمراد D201336013961 5654

المدرج_جعبادمروة D201631900000 5175

المدرج_بجبريمروى D201533037289 5111

القاعة_301بن العیدمریم D201631095739 5594

المدرج_أبن خلیفمریم D20109028636 5026

القاعة_3بوخاريمریم D201531121626 5648

القاعة_9مربحمریم D20081037296 5770

القاعة_10مسعودانيمریم D2002246566 5788

القاعة_301العشابمریم إیمان D201631066046 5593

المدرج_أعالوىمزوزة D2002436913 5007

القاعة_301رشیدمسعود D201639063401 5597

المدرج_أعبدالحقمسعود D20085097955 5021

القاعة_12عبدالرزاقمسعود D1996263149 5852

القاعة_10عداممسعودة مریم D201737031279 5781

القاعة_1حریزيمصطفى D20079000335 5611

القاعة_8شریفمصطفى D201639040180 5744

القاعة_11قویسميمصطفى D20072064165 5807

القاعة_7مقنوطمصطفى D20092011191 5729
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

القاعة_7مهابيمصطفى D2000250231 5736

المدرج_أعبدالباقيمعاش D20064110872 5014

القاعة_6هواجيمعمر D201631066065 5704

القاعة_3عزوزمفتاح D200378799 5657

القاعة_301زكیريمفیدة D20041043748 5566

القاعة_201مغطیطملیك D1997625013 5485

المدرج_أبوعیطةملیكة D20086016233 5022

القاعة_204بوغرارةملیكة D2001612103 5861

القاعة_5یونسملیكة D20064036040 5694

القاعة_2فردملیكه D201334025014 5634

القاعة_9العبديمنال بثینة D201531114686 5765

القاعة_201زیتونيمنیر D20085024873 5498

المدرج_بأحبابمهدي D20072073997 5076

المدرج_بسعداويموسى D20082056155 5082

القاعة_201قاسیمي بن زهارموسى D20032079555 5489

المدرج_جقونيموسى D198965261 5129

المدرج_أعوانمیلود D1999246612 5005

المدرج_أدحمانيمیمونة D20032055244 5009
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببن بكیرمیمي لینة D201734040395 5125

القاعة_201بوحریقنبیل D1994174912 5484

القاعة_5بلقاسمنبیلة D199816809 5680

القاعة_2بن ضیفنجاة D20073074139 5630

القاعة_2تفاتنجاة D201532031219 5632

القاعة_204سهیلينجاة D20033088927 5870

القاعة_7حبابينجیب D20095025310 5734

المدرج_بفارسنجیب D2002219626 5067

القاعة_3یسعدندى صبرین D201531079383 5642

المدرج_بجبوابلیةندیر D1997231587 5061

القاعة_101فتیلینةنریمان D201739026749 5481

القاعة_9لكحلنسرین D201331042222 5760

المدرج_أزوادنسیمة D20031044305 5008

القاعة_301ویضاحنسیمة D2001800635 5564

القاعة_1شخمایةنصر الدین D201339042935 5608

القاعة_201غربينصیرة D20119009903 5501

القاعة_204بن عبد العزیزنظیرة D20102054148 5876

المدرج_جالساسينعیمة D1997806935 5132
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

القاعة_204بن یوسفنعیمة D201732066895 5868

القاعة_5زرادنةنعیمة D20082028731 5682

المدرج_بقشطولينعیمة D200138321 5064

المدرج_بدبیشنفیلة D20111069747 5092

القاعة_5عثامنةنهى D1999413818 5696

القاعة_5خالدينوال D201331077342 5681

القاعة_5قشیشينور اإلیمان D20092023005 5685

القاعة_4لعبابسةنور الدین D201335053116 5664

القاعة_301براهمينورالدین D1999318631 5560

القاعة_12بویعقوبنورالدین D201632061635 5848

المدرج_أمراحنورالدین D20094017227 5024

القاعة_204شلدادهاجر D201631058067 5890

المدرج_أطهاريهاجر D20042058390 5010

المدرج_أمیليهاجر D20115082351 5029

القاعة_9مزیوهاجر أسماء D201638070894 5773

المدرج_أبورقعةهاجر ایمان D201338052892 5032

المدرج_ببوعمرةهارون D20114016201 5094

القاعة_301سماسلهارون رشید D20076010266 5572
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:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبیدانهدیان D201532070109 5038

القاعة_301بوزوالغهشام D20106004632 5580

القاعة_201شیخيهشام D20122036989 5503

القاعة_2حرحارهند D201732024182 5631

المدرج_جنزاروردة D201531071797 5168

القاعة_9عطاروسام D201534084384 5771

المدرج_جتوميوفاء D20036034223 5143

المدرج_بمزغیشولید D201333000890 5100

القاعة_8حبوشوهیبة D20095069932 5749

القاعة_301تال قلعةوهیبة وسیلة D201531112544 5588

القاعة_12مولودویسام D201531060280 5836

المدرج_جبدر الدینیاسمین D201331067818 5161

القاعة_8محدیدیاسمین D201532065965 5743

القاعة_12أوقاسيیاسین D20078071699 5842

القاعة_5دوغنویاسین D201531003301 5688

المدرج_بمحمدیحیاوي D20092011127 5085

القاعة_3تواتيیسمینة D20103004249 5643

القاعة_5نویريیسمینة D1992285454 5686
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:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

حقوق االنسان والحریات العامة  التخصص : 

25/01/202323:25:28طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببوطبةیسین D20064058611 5073

المدرج_ببریكیمینة D20056006798 5072

المدرج_جبورایبیوسف D20153904128 5172

المدرج_أشریقيیوسف D20127032659 5030

المدرج_أفریحیوسف D201535103440 5041

القاعة_12منصوريیونس D201335051790 5835
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:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

merouanebenaliaالمدرج_ب D201738022549 6090

SelmaneELBERKANI3_القاعة D20072048005 6187

القاعة_101مرامریةإبراهیم D201534031385 4328

القاعة_4بن عزیزةأحمد D20072097733 6218

القاعة_2بوجطوأحمد D201432040839 6180

القاعة_7بورانأحمد D1984345 6283

القاعة_3بوعبیبسةأحمد D201631084751 6196

المدرج_أتاميأحمد D20072069237 6015

القاعة_7شویحأحمد D1999224946 4226

القاعة_5لعريأحمد D20082080511 6231

المدرج_جمعروفيأحمد D2017904364 6141

القاعة_6رمضانيإسالم D201533064761 6265

المدرج_جشرفيأسماء D20179004321 6116

القاعة_4عقبيأسماء إیمان D20122030942 6214

القاعة_5بوشاربإسماعیل D20078068757 6232

القاعة_1بن الشیخإسمهان D20083060016 6152

القاعة_203مباركأشواق D20054016541 4383

القاعة_7بریكإكرام D201734024030 6278
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

القاعة_6شیكرإكرام D20082030158 6256

القاعة_9والتيألفة D20171048846 4282

القاعة_101ولیتيألفة D20091048846 4318

القاعة_2بركانأمال D20102026918 6169

القاعة_203حمیديأمال D201638067711 4397

المدرج_أسلیمانيأمال D20086043204 6020

المدرج_جنواصریةأمال D201633064155 6137

المدرج_بكرلیلأمحمد D20042072962 6053

القاعة_2أونیسيأمیر D2000412460 6167

القاعة_9براهیميأمیرة D20082046839 4274

القاعة_9بن سعادةأمیرة D20102000198 4277

القاعة_8حلوشأمیرة D201633071385 6292

القاعة_10بهلولأمیمة D201634024272 6345

القاعة_101عیسانيأمین D20086036552 4317

القاعة_10بوعالمأمینة D20088018710 4295

القاعة_8مشتةأمینة D201533074725 4256

المدرج_جمهديأمینة D20042035677 6128

المدرج_أبداويأنفال نور الهدى D201733055495 6014
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

المدرج_بشنیخرأوسامة D2006600230 6086

القاعة_8كرموشإیمان D201732004112 4260

القاعة_6سرسوإیمان عائشة D20092046249 6264

القاعة_8تیمیزارأیوب D201532033953 4255

القاعة_101بوقرافابراهیم D201739031522 4336

المدرج_أجموعيابراهیم D201739031526 6004

المدرج_أطالبابراهیم D20034050339 6017

المدرج_جفدولابراهیم D2000811046 6124

المدرج_أمالكابراهیم D199595366245 6016

القاعة_2ناهيابراهیم D201332018865 6173

القاعة_3الحسنابو الهنود D20132476 6205

القاعة_9مخطارياحمد D201639008568 6311

القاعة_9موفقاحمد D2000914880 4268

القاعة_1لدمكاحمد ریاض D201738027080 6163

القاعة_104بن میلوداسحاق D200085785 4341

القاعة_6زواقرياسماء D20115008614 6261

القاعة_10الشیخاسماعیل D201533074711 4300

القاعة_4زیداناسماعیل D20082002118 6206
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

المدرج_أسارةاسماعیل D20079085294 6043

القاعة_7بن عربیةاسیا D20052033022 6266

القاعة_8زیبانياكرام D201531053259 4253

القاعة_203بن سعدةالبشیر D2002804935 4380

القاعة_7لعریبيالجیاللي D1995222205 6277

القاعة_9مبشیشالجیاللي D2001247272 4269

القاعة_9بعیرالحسین D1999904540 6306

القاعة_7بن عبیرزالربیع D1997335586 6274

القاعة_9ضیفالزهرة D20062050513 6312

القاعة_203عرعیشالزین D1993236497 4369

القاعة_2عمرانالسالمي D201339029103 6177

القاعة_6زرقینالطاهر D20036004945 6255

القاعة_10سكالالطاهر D199213158213 6337

القاعة_5میميالطیب D20069066834 4191

القاعة_8عماريالعطرة D2001438734 4245

المدرج_أعیساويالعماري D201739032344 6041

القاعة_1عمروشالعید D200043107 6147

القاعة_203مسواكالعید D201733056295 4401
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

القاعة_9قردوحالمولد D20074083193 6310

القاعة_3بوسلیمانيالیاس D201531070638 6198

القاعة_7جنیديامال D20079008672 4229

المدرج_بشریطامال D20114022841 6097

المدرج_جبن سدیرةامحمد سلیم D20079025740 6138

القاعة_8مرادامیرة D201639003248 6291

القاعة_8بن قرونسامین D20042039838 6300

القاعة_4طكوشامینة D20092050670 4175

القاعة_8نشبةامینة D2001454555 6305

القاعة_8عایدباسین D199280396 4243

القاعة_9عبد المجیدبالطیب D2007928459 6320

القاعة_101عبدوبایة D2017252 4331

القاعة_6سبعبدر الدین D201739032767 6260

القاعة_104طالبيبدرالدین D20088056619 4353

القاعة_203بلقاسمبراهیم D20068022086 4386

القاعة_10درقیلبراهیم D1993644 4284

القاعة_101علیليبراهیم D1996189286 4304

المدرج_جیوسفبركات D1987149236 6101
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

القاعة_2عامريبشرى D201532065160 6185

القاعة_203حاج قویدربالل D201332071844 4389

القاعة_5خفیفبالل D20122073218 4199

القاعة_101طاهربالل D201334026107 4324

المدرج_بعبد اهللابالل D20042084644 6047

القاعة_203نسیببالل D201435031906 4390

القاعة_1بوغاربلخیر D199245415 6150

القاعة_6بركةبلقاسم D20109007569 4216

القاعة_1بن سلیمبلقاسم D201539033788 6164

القاعة_104لسودبلقاسم D2000935421 4342

القاعة_3معتوقبن حلیمة D201738018423 6192

القاعة_203هاجربن شریف D201732068503 4400

القاعة_101قرشيبن عزوز D2000912941 4309

المدرج_بعابدبن عیشوش D1999800646 6050

القاعة_4محمدبن نعجة D201439019737 6215

القاعة_3وسیمبوتعني D20095015682 6186

القاعة_101جمالبوصبع D20046005597 4312

القاعة_8أوموسىبوعالم D1997237211 4244
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

القاعة_6كریفاليبوعالم D20111071021 6251

القاعة_5جرعوببولرباح D20049016701 6243

القاعة_4داوديبولفعة D20069010530 6209

القاعة_104عبادبیالل D20081096844 4352

القاعة_7النويتقي الدین D20095013991 6272

القاعة_104عقیلتینهینان D201633022723 4361

المدرج_أبهلولثامر D20059027226 6026

المدرج_ببلحاججازیة D1997245406 6054

المدرج_جزحافجبار D2001707596 6109

المدرج_أبوعالقجالل الدین D199525524 6044

القاعة_104إدریسجلود D20079093608 4351

المدرج_جالعقابجمال D20079041338 6122

القاعة_101الوافيجمال D201334026199 4325

المدرج_ببیبيجمال D20042042282 6067

القاعة_11دراغلةجمال D1987229952 6350

القاعة_101عبد الكریمجمال D20032026082 4311

القاعة_203غزالجمال D1998482549 4372

القاعة_7بن قرنةجمال الدین D20098013685 6280
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

القاعة_5زقعارجموعي D20085102106 4195

القاعة_8مولیاطجمیلة D2001804621 4246

المدرج_بصفار باتيجویدة D2002245963 6049

المدرج_ببن طاهرجیهاد D20082059585 6065

القاعة_7بوصبعحبیب الرحمان D201534025355 4236

القاعة_203بن شكیكنحبیبة D2002219446 4377

المدرج_ببن مدثرحسام الدین D201731031494 6046

القاعة_5زرقینحسن D20074020755 4192

المدرج_أبن عمارةحسناء D201537020019 6039

القاعة_3بن سماعینحسین D2000417064 6200

القاعة_101بوروبةحسین D199248119 4303

القاعة_4حفیظحسین D200069261 6210

القاعة_4عقونحسین D20088021511 4174

القاعة_104قریدحسین D199282398 4338

المدرج_جبن توميحفیظة D20062020329 6108

القاعة_7بن داودحفیظة D20064099890 6282

القاعة_8بوقرنحكیم D2000417541 6287

القاعة_8بوبكريحمزة D2000835490 6299
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

المدرج_أسناءحمالوي D20106018443 6006

القاعة_4مسدورحمیدة D198510264 4163

القاعة_7الباححنان D1999432824 4227

المدرج_جبدفیافحنان D20129048790 6104

المدرج_جعیشوشحنان D20075028184 6118

المدرج_بكیاسحنیفة D1997106272 6087

القاعة_1بوعليحواء كوثر D20121036573 6165

القاعة_101العیشيحوریة D201732019825 4332

القاعة_1صابرحیمر D20125088551 6158

المدرج_بإیدیرخالد D201639034232 6093

القاعة_104بن قرنانخالد D2001258098 4343

القاعة_7عدالةخالد D20092051352 4231

المدرج_بكلةخالد D201632015527 6081

القاعة_5لبیضخالد D201739034006 6234

القاعة_104نصیرخالد D201334025663 4355

المدرج_ببیبشخدیجة D19921163 6084

القاعة_3شنینيخدیجة D201635071571 6193

القاعة_6عرایبيخلیدة D200030761 4209
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبومرقدخلیصة D1998331707 6002

القاعة_104طیبيخلیفة D1995366489 4340

القاعة_10أمزیانخولة D201635020687 6330

القاعة_4قرشخیرة D20079030937 6211

القاعة_101قادريدرین D201734002914 4334

القاعة_8حاجدعاء D201734023465 6286

القاعة_4بن خدیمدلیلة D1997500105 6224

القاعة_8طوالبیةدنیا D201534018999 4257

القاعة_4أحماديرابح D20049010492 6212

القاعة_104قمینيراشدي D201534003030 4359

القاعة_10لحمرراضیة D1997657722 4285

القاعة_7إزواويربیع D1999215965 4225

القاعة_4جاللربیعة D20069001307 4172

المدرج_أمرداسيرجاء D201736050749 6023

القاعة_10نزاررجاء D2001646789 4290

القاعة_11مبدوعةرحاب D201332068565 6354

المدرج_جغوالمرحمة D20115047185 6121

القاعة_5زعبوبرزاق D2000611914 4185
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

القاعة_4علوانيرشدي D20064101869 4171

القاعة_5محمدرشید D20032081132 6244

القاعة_11عساسرشیدة D20052011460 6352

القاعة_6قمانةرشیدة D2000231772 4208

القاعة_104حمداینرضا D201731078968 4365

القاعة_104أحمیمرضوان D20123048878 4354

القاعة_9زوقاررضوان D1999255791 6315

المدرج_جأمغاررفیق D20103011294 6131

القاعة_11حجونيرمزي D20075015095 6353

المدرج_بمعمريرمزي D201635072588 6095

القاعة_5بن هنوررندة D201632062998 6230

القاعة_1جمیلریان D201736051903 6161

القاعة_9دبةریم D20171054028 6317

القاعة_8أوراغيریمة D201731086359 6301

القاعة_1بن معمرریمة D201533007698 6154

القاعة_8بوزیدریمة D201531048145 6298

القاعة_203فكیرریمى D20171065679 4398

القاعة_203بن عزیزةزكریا D20102066868 4388
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

القاعة_7بن خیرةزكریاء D20115079767 4234

المدرج_ببن شریفزكریاء D20082065864 6098

القاعة_8كالشزكریاء D20082042615 6289

المدرج_جزدینيزهرة D20082074412 6136

القاعة_5بخوشزهیة D1997480648 6238

القاعة_101بن قطافزهیة D201331062192 4323

القاعة_4یحميزهیة D20062005706 6219

المدرج_جهاشميزهیر D2001454129 6115

المدرج_بمعوشةزوهرة D200177486 6057

المدرج_ببخوشزیروت یوسف D201539035489 6099

القاعة_6بن عسلةزین الدین D2001809003 6262

القاعة_1حناشيزینب D201433057610 6149

القاعة_5مزوزيزینة D1998409993 4184

القاعة_8بوعليسارة D201634067245 6303

المدرج_جتریاقيسارة D20031089626 6103

القاعة_8كبابسارة D2001635202 6304

المدرج_بسالميسالم D2001227634 6064

القاعة_1حمزاويسامیة D20038005553 6157
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

القاعة_4سایبسامیة D20044021995 6217

القاعة_4بوراسسعاد D20104024687 6222

القاعة_5بوعروريسعاد D20033081088 4190

القاعة_9خنیسةسعاد D201535020794 4280

المدرج_جتفاحسعد D20079041574 6120

المدرج_بشینارسعدان D201635025104 6058

المدرج_ببوزوادةسعید D1993483104 6096

المدرج_جهمالسعید D20044028 6125

القاعة_8بلحسینسفیان D20078023416 6302

القاعة_101لقصیرسفیان D200092934 4310

القاعة_6كریسسلمة D201531050606 4219

القاعة_10مسحولسلمى D20063055653 4292

المدرج_جبن نیليسلیمان D201782450 6132

القاعة_6نوحسلیمان D20032022147 6249

القاعة_4صیقعسلیمة D20085037721 6213

المدرج_بلعجاليسلیمة D20092042310 6048

القاعة_5رحمونيسلینة D201733010854 6240

القاعة_2باشمارسمراء D1997320881 6171
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

القاعة_2باشاسمرة D201434025733 6175

المدرج_أطبوشسمرة D2002842323 6013

القاعة_10بریانيسمیة D201532066047 6335

القاعة_104بزیوسمیة D20062068962 4349

المدرج_أبن مرابطسمیة D2000639747 6003

القاعة_2شناويسمیة D20052009370 6170

القاعة_101بریغتسمیرة D20111048988 4319

القاعة_4غوینيسمیرة D2000250586 4167

المدرج_أنیقروسمیرة D20054082656 6012

المدرج_ببن یحيسهام D1996344168 6060

القاعة_4حمزةسهام D20164023689 4179

القاعة_9رشديسهام D20062057905 4271

القاعة_104شنةسومیة D201732059636 4366

المدرج_أعواريسید علي D20091036837 6007

القاعة_9براهیميسیدعلي D2002226409 6316

القاعة_6حفصةسیرین D201632066753 6250

القاعة_7عیساويسیف االسالم D20114012494 4232

المدرج_أجایليسیف الدین D20095017967 6011
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

القاعة_8خنوشسیف الدین D20064013657 6293

القاعة_2سیقرجیجنسیقرجیجن D200161502 6182

القاعة_9تیعشتینشریف D201431024088 6307

القاعة_7بطاششریفة D20109060000 6285

القاعة_101بوتربیاتشهرزاد D20127047558 4321

المدرج_أسعوديشهرزاد D1990167106 6018

القاعة_10براهمشوقي D20066012058 6339

المدرج_ببولعراسصابر D1998331705 6078

القاعة_104عالیليصابرینة D201638067717 4362

المدرج_جبن رحمونصادق D201739035667 6105

القاعة_9حمدانصالح D1996269918 4265

القاعة_203نقازصالح الدین D201438068671 4391

القاعة_10ضبةصاورة D20079013736 6331

القاعة_7بن حرشاشصباح D201535000439 4238

القاعة_6بن عامرصبرینة D2001229444 6263

القاعة_8ذیابصبرینة D201635005165 6288

القاعة_4بن عمیرةصدیق D20032024660 6216

القاعة_4خرخارصدیق D2002375520 4169
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مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:29طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببن عمیروشصفا كامیلیا D201731095697 6061

المدرج_ببوزیديصفاء D201335090221 6082

المدرج_جخامسةصفاء D20119043182 6126

القاعة_9بن زیانصالح الدین D20089001478 6313

القاعة_203بن مهیریسصلیحة D201531118907 4392

القاعة_6الجريصهیب D201732066407 6258

المدرج_برویشيضیاء الرحمان D20034022887 6051

القاعة_101حواءطارق D20082027572 4315

القاعة_5شهباويطه محمد األمین D201735046430 4201

المدرج_أجباريعائشة D20048049255 6025

القاعة_5زكريعائشة D20079092052 4193

المدرج_ببدريعادل D2001650081 6092

القاعة_10زواويعادل D201431052477 6326

القاعة_6طالب أحمدعادل D20062040890 4212

القاعة_203قانةعادل D2002445448 4378

القاعة_2عبدالقادرعازب D20098045576 6172

القاعة_101صغیريعاشور D20072042409 4314

القاعة_7عوایشیةعاشور D20176030481 6284
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_203بـــــخــــتــــيعــــــــامــــــر D1992189799 4368

القاعة_7خرموشعامر D201335067165 4235

القاعة_6منصوريعامر D20042051291 4211

القاعة_7زاويعباس D20082083509 4230

القاعة_5نایليعبد الباقي D201735050596 6228

القاعة_8عبد اهللاعبد الحفیظ D201332027990 6297

المدرج_أعبد النوريعبد الحفیظ D2000370930 6036

المدرج_أنابتيعبد الحق یوسف D20064132765 6030

القاعة_1العیاشيعبد الحكیم D201435092002 6153

المدرج_جبودریسيعبد الحكیم D201539041671 6135

القاعة_5حالیمیةعبد الحكیم D2001659286 4188

القاعة_9محروزعبد الحكیم طارق D201537050541 6323

المدرج_جبن عليعبد الحمید D20109053142 6139

القاعة_7رعاشعبد الحمید D2002924190 6271

القاعة_101سعادهعبد الحمید D201539011837 4330

القاعة_4عثمانیةعبد الرؤوف D201534033644 6223

القاعة_4بودیارعبد الرحمان D201334017495 4176

المدرج_بغسوليعبد الرحیم D201734020580 6075
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_10بن بتقةعبد العزیز D201632065272 6327

القاعة_4بوجالبعبد العزیز D1992726 6225

المدرج_بسعداويعبد العزیز D1997803316 6056

القاعة_2مزهوديعبد العزیز D20102049355 6166

القاعة_1بوجلطيعبد الغني D201531044691 6160

المدرج_جعرابي سالمعبد الغني D20172027002 6140

القاعة_2بركةعبد الفتاح D201635110018 6179

القاعة_3شعبانعبد الفتاح D20122056760 6201

القاعة_101حمدودعبد القادر D1998241115 4306

المدرج_ألعجالعبد الكریم D201334024113 6021

المدرج_أمباركيعبد الكریم D20062037400 6034

القاعة_7أحمد مسعودعبد اهللا D1999224840 6279

المدرج_بسركوعبد اهللا D201639011481 6055

المدرج_جبورعدةعبد المؤمن D20102042288 6133

القاعة_7بوصبععبد المالك D20049008673 6281

القاعة_104منصوريعبد الناصر D201531118981 4358

القاعة_101قسیميعبد الوحید D1999434216 4308

القاعة_6بن مهديعبد الوهاب D1992301833 4203
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_10صدوقيعبد الوهاب D20034017348 6342

المدرج_أاألحولعبدالباقي D20122058872 6045

القاعة_101قادريعبدالغفور D20065070526 4313

القاعة_104زقعارعبدالقادر D2001913316 4345

المدرج_بسرارديعبدالقادر D20088019907 6062

القاعة_5ناجيعبدالقادر D2010835174 6229

القاعة_5بعلةعبداهللا D2002669941 4189

القاعة_10انوشكة بشرىعبي D201639004238 4302

القاعة_10شاوشيعثمان D20081074430 6344

المدرج_جبن سعدونعدیلة D20101047614 6127

القاعة_9حسینيعزالدین D20095076297 4276

القاعة_8مزهودعزوز D20031101066 4248

القاعة_101أكساسعصام D1999427940 4307

القاعة_203روابيعصام D1999338330 4374

القاعة_9بن عاشورعفیف D20075097353 4273

القاعة_6نجاعيعقیلة D20072037218 6254

القاعة_9بعاسوعالء الدین D2001422247 4270

المدرج_بزروقيعلي D2001800314 6059
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_4عوسعلي D20127052320 6208

القاعة_5فتح اهللاعلي D201639011715 6235

المدرج_أمرزيعلي D198278381 6024

المدرج_أدبشعماد الدین D201635086831 6005

القاعة_11عزیزيعمار D1991126729 6349

القاعة_5أیت یحیاتنعمر D1992582 4183

القاعة_10بن زیانعمر D200040 4289

القاعة_6جلولعمر D201638022540 4220

القاعة_203راضیةعون D1993262469 4370

القاعة_5بن یوسفعیسى D201532091683 6227

المدرج_ببومازوتةعیسى D20072098316 6094

القاعة_203قریقرعیسى D1999918389 4375

القاعة_4اكرامغریبي D201643005094 4180

القاعة_8عماريفؤاد D20053039127 4249

القاعة_10عامرفاتح D20072077930 4293

القاعة_9عمیريفاتح D1999330878 4267

المدرج_ببن محمدفارس D1998338227 6074

القاعة_10بن عواليفاطمة D2000213503 6329
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الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببوداليفاطمة D1999249984 6070

القاعة_1واضحفاطمة D201631006167 6151

القاعة_3قوجیلفاطمة  زهرة D20072022280 6191

القاعة_10بوعطیطفاطمة الزهراء D20066045751 6336

القاعة_10بوعودفاطمة الزهراء D20122059524 6340

القاعة_203جیباويفاطمة الزهراء D20042066879 4381

القاعة_10میلوديفاطمة الزهراء D20062083058 4291

القاعة_9براهیميفاطمة الزهراء أنوار D201639017247 4281

القاعة_104نجاريفاطمة الزهرة D201731039639 4364

القاعة_5بن التوميفاطیمة D201639007170 6239

المدرج_أیمانيفاطیمة الزهرة D199556797 6031

المدرج_أجنديفایزة D199320165 6028

القاعة_203األحولفتیحة D201732066618 4399

القاعة_203ستيفتیحة D201532081411 4393

القاعة_101سونةفتیحة D201732019963 4333

القاعة_2بورنانفروجة D201532057891 6183

المدرج_بالعوفيفلایر D201633022875 6089

القاعة_1بوعكازفریحة D20039003729 6146
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_10خلیفةفرید D1999800178 4288

القاعة_4شابيفرید D20074073814 4173

القاعة_203عميفریدة D20062020721 4384

المدرج_بغرابيفریدة D1999473198 6088

القاعة_9قبزیليفریدة D20072013486 4272

القاعة_104جعديفطوم D20179032199 4367

القاعة_9مطارفطیمة D1998200531 6324

المدرج_جخلفاويفلة فاطمة D201539005367 6134

القاعة_104محمديفوزي D20052039066 4347

القاعة_4أنساعدفوزیة D19952712 4164

القاعة_7موسىفیروز D201534034299 4237

القاعة_4بعلوجفیصل D201434026542 4177

القاعة_2بوبكرفیصل D20033101046 6176

القاعة_6خزناجيفیصل D201731080040 6259

القاعة_5عمارةفیصل D201638083671 6237

المدرج_أبن ورقلةقوماري محمد D2001912545 6033

القاعة_1عزوزيقویدر D20049012531 6162

القاعة_10صغورقیس D201335061124 4297
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_5حمیسيكریمة D20072063016 6245

المدرج_جبن قیدةكمال D20062052427 6102

المدرج_ببوبكراويكمال D201739038363 6068

القاعة_4سعديكمال D1995430177 6221

القاعة_6سعوديكمال D20064102683 4213

المدرج_جشباككمال D199719972374 6143

القاعة_7بوسعیدلخضر D1997250396 4223

القاعة_4بوعالملخضر D201539096183 6220

القاعة_8سبعلخضر D20085080104 4251

القاعة_8طویللخضر D201739038704 4262

القاعة_4بدایریةلزهر D1995311165 4165

القاعة_10سمیةلشبور D201632035307 6341

المدرج_أرابحلطرش D201333060368 6042

القاعة_9عائشةلطیفة D1999229633 4266

القاعة_3عادللعناني D20044024864 6204

القاعة_203خلفالويلمیاء D2001646217 4376

القاعة_9زقرارلمیاء D2001800317 6309

القاعة_5عاتيلندة D201534034483 4200
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المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_104طوالبیةلویزة D201432017838 4356

المدرج_أسكاكلیلى D20036070088 6010

القاعة_3بن خمیسلینة سلسبیل D201635000924 6199

القاعة_4جراردةلیندة D1997455918 4166

القاعة_6حمایليمایسة D20094015526 4215

القاعة_7عروسمایسة D20071071146 4228

المدرج_بدرنونيمبروكة D201735023631 6063

القاعة_10نوالمجبر D201431088269 4298

القاعة_7بعیطیشمحفوظ D20063104486 6276

القاعة_9العنتريمحمد D201738020541 6308

القاعة_9اوالدسعیدمحمد D201539096242 6319

القاعة_10بقواسةمحمد D201632016802 6333

القاعة_203بكیريمحمد D201534034567 4395

القاعة_9بن الطرشةمحمد D201339006681 4278

القاعة_5بن جد یدمحمد D20098022679 6236

القاعة_2بن عطیةمحمد D201738020552 6184

القاعة_2بوخدونيمحمد D201632038778 6174

القاعة_6بودبزةمحمد D20078025088 4214
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الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_8بورهوميمحمد D20042078309 6290

القاعة_6تاميمحمد D20092051419 6247

القاعة_9تسميمحمد D199245539 4263

القاعة_6حلباويمحمد D201639038943 4221

المدرج_بحماديمحمد D199535703 6085

القاعة_9حوبانمحمد D201532038700 4279

القاعة_5دقیشمحمد D2001213837 4186

القاعة_11رباحمحمد D1997183347 6346

المدرج_أسلیمانيمحمد D2002262840 6037

المدرج_أسمانةمحمد D20072064117 6022

المدرج_أشرفيمحمد D1999249662 6029

القاعة_6صالحيمحمد D20034090574 4210

القاعة_7عبداتمحمد D201531051521 6275

القاعة_101غضبانمحمد D20175097857 4337

القاعة_8قایدمحمد D201632038780 4259

القاعة_9قصريمحمد D1992104020 6322

القاعة_3لعالويمحمد D201532092026 6188

القاعة_7محرزمحمد D201535078630 4239
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_101مرازيمحمد D20083040831 4316

القاعة_4مسعوديمحمد D2002269358 4168

القاعة_10ملیانيمحمد D1998456983 6343

القاعة_10میمونمحمد D1999201158 4287

القاعة_104بلخیريمحمد إسماعیل D201639039499 4363

القاعة_3برایكیةمحمد أمین D20112014829 6197

القاعة_10لجويمحمد أمین D201631072344 4301

القاعة_2بن زايمحمد اقلیس D201639039502 6181

القاعة_9رواقمحمد الصغیر D19823513 6325

المدرج_بحاجيمحمد الیاس D20119013629 6080

القاعة_3دومةمحمد امین D2001802468 6202

القاعة_104منصوريمحمد امین D20151117357 4357

القاعة_10حمیديمحمد توفیق D1992188058 4283

القاعة_5لبطاحيمحمد رضا D20122021374 4197

المدرج_بحاج جیالنيمحمد رفیق D20082074593 6069

القاعة_5دیلميمحمد زكریاء D20122029545 4198

المدرج_بخلیفمحمد شفیق D201532007988 6072

القاعة_6بلعریبيمحمد عبد الجبار D201434004175 6253
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_7حسناويمحمد عبدالرؤوف D20115029178 4233

القاعة_8حلباويمحمد المین D201539017224 4258

القاعة_8عنترمحمد لمین D2017340341 4261

المدرج_أناجيمحمد ناجي D20067052420 6001

القاعة_4خشاشيمحمدزكریاء D20064091657 4170

المدرج_جسعديمحي الدین D201334027444 6142

القاعة_11بن الحاجمراد D20109004020 6351

المدرج_ببن العیفاويمراد D201735099419 6066

القاعة_101بورملمراد D20118011091 4320

القاعة_7سفاريمراد D201635068999 4240

القاعة_6شنوفيمراد D20102047751 6246

القاعة_203عیاشینمراد D1999203955 4373

القاعة_8غناممراد D20075016485 6294

القاعة_7معاشومروى D201638067724 4241

القاعة_104بن جدومریم D2001623214 4344

القاعة_5روایقیةمریم D201431060680 6226

المدرج_بمیلودمریم D20075000354 6083

القاعة_10سخیبةمریم سمر D201539013643 6332
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

المدرج_أاحمد رفیقمستور D201338019265 6019

القاعة_101الوافيمسعود D201534034843 4329

القاعة_8بوجمعةمسعود سامي D201531119337 4254

القاعة_7هیشرمسعودة D1998344282 4224

المدرج_أعیســـــــىمصطفـــــاوي D20115060719 6035

القاعة_5تركيمصطفى D201738021011 4202

المدرج_جحبشيمصطفى D201639040188 6111

المدرج_جعزیزيمصطفى D20062043926 6114

المدرج_جمدیونيمصطفى D201438025407 6119

القاعة_203نیليمصطفى D201636052732 4396

القاعة_6الواليمعمر D201534034876 6248

المدرج_جلركاتمعمر D201332057517 6112

المدرج_بمسكینمعمر D20068029229 6073

القاعة_1زواشمفیدة D201633062125 6159

القاعة_10مخلوفملیكة D2001259331 6338

القاعة_4رماشمنال D201733062256 4182

المدرج_بسفیرمنال D201733037313 6077

المدرج_جبوفجیغنمنصور D1999332975 6117
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

المدرج_جفارحمنى D20074027713 6123

المدرج_بتیطراويمنیر D201435080924 6100

القاعة_11قاصبمنیرة D201531045024 6347

القاعة_6ناصرمنیرة D1996279519 4204

المدرج_باألحولمنیعة D201539013816 6091

المدرج_أعروسيمولود D20102013280 6040

المدرج_جلبشريمونة D20071087774 6113

المدرج_جبن النعیميمیلود D201538015015 6145

المدرج_أقردانمیلود D2000241969 6008

القاعة_203قوادرينادیة D201534018551 4394

القاعة_5بن سالمناعم D199139 6233

القاعة_3إیزامنایلة D20051044151 6195

المدرج_ببریشنبیلة D201735093470 6071

القاعة_6سایبنبیلة D1997440061 4205

القاعة_8حراثنجاة D2002170975 4247

القاعة_3میموننجالء D1991144373 6190

القاعة_101بولقعامرنجم الدین D201735059656 4335

القاعة_9أوالدقویدرندیر D20089074099 6321
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_10لكحلنرجس D201531071687 4299

القاعة_2الوافينریمان D201534028256 6168

المدرج_جفالحنریمان D20111048433 6130

القاعة_6لوناسنریمان D201731098083 4222

القاعة_6معیوفنزیهة D1998200532 4206

القاعة_8جیاللينسرین D20078010016 6296

القاعة_3صادوقينسرین D20122052973 6189

المدرج_جفنورنسیم D20123047323 6106

المدرج_جبالضیافنسیمة D1991236084 6144

القاعة_101بوعفینةنسیمة D2013310447 4322

القاعة_6شرشارنصیرة D201638070790 6252

القاعة_10البركنونعاس D20082018526 4294

المدرج_أمحمدنعامة D2001921597 6032

القاعة_8بلحسننعیم D1997239046 6295

القاعة_8حمادينعیمة D20102010212 4252

القاعة_203موالدينعیمة D1997816884 4371

القاعة_4نوينهاد D201631099125 4178

المدرج_بتمورتنوال D20063041958 6079
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_4دیلمينوال D20087076956 6207

القاعة_203لغبشنوال D2002603912 4379

القاعة_104مرازقةنوال D20061039341 4348

القاعة_5صالبنور D20088064457 4196

القاعة_6فوكراشنور اإلیمان D201331066881 4218

القاعة_203حسایننور الدین D20062037809 4385

المدرج_بعمیرينور الدین D1997700535 6076

القاعة_3محمدينور الدین D20078069574 6194

القاعة_7منادنور الدین D201538077476 6268

القاعة_2معمریةنور الهدى D1999414465 6178

القاعة_7هدينور الهدى D201732057983 4242

القاعة_104سعیدينورالدین D20067055999 4350

القاعة_7شیخنورین عبد القادر D20078010080 6270

القاعة_9رزاقهاجر D201732057678 6318

القاعة_6علیلوشهاجر D201432039326 6257

القاعة_5سعديهادي D20042185114 6241

القاعة_104بلولةهارون الرشید D20034014806 4346

القاعة_101امهشيهالة D201435075454 4326
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_7مكاويهجیرة D2001484655 6269

القاعة_1معسكريهشام D20078026032 6155

المدرج_أشوفاويهنیة D201335043802 6038

القاعة_8بوخیرةهواري D20072043313 4250

القاعة_10دحمانيهواري D2000210915 6328

المدرج_أصادقهواري D20058018858 6009

القاعة_5جالسهیشام D20101004048 6242

المدرج_جمنصوروئام D201735063548 6129

القاعة_203بوتوشنتوائل D20082080998 4387

القاعة_10بوشیربوحید D20062065823 6334

القاعة_104لوصیفوداد D1995237844 4339

القاعة_1بولشلوشوردة D20171072732 6156

القاعة_6بن ناصرولید D20111041536 4217

القاعة_104زنیخريولید D201539028445 4360

القاعة_7سالميولید D20115082479 6273

المدرج_جزواويونیسة D201433069702 6107

القاعة_10قوادریةوهیبة D1998529120 4286

القاعة_11بوجمعةیاسمین D201331056812 6348
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون البیئة والتنمیة المستدامة  التخصص : 

25/01/202323:25:30طبع بتاریخ: على:

القاعة_1لبصیرةیاسمین D20126002265 6148

القاعة_203مرابطيیاسمینة D20043028304 4382

القاعة_6دبزیاسین D1999603424 4207

القاعة_9معاشویاسین D2000208052 6314

القاعة_4ملبوسیاسین D20172064854 4181

المدرج_أبومدینیامینة D2001232653 6027

القاعة_5برحالیحي D2001604501 4187

القاعة_9خیراتیحي D199296327 4264

القاعة_5فرحيیحي D20085007650 4194

القاعة_9حالیتیزید D20082060423 4275

القاعة_7لزعریمینة D20032075575 6267

القاعة_101یعقوبیمینة D1998200718 4305

القاعة_10أحمدین عمر D20095013619 4296

القاعة_101وعرابیوبا D201533030876 4327

القاعة_3بلعطرةیوسف D201739041153 6203

القاعة_203خانیوسف D2017504381 4402

المدرج_بشنینيیوسف D20069073963 6052

المدرج_جغولیونس D20072025066 6110
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون التعمییر وقانون التوثیق  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

ikrammadaoui13_القاعة D20032068358 1784

القاعة_12غزازيأحمد D20092031002 1759

القاعة_10معروفيأحمد D1989829 1697

القاعة_11عویطيأسامة الشاوش D20115078361 1739

القاعة_10سالميأسماء D20072027847 1711

القاعة_9عوفيأسماء D201735000024 1696

القاعة_14واكليأم الخیر D2000333517 1800

القاعة_10بوشرورأمین D1994160431 1699

القاعة_10مشماشأمینة D20062063830 1710

القاعة_13جمالإیلیاء D201732060832 1795

القاعة_14جوديابراهیم D1999372342 1798

القاعة_9حاج عامرابراهیم D20062028958 1683

القاعة_12ملهاقابراهیم D20081090111 1757

القاعة_11بزوحاحسان D20122026153 1740

القاعة_12بلقندوزالحاجة D201738015051 1771

القاعة_9فیها خیرالطاهر D199272599 1674

القاعة_11صدیقالطیب D20115059002 1738

القاعة_10حلیتیمالعمري D20075121505 1712
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون التعمییر وقانون التوثیق  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

القاعة_14عمراويالفضل صالح D201339023940 1809

القاعة_13بودراويانیس D201734076973 1796

القاعة_9بوشلوخبثینة D201634085314 1694

القاعة_9قیبشبراهیم D1991381593 1673

القاعة_13بن حواءبالل D201732035615 1794

القاعة_13دراقيبالل D20123055767 1791

القاعة_10خدایشبلخیر D1998806914 1701

القاعة_13الحديبلخیري D1997812632 1775

القاعة_11أمینةجعیجعي D201635061003 1744

القاعة_12بن عواليجلول D20098013664 1760

القاعة_11الوافيجمال الدین D201734027546 1746

القاعة_11زعفانحاج D1997726123 1722

القاعة_13قمقامةحجیلة انفال D201633070022 1792

القاعة_9بركانحسین D1999200052 1676

القاعة_14قبایليحسین D20084025673 1807

القاعة_11شعبيحمزة D2000442639 1726

القاعة_10صدیقيحمزه D20091058640 1713

القاعة_9الواليحمیدة D2002139650 1679
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مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون التعمییر وقانون التوثیق  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

القاعة_10حاسيخالد D2000801365 1703

القاعة_9میهوبخالد D1990109706 1672

القاعة_14حمدادخدیجة D20072091592 1806

القاعة_13غوارخلیفة D20121079718 1789

القاعة_11بوخاريخیرة D20079041439 1733

القاعة_11بوخلدةدین D20088019419 1736

القاعة_11دروسراضیة D201731095104 1745

القاعة_9سوتوراضیة D20071065108 1685

القاعة_10عسوسرزیقة D1999249677 1702

القاعة_9بلحاجرضوان D20042083065 1681

القاعة_14لرباسرمیساء نسرین D201631096640 1811

القاعة_10برشریاض D1997211563 1700

القاعة_13جزوليریم D1999213404 1778

القاعة_13ستیتيزینب D200173751 1783

القاعة_10بن زهرةسامیة D201732066291 1721

القاعة_10علوشيسامیة D20034051500 1707

القاعة_11حواءسرور D20122031652 1741

القاعة_11بریفوشسعید D20063000406 1731
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مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون التعمییر وقانون التوثیق  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

القاعة_11فرحاتسعیدة D201335091252 1742

القاعة_12بركانسلمى D201734088083 1769

القاعة_10علیويسلیم D1991314856 1698

القاعة_12مبروكسلیمة D201734009872 1768

القاعة_11بوشاربسمیر D20082055556 1735

القاعة_9فارسسویح D201435101348 1691

القاعة_13سعیديسیف الدین الزوبیر D2001429030 1782

القاعة_11بن عاشورشریفة D20092052882 1737

القاعة_10بوجمعةشمس الدین D20042057387 1708

القاعة_12حشاشنةشمیسة D201635002808 1767

القاعة_12رقیقشهرزاد D2001480673 1749

القاعة_14كعلولصباح D201331078857 1808

القاعة_12جماعيصبرین D201631094110 1766

القاعة_12دریشصبرینة D20032046097 1751

القاعة_11جديضیاء الحق D201634024738 1743

القاعة_14بلحاجعائشة D20061072483 1803

القاعة_14زمیمعائشة D20062034028 1804

القاعة_9طیباويعامر D1997491417 1675
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون التعمییر وقانون التوثیق  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

القاعة_9عزوزعباس D2001915046 1678

القاعة_10رحوعبد  القادر D20098045568 1714

القاعة_12مدايعبد اآلمیر D20122057336 1762

القاعة_12بوشاميعبد الحلیم D20042013192 1752

القاعة_13عیسيعبد الحلیم D1998330439 1777

القاعة_9زیتونيعبد الرؤوف D20114038120 1689

القاعة_9عبد الرحمانعبد الرحمان D1999231236 1677

القاعة_14عریواتعبد الرزاق D19891163 1797

القاعة_10زواويعبد الغفار D201433066259 1717

القاعة_9بن یوسفعبد القادر D20102013792 1688

القاعة_10طیابعبد المنعم D20123054264 1716

القاعة_14هواريعبدالرزاق D20039000583 1802

القاعة_12راجعيعبدالنور D20129007777 1764

القاعة_13زیتونيعبلة زهرة D1998218201 1776

القاعة_11خلیلعزالدین D20082024741 1734

القاعة_11بلغربيعطااهللا D1999936762 1725

القاعة_9عیساويعطیة D201539037480 1692

القاعة_13صیلععلي D1999908910 1781
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون التعمییر وقانون التوثیق  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

القاعة_12شرماطعمر D20128058678 1763

القاعة_10العیدعمر خیر الدین D201536043154 1718

القاعة_14بوزیدعهر D20037032125 1801

القاعة_13عطالفؤاد D201731096296 1793

القاعة_9بلعیديفاطمة الزهراء D20072024672 1686

القاعة_12بن عمارفاطمة الزهراء D20079041844 1756

القاعة_13عاقبفایزة D20122004859 1790

القاعة_14بن عمارفتیحة D201538076930 1810

القاعة_9بوقلمونةفتیحة D20067068922 1684

القاعة_10كریوجفتیحة D20051049826 1709

القاعة_10بورایبفطیمة الزهرة D2000918859 1704

القاعة_13بخوشكمال D20061079586 1786

القاعة_11ذیبلخضر D20049028907 1728

القاعة_12محیاويلزهاري D20078024919 1755

القاعة_14لسودلطیفة D201634020354 1812

القاعة_9شواليلیزة D201631013602 1693

القاعة_14معاشومحفوظ D2000208775 1799

القاعة_12بن زموريمحمد D1998224118 1747
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون التعمییر وقانون التوثیق  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

القاعة_9تواتيمحمد D2003723076 1680

القاعة_12خلیليمحمد D20072089548 1754

القاعة_10دراجيمحمد D2002263206 1705

القاعة_12عسليمحمد D2002470730 1750

القاعة_13كاليمحمد الشریف D20102033498 1787

القاعة_13زیتونيمحمد بولنوار D1996169043 1773

القاعة_12أوالدمباركمراد D201439082754 1765

القاعة_12مشبكمریم D20122054193 1761

القاعة_9زاويمصطفى D20094054161 1687

القاعة_13بن حمدةمعاذ D1999759069 1780

القاعة_12محروزمنال D201737046586 1770

القاعة_11مزعزعموسى D1999242044 1723

القاعة_10شالةنبیل D20033088910 1706

القاعة_13غزالينبیل D1992253753 1772

القاعة_11بن عودةنجاة D1999247255 1724

القاعة_13روتالنجوى D20038010208 1785

القاعة_11حمیدانينذیر D20069017965 1732

القاعة_11زمیرينزیهة D20052019507 1729
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون التعمییر وقانون التوثیق  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

القاعة_12عبد اهللانسیمة D1998434414 1748

القاعة_12علیوشنسیمة D20062047974 1753

القاعة_11خوصنوال D2001378180 1727

القاعة_10شنبينور االسالم D201631056080 1719

القاعة_9بدرينور الدین D20044055545 1682

القاعة_13صبیاننور الهدى D20108048567 1788

القاعة_10سالمينور الهدى أمینة D201731107765 1720

القاعة_13رافسنورة D1996228656 1774

القاعة_14رحالهواري D20068067947 1805

القاعة_9الوافيهیثم D201734023956 1695

القاعة_9صایبوهیبة D201432037510 1690

القاعة_10تیفورةیاسین D20107046619 1715

القاعة_12خاويیعقوب D20085080271 1758

القاعة_13الصادقیوسف D1999424685 1779

القاعة_11روانیوسف D20058008190 1730
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

AfafMebarki4_القاعة D20039057604 1556

ghlamallahsara7_القاعة D20088009619 1634

imenebouhal3_القاعة D201331054841 1539

YOUSRABENOUFELLAالمدرج_أ D201531063362 1063

المدرج_جبارةإبتسام D201635067589 1236

قاعة المحاضرات_3بلعباسإبراهیم D20103000018 1384

المدرج_جشادةأثیر D201635001982 1235

قاعة المحاضرات_1بن سلیمانأحالم D201332020538 1284

القاعة_4العشیشيأحمد D201732078397 1569

المدرج_ببوزید.أحمد D20101050402 1129

المدرج_أبوشریطأحمد D20078071157 1039

المدرج_أثامريأحمد D2006905743 1036

القاعة_4خالدأحمد D20072031677 1560

القاعة_5غریبيأحمد D201539009342 1592

المدرج_جلوناسأحمد D201331040582 1216

قاعة المحاضرات_3هتشانأحمد D20062040530 1375

القاعة_3میدونأحمد سراج الدین D20115007098 1538

قاعة المحاضرات_3دالندةآدم D201435004460 1394
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

المدرج_جقواسمیةأزهار D20094019085 1208

قاعة المحاضرات_3لباللطةأسامة D201735018895 1411

القاعة_2بوسنةإسحاق D201633048438 1517

المدرج_بالقضیرأسماء D201332028580 1134

المدرج_ببونابأسماء D201734060535 1168

المدرج_ججواعةأسماء D201738015750 1248

القاعة_8قادريأسماء D20062035436 1650

القاعة_5بوسماحةإسماعیل D20088007503 1585

القاعة_7حسناويإسماعیل D20104019602 1636

المدرج_ببریوقيأعمر D201731101592 1161

المدرج_أصوارإكرام D201732020178 1084

المدرج_بمسعوديأكرم D201732051102 1167

المدرج_بحميإلهام D201732028394 1165

المدرج_ببراهیمأم الخیر D20067079216 1120

المدرج_ببن باباعليأمال D201532047382 1146

القاعة_1بورقعةأمال D20102022886 1484

المدرج_أبریطلآمنة D20082058538 1043

المدرج_بشایب عینوآمنة D201535001758 1150
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

المدرج_أحامديأمنة D20069012008 1035

المدرج_بأزروالأمینة D201335002667 1136

قاعة المحاضرات_2براقوبةأمینة D2002321897 1323

قاعة المحاضرات_2بن دعاسأمینة D20121038489 1341

قاعة المحاضرات_4عروسيأمینة D20082052203 1440

القاعة_5قاسميأمینة D20081063826 1583

المدرج_أنخایلیةأمینة D2000227849 1016

قاعة المحاضرات_1مكیدأنسیة D20061047744 1269

القاعة_3خذریةأنور D201732050962 1544

المدرج_بلیمانأنیس D20116029384 1131

المدرج_جخلیفيإیمان D20112031522 1211

قاعة المحاضرات_2زیدإیمان D201634080897 1351

المدرج_جشتوانإیمان D20122023609 1213

قاعة المحاضرات_1محي الدینإیمان D20102027030 1276

المدرج_بیحیوشإیهاب D201634048952 1157

قاعة المحاضرات_3قدیرياحالم D20069049235 1377

قاعة المحاضرات_2مازرياحالم D201631078505 1348

قاعة المحاضرات_1براهمياحمد D199454216 1255
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

القاعة_2برحالاحمد D199113844 1497

المدرج_أضیفاحمد D2000912891 1018

المدرج_ألهزیلاحمد D20039023081 1026

القاعة_6مونیساحمد D20078079278 1605

قاعة المحاضرات_2بوخرصاسحاق D20062051235 1329

المدرج_جغمراسياسماء D201531040495 1218

قاعة المحاضرات_3مشراوياسماعیل D201439007441 1395

المدرج_بسدیرةاسیا D20073072518 1124

المدرج_جشافعياشراق D201531088622 1220

القاعة_7نواريالبشیر D2000918507 1626

المدرج_أبلباهيالجیاللي D201438068260 1061

قاعة المحاضرات_4زحوطالحاج D1998815670 1419

القاعة_3ساكرالحاج D201738070081 1545

القاعة_6بوسیفالحاجة D20128015997 1613

قاعة المحاضرات_3هنيالرحمن D20041090914 1371

المدرج_جدقيالصادق D20098045159 1210

المدرج_أشرفيالصدیق D1998715198 1013

المدرج_جلحوحةالطاهر D2002905842 1187
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_1نقروفالطاهر D2000204252 1259

قاعة المحاضرات_4حربيالعالیة D1997234643 1417

المدرج_أبختاويالعربي D20085096414 1044

القاعة_4دهانيالعماریة D1992186212 1549

المدرج_بالیمانالعید D20079054783 1126

القاعة_3بعاجالعید D20079011195 1529

قاعة المحاضرات_3هریمالفالح D20124017304 1390

قاعة المحاضرات_4عالنالمختار D20098045177 1445

القاعة_3خرازيالناصر D20089067684 1535

قاعة المحاضرات_4جديالوناس D201631041490 1462

قاعة المحاضرات_3بومراوالیاس D201633004465 1403

القاعة_5بختيام الخیر صباح D20049026271 1579

القاعة_6رواقامال D200180857 1601

المدرج_جقاسمياماني D201739070812 1249

قاعة المحاضرات_1العالیةامین D20054116278 1268

قاعة المحاضرات_3غربيامینة D20073071604 1379

المدرج_أمحمديایمان D20109012199 1049

قاعة المحاضرات_1سالمةایناس D201731074509 1304
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:31طبع بتاریخ: على:

المدرج_أحركاتبادیس D1997504861 1010

المدرج_أشقراءبدر الدین D199524226 1008

المدرج_ببورجولبدرالدین D201531073040 1141

المدرج_أذیاببدرالدین D20124013873 1052

قاعة المحاضرات_2عبد القادربرادعي D201539024856 1346

قاعة المحاضرات_3خدیجةبزاري D20102021921 1383

المدرج_بالعربيبسر D1999928490 1100

قاعة المحاضرات_1بوذراعبشیر D20124041245 1282

المدرج_جهیزومبشیر D201539010158 1224

القاعة_8خالديبالل D201732025212 1658

المدرج_بمحبوببلعباس D20049008195 1115

القاعة_7بقةبلقاسم D20039023823 1629

قاعة المحاضرات_4عبد السالمبن ربیعة D20129024357 1454

قاعة المحاضرات_3یوسفبن ساسي D20108012644 1385

القاعة_3سلخینبن شناف D1997818543 1523

قاعة المحاضرات_4ثامربن عطیة D20079036247 1438

القاعة_6مراكشيبن علیة D198959621357 1597

قاعة المحاضرات_1شعشوعبن عمر D201738070257 1310
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_1أحمدبن مهیریز D20092038814 1275

قاعة المحاضرات_4قانةبن یعقوب D201738018469 1471

القاعة_4بوعبدليبنت صایم بنت عطیة D1998809232 1552

قاعة المحاضرات_1عبدالحمیدبهیجة D201432025520 1288

قاعة المحاضرات_3لشطربوبكر D20054074824 1374

القاعة_2ریانبوترعة D201140257521 1512

المدرج_أمسیليبوجمعة D20112041852 1050

القاعة_6بن حمدونبوحفص D20079096383 1606

القاعة_2كمال الدینبودالي D20048016158 1505

المدرج_أجعفربوزیان D2002767706 1022

المدرج_أنورالهدىبوشول D20138021038 1056

القاعة_7نورالهدىبوشول D20088021038 1635

قاعة المحاضرات_3هشامبوقلقال D201632045410 1402

قاعة المحاضرات_2لعاقربولرباح D199387520 1314

القاعة_6بوفولةتوفیق D20106011436 1608

القاعة_2خروبيتوفیق D1997248549 1501

قاعة المحاضرات_3زرقانتیماء یسرى D201731097118 1406

المدرج_جصدیقيتینهینان D201732034220 1243
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

المدرج_أدنیةجابر D20098041919 1047

القاعة_3بعالشةجمال D199838736 1524

المدرج_أعلي صغیرجمال D199297639 1005

القاعة_2فتاحجمال D1996186221 1500

قاعة المحاضرات_4قریشةجمال D1997804448 1418

قاعة المحاضرات_4مروشجمال D20042071769 1429

قاعة المحاضرات_1بوصبیع العائشجمیلة D20069062829 1272

القاعة_1شرایطیةجمیلة D201631096489 1491

المدرج_جبن سویسيجوهرة D20079090 1203

قاعة المحاضرات_1بوزانةجیاللي D199177633 1252

القاعة_2بغداد بايحبیب D20088043584 1509

قاعة المحاضرات_3سالمحبیبة D20032041860 1369

قاعة المحاضرات_4بوسواكحدي D201436049047 1457

قاعة المحاضرات_1بوشیحةحسان D20043083289 1264

القاعة_2هریشحسان D2002235720 1503

قاعة المحاضرات_4لغواطيحسناء D201734018018 1469

القاعة_2بن ویسحسنة D201732035696 1519

القاعة_1شاميحسنة D201732078861 1496
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

المدرج_جهني زورقيحسیبة D201732035698 1244

قاعة المحاضرات_2كوفةحسیبة امال D20102052275 1338

القاعة_1موسيحسینة مونیة D2001253000 1474

المدرج_بفوديحفصة D201538074860 1151

قاعة المحاضرات_1منصرحفصیة D20049062763 1266

المدرج_أبریكحكیم D201334022850 1053

القاعة_2سعیديحكیم عزیز D20059012071 1506

المدرج_جحمیداتحكیمة D2001923879 1185

القاعة_6الساسيحمادي D201739069612 1621

القاعة_6سمیحةحمادي D20111042570 1609

القاعة_5محمدحمدي D20049008224 1578

المدرج_ببوینقولنحمزة D20062060352 1119

المدرج_جحاشيحمزة D20079030740 1199

المدرج_أزروخاتحمزة D201732037568 1085

القاعة_6سلیمانيحمزة D201634029208 1619

المدرج_أبن صغیرحمنة D197929330 1001

قاعة المحاضرات_2حمانيحمید D20101033025 1336

المدرج_بحمزيحمید D20122060622 1133
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبلهواريحنان D201737039446 1090

القاعة_4ثابتحنان D201733065166 1570

قاعة المحاضرات_4ذواديحنان D2001600232 1423

قاعة المحاضرات_2عرعارحنان D201739082628 1361

المدرج_أبن الشریفحنین D201635002292 1075

المدرج_برحمانيحواء D201632067188 1154

المدرج_بعزيحوریة D20172028470 1159

قاعة المحاضرات_2فراشحوریة D20052036600 1326

قاعة المحاضرات_2لقواقحوریة D20083027870 1333

قاعة المحاضرات_4مداححوریة D201632029490 1464

قاعة المحاضرات_2هبريحوریة D201638021138 1355

قاعة المحاضرات_2بوشایطةحیاة D1993688 1313

المدرج_بتوایمیةحیاة D201336034892 1137

قاعة المحاضرات_1سالميحیاة D20121059513 1279

قاعة المحاضرات_3بوزیديخالد D1990185434 1362

المدرج_جطالبخالد D20079042159 1201

المدرج_جعدةخالدیة D1998244288 1177

المدرج_أمیسخالدیة D201638070659 1077
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_2بدرینخدیجة D20101038355 1337

المدرج_أبلمكيخدیجة D20034101565 1025

قاعة المحاضرات_3بن عاشورخدیجة D2001256617 1366

القاعة_3بوخرسخدیجة D20081070588 1531

القاعة_6حاج كولةخدیجة D20081036414 1607

المدرج_برجیميخدیجة D20072053759 1122

المدرج_أشیحانيخدیجة D1997820295 1012

المدرج_جقحقوحيخدیجة D201539010819 1225

قاعة المحاضرات_3قناديخدیجة D20044086688 1373

المدرج_بقودةخدیجة D20075004155 1125

قاعة المحاضرات_4زیانيخدیدجة D201738015513 1470

قاعة المحاضرات_1ثوامریةخضراء D20048010599 1265

قاعة المحاضرات_4ایمانخلیل D20082035390 1439

المدرج_أمشراويخلیل D201439000289 1062

القاعة_7شینونخولة D201739042725 1646

المدرج_أبلماديخیرة D1997250109 1009

قاعة المحاضرات_3خبیزيخیرة D20042082485 1372

المدرج_برقادخیرة D1992182257 1093
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبوزكريدحمان D1991553 1004

القاعة_2بوعبدليدحمان D1992463 1498

قاعة المحاضرات_4دوالشدالل D201631044009 1463

القاعة_8فیالليدالل D20098011980 1652

قاعة المحاضرات_4بوعافیةدلیلة D20075004015 1437

المدرج_جمسعوددلیوح D1992103780 1173

قاعة المحاضرات_1اونیسيدنیا D201734062280 1308

المدرج_بلعصبدوریة D201532036869 1143

المدرج_بزخروفةذهبیة D2002444281 1106

المدرج_جعوامررابح D20123062213 1215

القاعة_2قرباجرادیة D20041064895 1504

القاعة_2بومعزةرانیة D201531101435 1514

المدرج_ألطرشرباب D20066025423 1034

المدرج_ببن العیفاويربیع D201538076233 1152

القاعة_4طرادرحمة D201734016797 1571

قاعة المحاضرات_1عیونرحمة اهللا هاجر D201634047350 1299

القاعة_1بلغلیفيرحیمة D20044125553 1478

المدرج_جالوناسرشید D1991190538 1172
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

القاعة_5بن غربيرشید D201639016893 1595

المدرج_أبوراسرشید D20102013544 1048

القاعة_5لعطاويرشید D1994144561 1572

قاعة المحاضرات_3عماريرفیق D2000476027 1365

المدرج_أبن بریكةرفیقة D2001237541 1019

المدرج_ببهلولرفیقة D2000409882 1102

القاعة_1حیردرمیساء D201731069011 1495

المدرج_جزرواطرمیساء D201731075340 1241

قاعة المحاضرات_1عبديروقیة D20032064883 1262

المدرج_أبغالمرونق D201731079018 1081

القاعة_4بوزیانيریاض D1992152662 1548

القاعة_2بن قاید قصبةریان D201634042861 1518

قاعة المحاضرات_1بومشطةریان D201632034949 1298

قاعة المحاضرات_3السدریم D20041089852 1370

المدرج_أبلكحلةریمة D201531078680 1064

قاعة المحاضرات_3رحمونریمة D2002454885 1368

قاعة المحاضرات_3عمر شریفریمة D20112050961 1387

القاعة_2سارةزعاف D20082063808 1507
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_3فازیةزفان D201532065216 1397

المدرج_أعبد الكریم عالء الدینزكري D201538012015 1068

القاعة_8دفیلیةزكریا عبد المجیب D20122039976 1653

القاعة_4طوبالزكریاء D201432056056 1565

المدرج_أحدوشزكي D20116023615 1051

قاعة المحاضرات_1عزوززكیة D20082055631 1273

قاعة المحاضرات_4ناجيزكیة D201534025023 1459

المدرج_ببن عبد السالمزهرة D20049016747 1116

قاعة المحاضرات_3بوستةزهرة D20113019826 1388

القاعة_2بوخالفةزهیر D200991049667 1510

قاعة المحاضرات_4شرقيزهیرة D20122040538 1451

المدرج_بباهيزوبیدة D2000225117 1101

قاعة المحاضرات_3الكریاطزولیخة D20082067575 1381

القاعة_6لغواطيزیدان D20128018134 1614

المدرج_جالسخريسارة D201531049439 1219

المدرج_ببن النويسارة D201739072947 1171

القاعة_8زویقیرسارة D201632048076 1655

القاعة_8عباسسارة D201732070693 1660
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_4عمرسارة D20092005388 1443

قاعة المحاضرات_1كیزانيسارة D201432060191 1289

قاعة المحاضرات_4لكحلسارة D20102017603 1446

قاعة المحاضرات_1زلغيسامي D201635004959 1301

قاعة المحاضرات_1أحبابسامیة D20122056737 1281

القاعة_1برابحسامیة D20085088691 1482

القاعة_1بن دالي براهمسامیة D201632047484 1492

القاعة_5سالمانيسامیة D201732027163 1596

القاعة_7ضیفيسامیة D201435000238 1640

المدرج_بطیبيسامیة D2002229077 1104

قاعة المحاضرات_2عومريسامیة D2001378583 1318

القاعة_6لوناسسامیة D201331011854 1616

قاعة المحاضرات_4بن بوعليسحنون D201638076033 1467

المدرج_أالعزازيسرین D201631046851 1071

القاعة_8سعديسرین D201735015625 1661

القاعة_7بطوشسعاد D20082044313 1633

قاعة المحاضرات_3بوغنجةسعاد D20078014520 1380

المدرج_بطیوةسعاد D201639040089 1158
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

القاعة_3شهبةسعدیة D20082053589 1533

القاعة_4خینشسعید D20059028108 1558

المدرج_جحاشيسعیدة D1997249968 1175

المدرج_ألبصیرسعیدة D201734089560 1088

المدرج_أبن حطابسفیان D201639010721 1078

قاعة المحاضرات_4معمیشسفیان D20032033258 1426

القاعة_5شافعيسكینة D201631065333 1593

المدرج_أشوقيسالف D20043099314 1030

القاعة_2عبد النبيسلسبیل D201735000758 1521

المدرج_جعطاهللاسلطانة D2002950297 1188

المدرج_ببوزیدسلمى D201634017146 1156

القاعة_6صالحيسلمى D20125074838 1612

القاعة_6حمدانيسلیم D201732036153 1620

القاعة_7مهناويسلیم D19938003 1623

القاعة_8میسومسلیم D201732036154 1659

قاعة المحاضرات_4یحیاويسلیم D20102044374 1447

القاعة_5دهلوكسلیمان D20102044375 1587

القاعة_3شیخسلیمان D20079041511 1530
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

المدرج_بداويسلیمة D20031003674 1109

المدرج_بروابحسلیمة D201732036156 1166

قاعة المحاضرات_2ولدحسینسلیمة الشیماء D201635006175 1353

المدرج_جبن بریحسماعین D1998216641 1176

قاعة المحاضرات_2هاشميسماعین D20054104817 1328

المدرج_جالعمراويسمیة D20032027174 1190

المدرج_أجربيسمیة D201738066021 1091

القاعة_4سعاديسمیة D2001412777 1553

المدرج_أغفایریةسمیرة D201632047684 1074

القاعة_1بوطةسناء D1997824830 1472

المدرج_ببخروريسهام D201534090528 1149

القاعة_5بن لقرعسهام D2001253335 1576

قاعة المحاضرات_4سریرسهام D2002166579 1424

المدرج_أمزعاشسهام D20041078279 1029

القاعة_4بیازةسهیلة D201534033199 1567

المدرج_جعریفسوسن D201634024663 1233

المدرج_ببوسكینسومیة D201732021791 1163

القاعة_5ینا اهللاسید أحمد D1999245360 1574
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_1بولمعاليسیرین D201531071092 1292

المدرج_أبوتغریوتسیف الدین D201435023899 1059

قاعة المحاضرات_1لحوحةسیف الدین D20169008061 1303

المدرج_باقلوشسیهام D201632064116 1153

القاعة_6رابر المعیزيسیهام D199619961432 1599

قاعة المحاضرات_4بن عبیدشاكر ایمن D201635004455 1466

المدرج_بنانيشریف D201532042288 1144

المدرج_بمتشاطشعبان D20062012744 1118

القاعة_4مسراتيشعیب D201432031896 1564

المدرج_برماضنیةشكري D1995300625 1094

القاعة_3خدیجةشهبة مونة D201632044725 1542

القاعة_1بوضیافشهیرة D201535013773 1489

القاعة_4بوعزیزشهیناز D201431093295 1563

القاعة_1فاضلشوروق D201335005239 1488

المدرج_جدحمانيشیباني D20069074335 1194

المدرج_بلجلطشیراز D201532046756 1145

القاعة_2بن سودةشیماء D201734020547 1520

المدرج_جمنيشیماء D201735052915 1246
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبیشيصابرة D2002941301 1024

القاعة_3بیشيصابره D2017941301 1546

قاعة المحاضرات_4قابسصادق D199391812 1414

المدرج_أرابحصارة D20072039945 1037

المدرج_جبلحواسصالح D2001377707 1183

القاعة_1زهورصباح D201635006306 1493

قاعة المحاضرات_3زرقانصبرینة D20124023668 1391

المدرج_ألرقطصبرینة D201731106003 1082

المدرج_ببوخرجصف الدین D2002903165 1108

القاعة_1سالمانيصفیة D20072042351 1481

قاعة المحاضرات_1واكليصالح الدین D201631091540 1297

المدرج_أبرابحصوریة D2000900086 1017

القاعة_2زمیمصوریة D2001215910 1502

القاعة_7مداحصوریة D1999230778 1624

المدرج_جعالمضیف اهللا D201631048054 1228

قاعة المحاضرات_3بن سعداهللاطارق D201631102061 1400

المدرج_بمغیثطیب D20102036027 1130

القاعة_4بدادهعائشة D20049050276 1557
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببن زغیميعائشة D201332033110 1135

قاعة المحاضرات_4بن عمارةعائشة D20122055861 1452

قاعة المحاضرات_3سلیمانيعائشة D201732026014 1409

قاعة المحاضرات_3یوبيعائشة D201734081884 1410

قاعة المحاضرات_1رجمعادل D20104063705 1277

المدرج_أعبوريعادل D201334073149 1054

المدرج_بدبزةعالیة نبیلة D1999210815 1097

قاعة المحاضرات_2شرقيعامر D2001810095 1320

المدرج_جكحاحلةعبد الجلیل D20084024726 1205

قاعة المحاضرات_1بن نوارعبد الحق D201639011235 1302

القاعة_3بن یحي جفالعبد الحق D20102014176 1536

المدرج_جعبادةعبد الحكیم D201632022084 1230

القاعة_6نایليعبد الحكیم D20051086390 1603

قاعة المحاضرات_1ناصرعبد الحمید D201532025576 1293

المدرج_جحجاجعبد الرؤوف D201532058179 1223

القاعة_7عبد المولىعبد الرحمان D20042071101 1630

قاعة المحاضرات_1الحمولعبد الرحیم D20068060394 1270

قاعة المحاضرات_2مراحيعبد الرزاق D2001-610939 1319
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:32طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_2النويعبد السالم D20054032108 1327

قاعة المحاضرات_4مباركيعبد العزیز D20068003090 1433

المدرج_بعزيعبد الغاني D201633011608 1155

قاعة المحاضرات_1یحیاويعبد الغاني D20173305668 1306

قاعة المحاضرات_2عیادعبد الغني D20112037075 1340

القاعة_6القریشيعبد القادر D20121034646 1611

القاعة_1بوشاليعبد القادر D2001241330 1473

المدرج_أشریطعبد القادر D2002249196 1021

قاعة المحاضرات_1شالبيعبد القادر D20083035385 1274

المدرج_جقارةعبد القادر D1992424 1174

المدرج_جمنیعةعبد القادر D20178078139 1251

القاعة_7مویسيعبد القادر D20078035956 1632

المدرج_بفارسعبد الكریم D201534038897 1148

القاعة_4متويعبد الكریم D20128058563 1562

المدرج_بتقالويعبد اهللا D2002231113 1105

قاعة المحاضرات_2عامرعبد اهللا D201532036740 1345

قاعة المحاضرات_3شریفعبد المالك D2000383605 1364

قاعة المحاضرات_2حمزاويعبد النبي D20086015631 1334
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:33طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_4بلعربيعبد النور D1995724 1415

قاعة المحاضرات_4ضویفيعبد النور D20072038224 1436

القاعة_6عریبيعبدالرحمان D1998810505 1600

قاعة المحاضرات_2عایبعبدالعالي D201735098102 1359

قاعة المحاضرات_4رحمانيعبدالقادر D20039025247 1428

القاعة_7خضاريعبیر األمل D201732033197 1645

المدرج_بغربيعدالن D1999468660 1099

قاعة المحاضرات_3شیخاويعزیزة D1998712520 1363

المدرج_أعسليعزیزة D20087055607 1045

قاعة المحاضرات_2خیاريعصام D20104046039 1339

قاعة المحاضرات_3درارعصام D201632041980 1401

قاعة المحاضرات_4العصفورةعلي D1999245193 1421

قاعة المحاضرات_2بن الصادقعلي D2002922265 1324

القاعة_5بوتوميعلي D20082052368 1584

قاعة المحاضرات_4تواتعلي D201332051673 1455

قاعة المحاضرات_3ساسعلي D201638022494 1404

قاعة المحاضرات_3عمورةعلي D201535028826 1398

قاعة المحاضرات_2كرمةعلي D20079031918 1332
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:33طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_4فوديعماد الدین D20092046615 1444

القاعة_1حویشيعمار D201635025977 1494

قاعة المحاضرات_4عبد النوريعمار D201532042607 1458

المدرج_جسیفورعمار أمین D20061046079 1193

القاعة_7برینیسعمر D201631086685 1644

قاعة المحاضرات_1بومعزةعمر D1996446408 1256

قاعة المحاضرات_4داعیشعمر D20068066596 1434

قاعة المحاضرات_3طویلبعمر D201731039599 1405

المدرج_جنويعمر D20079033235 1200

القاعة_5لیلىعمري D1998810485 1573

القاعة_7بن حمامةعیسى D20069027821 1631

المدرج_أبن ضیف اهللاعیسى D201734034672 1087

القاعة_6صالح الدین جیالليعیولة D20072048035 1604

قاعة المحاضرات_4أحمدغریبي D20062041337 1431

قاعة المحاضرات_2حمزةغریبي D20079001399 1331

القاعة_4عبد القادر خداويغنیة D199323734 1550

القاعة_5مهرةفاتح D20124064652 1588

قاعة المحاضرات_3سعداهللافادیة D201631052670 1399
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:33طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_2بناويفاروق D1997214457 1316

القاعة_7خثیريفاروق D2000230158 1625

القاعة_7شریففاطمة D201531071324 1641

المدرج_جعائشةفاطمة D201637038592 1237

المدرج_جلوزفاطمة D201732053493 1245

المدرج_أخشاويفاطمة  الزهراء D201731106286 1083

قاعة المحاضرات_3سي موسىفاطمة الزهراء D20112031957 1386

القاعة_7عمورفاطمة الزهراء D201532031644 1642

قاعة المحاضرات_4فراشفاطمة الزهراء D20112027208 1449

المدرج_أقرونفاطمة الزهراء D201435010558 1058

المدرج_بلعویسيفاطمة الزهراء D20032067227 1110

قاعة المحاضرات_3مدینيفاطمة الزهراء D2017320237 1408

القاعة_3هوامفاطمة زهرة D20111057532 1537

المدرج_بأحمد عليفاطیمة D20121004090 1132

المدرج_جبوخاتمفاطیمة D201738010447 1247

القاعة_8جغیدلفاطیمة D20068010562 1651

المدرج_أبولمزایرفایزة D201731069562 1080

القاعة_1نومريفتحي D20102033767 1485

 صفحة 163 من 233



/

:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:33طبع بتاریخ: على:

القاعة_3جالطةفتحیة D20082030151 1532

المدرج_جعیسانيفتحیة D201632066776 1231

القاعة_7مروكفتحیة D2001253900 1627

القاعة_6اكریبفتیحة D20032020843 1602

المدرج_جبن أحمدفتیحة D201631034730 1227

المدرج_جیوسفيفراح D201731079963 1242

القاعة_7فراجفراح رانیة D201532038656 1643

قاعة المحاضرات_4أطالفرحات D20033030676 1427

القاعة_5بهلوليفرید D20064100698 1580

المدرج_جرحمانيفرید D20072062926 1196

المدرج_جتیغیلت فرحاتفریدة D20031047442 1189

قاعة المحاضرات_4حسناويفریدة D198970871 1412

قاعة المحاضرات_4زوادفریدة D20063021792 1432

المدرج_جبوبكرفضیلة D20082053605 1204

قاعة المحاضرات_3بودیسةفلة D201532031662 1396

القاعة_4صادليفهیمة D200183242 1554

المدرج_ججديفوزیة D20174019094 1250

المدرج_أشهرةفوزیة D201635008679 1076
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:33طبع بتاریخ: على:

القاعة_7صیدفوزیة D1991494 1622

المدرج_أبالمسعودفیروز D20059068227 1032

المدرج_ببن صاريفیصل D20042053079 1113

المدرج_بحتحاتيفیصل حسام الدین D20089018988 1128

قاعة المحاضرات_1زنقوفيقاسم D201436017544 1290

المدرج_جبسمةقرزة D20076004281 1197

المدرج_جحاج عليقرمولة D20079000408 1198

المدرج_جمنصوريكاتیة D201431014327 1217

قاعة المحاضرات_1بن زعروركاهنة D20054000909 1267

المدرج_أعزیزكریمة D20171043975 1079

المدرج_أمناويكریمة D20039057055 1027

قاعة المحاضرات_4سالميكمال D20061060978 1430

القاعة_2شایبكمال D201532042851 1515

المدرج_بقاللیبكمال D20072053162 1121

القاعة_5حمداشكمیلیة D20081045736 1582

المدرج_برامولكنزة D201734072813 1170

القاعة_5سریر عبد اهللاكوثر D201532029606 1590

المدرج_ببهلوليالمیة D20041061374 1112
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:33طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_2سایغيلبنى D2000432163 1317

القاعة_2دقیملخضر D1994359835 1499

القاعة_4نانةلخضر D20038004863 1555

القاعة_6قادةلزرق D199210913 1598

القاعة_6حامديلسعد D20129056843 1615

قاعة المحاضرات_1صالحلطفي D20112059676 1278

المدرج_جزدیريلمیاء D20172012 1240

المدرج_بعبد القادر خداويلویزة إكرام D201731073498 1160

قاعة المحاضرات_2لمیتيلیاس D199038423 1312

القاعة_4حتاترةلیلى D20099049180 1561

المدرج_جلحفایةلیلى D1998559584 1178

المدرج_أویسلیلى D2000221418 1015

قاعة المحاضرات_3طلحيماریة D20084042714 1382

القاعة_1بركيمحفوظ D20062041519 1479

قاعة المحاضرات_4كشافيمحفوظ D2001233131 1422

المدرج_أأحمد زواويمحمد D20072089194 1038

القاعة_1بن تواتيمحمد D201539013143 1490

قاعة المحاضرات_1بن عیسىمحمد D20069012 1271
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مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:33طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبن مخلوفمحمد D201735007582 1089

المدرج_أبوعكازمحمد D1997819386 1011

المدرج_جحمالويمحمد D20122025365 1214

قاعة المحاضرات_2رشاشمحمد D201634031851 1350

المدرج_بزحافمحمد D20048007930 1114

المدرج_أشارفمحمد D201538069361 1069

القاعة_1عمرانمحمد D20032054097 1477

القاعة_7قانيمحمد D2002481009 1628

قاعة المحاضرات_3قداويمحمد D201732007782 1407

المدرج_جلكحلمحمد D201532042947 1222

القاعة_3لوطمحمد D20042061609 1526

قاعة المحاضرات_2محیوصمحمد D20088064980 1335

القاعة_6مزاري عبد الصمدمحمد D201332048940 1617

قاعة المحاضرات_4مشريمحمد D201534034557 1460

المدرج_بناجريمحمد D1998223439 1095

المدرج_بوزانيمحمد D20072063144 1123

المدرج_أویسمحمد D20079008323 1040

المدرج_أخزارمحمد إسالم D201435025236 1060
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:33طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_1رابحيمحمد أمین D201634053097 1300

المدرج_بسكیسمحمد أمین D2002740685 1107

القاعة_5طرباقمحمد أمین D20094007242 1586

قاعة المحاضرات_1قورینمحمد أمین D201538038054 1295

المدرج_أمرغممحمد أمین D201336029685 1055

قاعة المحاضرات_2برقیةمحمد أمین عبد الرحمان D19961821 1315

المدرج_جقواسمیةمحمد أنوار D201631064555 1229

قاعة المحاضرات_2رضوانمحمد األمین D20064078511 1330

القاعة_1شویةمحمد الصالح D2002940435 1476

القاعة_8حراثمحمد الطاهر سلیم D201639013029 1656

قاعة المحاضرات_1فریدمحمد الهاشمي D201532052781 1294

القاعة_3ولد باباعليمحمد بیجاد D20072050035 1528

المدرج_بمرسليمحمد رضا D201732025069 1164

المدرج_أالزینمحمد ریاد D201535007553 1067

المدرج_أجامعةمحمد زكریا D201539085063 1070

قاعة المحاضرات_4زموريمحمد زكریاء D20125090187 1453

قاعة المحاضرات_4ونوغيمحمد عبد الصمد D201632057025 1465

القاعة_5منصوريمحمد عبد الوهاب D20079058248 1581
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:33طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_3قارةمحمد عبید اهللا D20064066379 1376

قاعة المحاضرات_2جاب اهللامحمد فتحي D201739017935 1360

قاعة المحاضرات_4دربازيمحمد كریم D201732021194 1468

القاعة_1مراحيمحمد یاسین D20124019884 1487

قاعة المحاضرات_1بلبالمختار D199229949 1254

المدرج_أمعیزیزمختاریة D2002807060 1023

قاعة المحاضرات_2بلجةمراد D2001826051 1321

المدرج_ببن رحمونمروان D1999254963 1098

المدرج_أبابوريمروة D201733012919 1086

المدرج_جبولحیةمروة D20114062308 1212

قاعة المحاضرات_1خنیفيمروة D201734051692 1307

المدرج_ببركاتمریم D201339007098 1138

قاعة المحاضرات_3بن النويمریم D201335005579 1393

المدرج_بحاكممریم D201532068970 1147

القاعة_4دورمریم D201731086540 1568

القاعة_2رومیسةمریم D201534020418 1516

القاعة_3صالحيمریم D201631082580 1541

قاعة المحاضرات_1عربانمریم D201631052822 1296
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:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:33طبع بتاریخ: على:

القاعة_4لموشيمریم D201534022235 1566

قاعة المحاضرات_1مرسيمریم D201331040979 1283

قاعة المحاضرات_4هواورةمریم D20082061454 1441

قاعة المحاضرات_2عماريمریم أم الخیر أسماء D201635091587 1354

المدرج_جبن دهیبمریم نائلة D20072040762 1195

القاعة_3بریوقيمسعود D19961544 1522

المدرج_جرحیشمسعود D200035802 1181

القاعة_2كریبعمسعود D20129059508 1513

قاعة المحاضرات_1مبانيمسعود D201431048596 1286

المدرج_بنعامةمسعود D20049030543 1117

المدرج_جنایليمسعودة D20079053083 1202

القاعة_8هادفمسلم D199534731 1647

القاعة_3حلیلفمصطفى D201434042341 1540

القاعة_5كراشمصطفى D2002145588 1577

القاعة_4مزاینيمصطفى D199031690 1547

المدرج_أیبریرمصطفى D198726338 1002

القاعة_7بلمسعودمطیرة D20119044473 1637

قاعة المحاضرات_3جديمعاذ D201334027497 1392
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:33طبع بتاریخ: على:

القاعة_5مهلولمعرفي D201332045031 1589

المدرج_جدراويمعمر D201638071837 1238

قاعة المحاضرات_4سلیمانيمعمر D1996173164 1416

قاعة المحاضرات_1موساويمعمر D2002205554 1261

قاعة المحاضرات_2عمیريملیسة D201431005562 1343

القاعة_1أیت شیخملیكة D20071024996 1480

المدرج_أالعسكرمنال D201632033253 1073

قاعة المحاضرات_4بن عبد اهللامنال D20111065445 1448

قاعة المحاضرات_1عباس تركيمنال D201732042094 1305

قاعة المحاضرات_4قلعيمنال D2002608737 1425

المدرج_بلمويمنال D20084042069 1127

القاعة_5مبروكمنال D201632066670 1594

القاعة_5بیبیطمهدي D2000447316 1575

المدرج_أحیرشمهدي D20081005195 1041

القاعة_4سالقجيمهدي D20063085037 1559

قاعة المحاضرات_4بن الذیبمهدیة D201435017527 1456

قاعة المحاضرات_2بلحاجموسى D201331022519 1342

قاعة المحاضرات_2بوتغرارموسى D201635004623 1352
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:33طبع بتاریخ: على:

المدرج_بتاجموسى D201339007279 1139

القاعة_3هناويموسى D20082055015 1534

المدرج_بعالوةمولود D2001232375 1103

القاعة_8افغولموني D201431066248 1654

القاعة_3قطافمونیر D20048003664 1527

القاعة_8یجدمونیرة D20173000124 1657

القاعة_6مغوفلمیلود D201432081961 1618

قاعة المحاضرات_2قندولمیمونة D201638070775 1356

المدرج_أعبیدناجیة D1995181810 1007

قاعة المحاضرات_1صالحينادیة D20122030454 1280

المدرج_جفوفونادیة D20046025283 1191

المدرج_أمیزاتنادیة D20049000887 1031

المدرج_أبوسهوةناصر D20082052154 1042

المدرج_أتریعةناصر D20088020927 1046

قاعة المحاضرات_4ناجينبیل D199292286183 1413

قاعة المحاضرات_1بولعسلنبیلة D200030365 1260

المدرج_جبومعزةنبیلة D20092052958 1207

القاعة_3سبوغينبیلة D2002219620 1525
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

القاعة_1سماعیلنجیبة D2001411301 1475

قاعة المحاضرات_1تدرانتنرجس D2017407887 1311

المدرج_بعیشاوينرجس D199865208 1096

قاعة المحاضرات_2ریاشنزیه D201531100742 1344

قاعة المحاضرات_3بوشاكرنسرین D20121042172 1389

المدرج_أتومينسرین D201432027501 1057

المدرج_جحمیسينسیبة D201532031731 1221

المدرج_جعمارينسیمة D2001913901 1184

المدرج_أفكیرنسیمة D2002164831 1020

قاعة المحاضرات_4ظرایفیةنصرالدین D20114017946 1450

المدرج_أندوزينصرالدین D1987273 1003

قاعة المحاضرات_1بدبودينصیرة D2017360 1309

المدرج_جسدیرينصیرة D1999809878 1180

القاعة_8لغریبنصیرة D2001449579 1649

المدرج_أبجادينضال D201531097752 1066

القاعة_4برباقنعیمة D1998411444 1551

المدرج_أعلیمنعیمة D20041077504 1028

المدرج_جمطمطنعیمة D20084031570 1206
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبوراسنفیسة D201631082646 1072

المدرج_أبشارنفیسة یاسمین D201531088273 1065

القاعة_3نواسنهال D201732032052 1543

المدرج_ببوزیاننور الهدى D201734066253 1169

المدرج_جبوقصةنورة D2000606341 1182

قاعة المحاضرات_1دویفينورة D1999232567 1258

المدرج_جمبدوعنورة D20052083053 1192

قاعة المحاضرات_2بن شوشةهاجر D20042019840 1325

المدرج_جشكايهجیرة D201539014152 1226

القاعة_8خلفاويهشام D1997402430 1648

قاعة المحاضرات_1بلخیرهناء D201339009481 1285

المدرج_جحنیشهناء D201639078439 1239

المدرج_بانافةهند D201531088315 1142

القاعة_2بن ناصرهند D20105020639 1511

قاعة المحاضرات_1حشروفهند D19919961 1253

قاعة المحاضرات_1حمزاويهنیدة D1998520727 1257

المدرج_أناقةهواري D1994181174 1006

القاعة_2صباحةهواري بومدین D20088021094 1508
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الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

المدرج_أشیخاويهودة D20062033101 1033

المدرج_جكزیووئام D201634082948 1234

القاعة_5خوالدوائل D201535005152 1591

المدرج_بسعوديوحید D19901189 1092

قاعة المحاضرات_2فرجوداد D201632078649 1349

المدرج_جبن حنیشوردة D201633011401 1232

القاعة_7بن داودوردة D201432055806 1639

القاعة_1مجاهديوردة D20097014476 1483

المدرج_جیوسفيوردیة D2002186226 1186

المدرج_بمنتلشتةورود D201732021349 1162

القاعة_6زروتوفاء D20112003875 1610

قاعة المحاضرات_1طالبيوفاء D20034015322 1263

القاعة_7بن عزیزةولید D20122054234 1638

قاعة المحاضرات_4میزاتولید D201539002028 1461

المدرج_جسویسيوناسة D20094031104 1209

القاعة_1لمینوهیب D20115082501 1486

المدرج_جبوزعروروهیبة D199958276 1179

قاعة المحاضرات_3العایبیاسمین D20071088052 1378

 صفحة 175 من 233



/

:

الحقوق والعلوم السیاسیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

الحقوق 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

قانون عقاري  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

قاعة المحاضرات_1بن لشهبیاسمین D201431081940 1287

المدرج_أمسایليیاسمینة D1999403690 1014

قاعة المحاضرات_4بن سعدیاقوت D1998817213 1420

قاعة المحاضرات_2دنداويیسرى D201631034813 1347

قاعة المحاضرات_1سالميیسرى D201436036045 1291

المدرج_بكمینيیسین D20034015329 1111

المدرج_بشاكريیعقوب D201432048454 1140

قاعة المحاضرات_4هباشيیعقوب D20084043292 1442

قاعة المحاضرات_3باكرویمینة D2002252132 1367

قاعة المحاضرات_4بن الشایبیوسف D20069008712 1435

قاعة المحاضرات_2جناتيیوسف D201712895190 1357

قاعة المحاضرات_2محموديیوسف D201732040841 1358

قاعة المحاضرات_2مغیثیوسف D2002200636 1322
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االتصال  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

القاعة_18بن طالبأبو بكر الصدیق D20068069207 834

القاعة_15كساسيأبوبكر D201539009304 780

القاعة_15رقابأحالم D2002439593 769

القاعة_19بن سبعأحمد D20069006006 851

القاعة_17دهیميأحمد D20043094255 812

القاعة_13سایغيأحمد D20059059822 731

القاعة_13علوانإسراء D201736012804 747

القاعة_17حمـــــانـيإسمــــاعیـــل D199595992 809

القاعة_12راحوآسیا D201738010537 727

القاعة_18بونوةإلهام وهیبة D20087027291 838

القاعة_15بوزغـــــرانآمنــــــة D20069001268 771

القاعة_14بن مومنأمینة D201738006621 768

القاعة_17الداوديإیمان D201539200000 822

القاعة_11بن زایدإیمان D20041064753 691

القاعة_18معوجابتسام D201436009564 841

القاعة_18عرابيابراهیم D20051061861 832

القاعة_17مراحابراهیم D20032007694 810

القاعة_11عبد الرزاقاسماعیل D201734027040 708
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االتصال  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

القاعة_12بن النیةاسیا D2017380453 728

القاعة_11بودیسةاالخضر D2002909024 689

القاعة_16راشديالحاجة D201633073333 803

القاعة_11یحیاويالسعید D201533071641 701

القاعة_18قدومالطیب D20078071213 835

القاعة_19بسیسةالمسعود D20079021464 856

القاعة_18قریبالنخلة D201539033309 844

القاعة_15بن عدةامینة D201537069790 779

القاعة_17حسیانایمان D200771107198 818

القاعة_13عامربحري D20125056429 735

القاعة_11بوصبعبراهیم D20054091795 692

القاعة_17جدیربراهیم D20079030469 819

القاعة_18زحافبسمة أسماء D201737076035 847

القاعة_12حرحاطيبالل D201539010191 720

القاعة_16رمیلبلحول D20178046004 808

القاعة_11عبادبلحول D200777088869 694

القاعة_13خبار عودوبلقاسم D20034050361 730

القاعة_16لغواطيبلقاسم D20129000161 799
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االتصال  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

القاعة_11شادليبلقیس حلیمة D20098013568 696

القاعة_16فخرالدینبلوصیف D20105063922 797

القاعة_16جعرونبوبكر D201739025429 807

القاعة_13بن مسعودبوعبداهللا D199049550 729

القاعة_15بن خلیفتوفیق D201633068357 783

القاعة_16بوحنیةجمال D201339007806 801

القاعة_19كمالجمال D200771095729 855

القاعة_19مناصريجمال D1998223270 849

القاعة_15كوریدجمیلة D20057073425 770

القاعة_17عبیديجهیدة D2006600529 816

القاعة_19بشیخيحسام الدین D201736015397 863

القاعة_15بن سعدةحمزة D201639034049 784

القاعة_14جاب اهللاحنفي D201639034172 765

القاعة_12سعدحوریة D20059011155 711

القاعة_16حریزيحیاة D1998333573 790

القاعة_16حمزاويحیاة D201438072893 802

القاعة_14سعودحیاة D201533068199 759

القاعة_12غمازحیاة D201438012059 717
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االتصال  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

القاعة_16بن بوزیدخالد D20129000244 800

القاعة_12خالديخدیجة فاطمة الزهراء D201439001878 718

القاعة_18قزمخولة D201539010925 843

القاعة_12ویسخولة D201439008531 719

القاعة_16بوتوشدلیلة D20041024519 794

القاعة_17جواديدنیا آمال D201736045165 827

القاعة_14الجیالليرابح D20047083707 751

القاعة_17عدیدة روانرابح D20047075748 813

القاعة_17شنانةرباب D201639034758 824

القاعة_18مرجيرضا D201433063785 840

القاعة_12بوجیتزكریاء D201635056035 724

القاعة_11لشلحزهرة D201539000466 704

القاعة_13مرابطزینب D201734020517 746

القاعة_11مشويسارة D201439008803 700

القاعة_13هواريسعاد D20129007349 736

القاعة_11براهميسعیدة D201534002640 703

القاعة_13شارفسعیدة D20069037835 732

القاعة_15سعدونسلمى D201532073621 778
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االتصال  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

القاعة_13سعیدسلیم D20129055978 737

القاعة_19عریجسلیم D20093052875 858

القاعة_14هاللسلیم D201735067832 766

القاعة_19طیبسماعیل D201738019374 864

القاعة_14باهيسندس D201539063614 761

القاعة_15درامشيسومیة D20107068822 775

القاعة_12صاليسیدعلي D201332033089 716

القاعة_11عمیمرسیدي محمد D20037021744 690

القاعة_14حواسشیماء D201631079187 762

القاعة_15مشارةصفاء D201739078138 787

القاعة_11خنتاشصالح الدین D201333058260 699

القاعة_14بوسكینصهیب D201635056172 764

القاعة_17عیسىعبد الحفیظي D201639037750 825

القاعة_17شوادرةعبد الرحیم D201735071631 826

القاعة_12بن دراحعبد القادر D201539037133 721

القاعة_18بن عیسىعبد القادر D201737085024 848

القاعة_18هابهعبد الكریم D2001125 830

القاعة_17زحافعبد الهادي بدر الدین D201637090076 823
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االتصال  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

القاعة_13باباحدعبداهللا D20079058012 734

القاعة_11آیت معمرعبیر رحاب منال D20128012377 698

القاعة_12بن یمینةعلي D20067078449 713

القاعة_12سماتيعلي D201539037605 722

القاعة_18عبد القادرعلیوي D201637081077 846

القاعة_11سلیمانيعمر D201539037758 705

القاعة_19عبد اهللاعواد D20077089421 854

القاعة_14دهیميعومار D1996491069 749

القاعة_14بوطیبةفاطمة D20057077538 752

القاعة_12سطارةفاطمة D20079044318 714

القاعة_14بوضایةفاطمة الزهراء D20069008321 753

القاعة_14بن راميفتیحة D20072051285 754

القاعة_14مطماطيفتیحة D20102051744 756

القاعة_12هایدفتیحة D20158045740 723

القاعة_16أوكبدانفتیحة حنان D20127049057 798

القاعة_11بالغفضیلة D20078071537 695

القاعة_13یعقوبيفطوم D201539012795 739

القاعة_16زیادفوزي D1999392115 791
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االتصال  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

القاعة_12توالیتفوزیة D20062026239 712

القاعة_19لدهمفوزیة انصاف D201639000392 862

القاعة_16مبخوتةقویدر D20079031817 796

القاعة_13بوقنةكریمة D201736012884 748

القاعة_12أحمدكسكاس D20041087872 710

القاعة_13بن صغیركوثر D201731044384 745

القاعة_12سدحانكوثر D201736021091 726

القاعة_15بلعباسيلخضر D201739007334 786

القاعة_15تواتيلخضر D20089064475 774

القاعة_11غوللطفي D201533076623 702

القاعة_13حلويلیلى D201437016110 738

القاعة_14ورنوغيمجید D20039010591 750

القاعة_19حداشمحمد D20072058984 852

القاعة_13حشاشنةمحمد D201539013123 740

القاعة_13حنابيمحمد D201539013270 741

القاعة_15دیبسمحمد D20179028068 788

القاعة_19زحاليمحمد D20072069559 853

القاعة_13سعدونمحمد D20079028930 733
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االتصال  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

القاعة_18طیفوريمحمد D20049008287 831

القاعة_15عكازيمحمد D20079029858 772

القاعة_18قانةمحمد أصیل D201636041625 845

القاعة_19بوطیشمحمد أمین D201638012219 861

القاعة_11فیطسمحمد أمین D201639039614 707

القاعة_18شرفاويمحمد األمین D20079058208 837

القاعة_17مبروكيمحمد األمین D20042050311 811

القاعة_11بونوةمحمد االمین D201639017432 706

القاعة_16سایحمحمد موالي الدین بن عیسى D201737079146 806

القاعة_16بوخنیسةمراد D1997460716 789

القاعة_19بورنانمراد D201739039619 865

القاعة_18قوطیشمراد D19997040 829

القاعة_19مبخوتةمراد D201539039929 860

القاعة_13بوعقبةمروة D201636003181 743

القاعة_16ضیفمسعودة D20069045504 795

القاعة_15سعیديمصطفى D20088010960 773

القاعة_18نورالدینمصطفى D20079010944 836

القاعة_16عثمانمصطفى أبو األنوار D201639022675 804
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االتصال  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

القاعة_14بن عسلةمصطفى كریم D201538025452 760

القاعة_17الیاسمعسكري D201772061611 828

القاعة_19حموديمعمر D20067076033 850

القاعة_17صیلعمعمر D201539040363 821

القاعة_14عمارملیكة D20108007727 757

القاعة_14بن سالیميمنال D201432049238 758

القاعة_17دحاممنال D201539001976 820

القاعة_18خاليمنیر D20092052953 839

القاعة_16میرادمهدیة D20032027254 793

القاعة_19واضحمیسوم D20087077359 857

القاعة_11رحمونيمیلود D20064094776 693

القاعة_12شاكرمیلود D20108051646 715

القاعة_18بوسوارنادیة D20058005998 833

القاعة_12زیدينادیة D201639081537 725

القاعة_15معزوزيناصر D201738021188 785

القاعة_15شریفنجاة D201338013114 777

القاعة_17عاللنذیر D20075120322 817

القاعة_16قوسطونزیهة D1999717583 792
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االتصال  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

القاعة_15مایدينعیمة D201539040796 781

القاعة_18بن سعدةنفیسة D201539001176 842

القاعة_15ذواوبةنوال D201539040841 782

القاعة_16زوینةنور االیمان D201639070120 805

القاعة_15یشبةنور الهدى D20127044089 776

القاعة_12یاحيهند D1996359039 709

یل القاعة_13سلیمانيوإ D201731040263 744

القاعة_14بوینووفاء D201633049850 763

القاعة_13حوامدولید D201633073073 742

القاعة_14مسعدولید D20083076552 755

القاعة_17سلیمانيوهیبة D20063013670 815

القاعة_11غامسیاسمین D20125067889 697

القاعة_17بیتریاسین D20049008500 814

القاعة_19بن عروسیحي D20102043755 859

القاعة_14مصالويیسرى D201736013318 767
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:34طبع بتاریخ: على:

القاعة_6سالمةأحالم D201434015680 568

القاعة_7طاهريأحالم D20052070548 584

القاعة_8ذهبيأحمد D198626019 609

القاعة_9عبد القادر خداويأحمد D20102065100 644

القاعة_5عبديأحمد D201534027010 540

القاعة_3یحیاويأحمد D199531251 461

القاعة_6العربيآدم D201732032750 576

القاعة_4كریمأسماء D20088000003 502

القاعة_3صاعوأصالة D201438065929 479

القاعة_3بوقروأعمر D1996437392 463

القاعة_3الحبشيآمال D20112012571 474

القاعة_2حماديآمال D201732073739 456

القاعة_3قادريأمال D201532080881 481

القاعة_5بن حمادةأمحمد D201532083456 539

القاعة_2یعالويآمنة D201734035075 457

القاعة_4لعورأمین D20066075874 498

القاعة_5حرشيأمینة D1996248110 521

القاعة_8بن عليابراهیم D20122062406 618
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

القاعة_6بوزرقولةابراهیم D20122042054 566

القاعة_8تمزوراحمد D20079036242 616

القاعة_3یحیاوياسامة D20124025462 476

القاعة_4شارفاسیا D201636066471 512

القاعة_3دحوالحسن D201538004665 483

القاعة_3قطاويالسعید D20049061396 469

القاعة_8بشیريالشیخ D1994203479 610

القاعة_9بن بوزیدایناس جازیرة D201332027916 649

القاعة_8شیحةبراهیم D201632055388 628

القاعة_7بوشیخيبركانة D198978421 579

القاعة_2قریببریك D201634028757 451

القاعة_6أمینةبسایح D201638063979 573

القاعة_7بیرانبشرى D201632043279 602

القاعة_2حبیطوشبشرى D20111054451 440

القاعة_8بن السلیخبشیر D2001488187 611

القاعة_2رزیقبشیر D201739074041 458

القاعة_6زروقيبالل D20118003286 565

القاعة_7بورخیسبلقاسم D20061045652 585
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

القاعة_4قاضيبلقاسم D201532077922 507

القاعة_2شریافبن میرة D199536932 430

القاعة_2مقدمبن میرة D1990118588 429

القاعة_7بن حلیمةبن یوسف D1999255731 582

القاعة_3طاهريبودالي D201738063758 488

القاعة_2بایزیدتوفیق D201639033499 454

القاعة_3برايتوفیق D2002604834 465

القاعة_2حاللتوفیق D201532078912 444

القاعة_5رتابتوفیق D201638073958 545

القاعة_8صفیاويتوفیق D201731101846 632

القاعة_8مذكورتوفیق D201734023394 637

القاعة_6بن خرفیةجازیة D20064099813 555

القاعة_6عبد المالكجعفر D20084025684 558

القاعة_4بوترفاسجمیلة D201734027555 518

القاعة_3شارفحدة D2000438315 464

القاعة_4عبیداتحسام D20072056946 499

القاعة_7سعديحسن D20122001294 592

القاعة_4ابركانحسین D2001421912 494
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

القاعة_7بن دریسحلیمة D201632005288 601

القاعة_6جفالحمزة D20124025764 567

القاعة_2صحراويحمید D20102070517 438

القاعة_7ثابتحنان D20112004344 591

القاعة_4بن خلفةحنیفة D20082327105 501

القاعة_4معیوفخدیجة D201732021719 516

القاعة_7بریهماتخلود D20175067888 608

القاعة_5بن صفیةخلیفة D20048051873 523

القاعة_6بلفضالخیرة D20068057318 556

القاعة_5بن سهلةخیرة D1999215184 522

القاعة_2مهیديخیرة D201537040455 445

القاعة_4قادةدلیلة D19918720 490

القاعة_8خامرراویة D201734027965 638

القاعة_3مطامررباب D201220670033 475

القاعة_5تمدرارةرحیمة D201732007246 546

القاعة_3قنادیلرشید D1995200777 460

القاعة_4صمادرفیق منیر D201732020218 515

القاعة_8الطیبرمزي D201334017451 620
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

القاعة_8بوكرمرمزي D201634029709 629

القاعة_9أحمدشاوشریمة D20074030155 641

القاعة_7بن نویوةریمة D20105055644 589

القاعة_7بولیفةسالمة D20106048225 590

القاعة_8غمیطسعاد D201336006132 622

القاعة_5كالليسعاد D201532062793 537

القاعة_7لیتیمسعید D201734023556 607

القاعة_8دوداحسعیدة D20061100512 613

القاعة_2مقدمسعیدة D20082062544 437

القاعة_2بوالنمرسفیان D201633055731 450

القاعة_2بوالسیوفسلمى D201336005184 441

القاعة_7خطابسلمى D2003601483 583

القاعة_5قاسميسلیمان D201737007813 548

القاعة_3عالويسلیمة D201531121055 480

القاعة_9لعواسسلیمة D1996188781 639

القاعة_3بوراسسمیة D201638064110 485

القاعة_2دوفيسمیر D20103030006 439

القاعة_6ولد العربيسمیر D20042051887 552
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

القاعة_5طالبيسمیرة D201434021724 535

القاعة_5عوفسمیرة D20123032865 531

القاعة_8بن عرفةسناء D201534033155 626

القاعة_4صحراويسهیلة D19917037 489

القاعة_7داهمسوسن D201539063623 600

القاعة_2مطاليشریفة D20042085650 434

القاعة_4سعیدونشفیعة D201731005997 514

القاعة_7لحمرشهیرة D20098004063 588

القاعة_3مقرونشیماء D201536001278 482

القاعة_9بن لوصیفصافیة D20106000374 645

القاعة_8قوسمصالح D20072008442 614

القاعة_9صالحيصباح D201736065952 656

القاعة_3مالكصبرین D201734022601 487

القاعة_4بو عبد اهللاصهیب D201435024106 506

القاعة_9كریمضیف D201539081284 652

القاعة_3فیالليطاهر D20042075506 467

القاعة_6مختاريعادل D1992442002 549

القاعة_6بن حلیمةعبد الجلیل D20112007047 563
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

القاعة_4إتقرینيعبد الحفیظ D20122027310 504

القاعة_7قرینيعبد الحق D201532083988 599

القاعة_2یعقوبيعبد الحكیم D201538080531 446

القاعة_9فرحانيعبد الحلیم D20056007072 640

القاعة_5زرفعبد الرؤوف D20061037491 524

القاعة_6عبروسعبد الغاني D201632008266 570

القاعة_4بدرونيعبد الغفور D200882014970 503

القاعة_5طاردعبد القادر D201332015543 532

القاعة_6عشوشعبد القادر D20042059049 553

القاعة_7قواسميعبد القادر D201332069280 594

القاعة_2مهولعبد القادر D201532000428 443

القاعة_7رباحعبد القادر أمیر D201632053490 604

القاعة_6عیساويعبد الكریم D20078003601 557

القاعة_7بوعجلةعبد المالك D201632081793 605

القاعة_7عقالعبد المومن D201532046805 598

القاعة_7بوطقوقةعبد الوهاب D20124021383 593

القاعة_5ساريعبد الوهاب D201634030965 543

القاعة_2جوینيعبدالغني D201634030880 452
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

القاعة_7شیهانعبدالقادر D20072015485 586

القاعة_9بن فیاللعثمان D201738004646 657

القاعة_6حاكميعز الدین D20088053948 559

القاعة_7مدانيعزالدین D1998206531 581

القاعة_5ریغيعزیزة D1992122 520

القاعة_4ریغيعزیزة D1992722 491

القاعة_5حمایديعطاء اهللا كمال D20112047491 526

القاعة_9بن السایحعلي D20129007867 648

القاعة_7بوزیدعلي D201532019010 597

القاعة_9فتح اهللاعلي D201638068799 654

القاعة_5میساويعلي D20083036793 525

القاعة_2رفاسعمر D20032072690 432

القاعة_4یدوعمر D199295065 492

القاعة_9خروفعمر سلیم D20082075979 642

القاعة_6جودرفارس D20112019784 564

القاعة_7اوغاغيفاطمة D201432040297 595

القاعة_2برحمةفاطمة D201632004249 447

القاعة_6علیوةفاطمة الزهراء D20096006795 560
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

القاعة_3یخلففاطمة الزهراء D201432069326 477

القاعة_8عمارنيفایزة D201734021923 636

القاعة_5مختار رحمانيفتیحة D20112056563 528

القاعة_2حریرةفرید D20072014325 435

القاعة_9هبایشفریدة D201532081412 650

القاعة_6شعبانفهمي D201734023780 578

القاعة_3یاسینقصاص D20073077306 471

القاعة_4بن مومةكامیلیا D20061040297 497

القاعة_9عمیركریم D201732015620 655

القاعة_5كشادكریمة D20112047725 527

القاعة_5المكرطاركنزة D20122004876 530

القاعة_3عسبارلخضر D20042087289 468

القاعة_5عمارةلطفي D201634031649 544

القاعة_8حسنيلیندة D201732028608 633

القاعة_8عزیلماجد D201335023018 621

القاعة_6براهميمحمد D201634031789 572

القاعة_6بعیبشمحمد D2002625869 551

القاعة_8بن یمینةمحمد D20052086072 612
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

القاعة_5بوزیديمحمد D201432082245 534

القاعة_8بیراتمحمد D20172015944 631

القاعة_4روزيمحمد D201732080102 517

القاعة_6سحیريمحمد D20104021522 562

القاعة_2سنوسيمحمد D20042076135 433

القاعة_5شاوشمحمد D20113030738 529

القاعة_8شالمةمحمد D20109000186 617

القاعة_4طاهر عویداتمحمد D201532078378 508

القاعة_4عبومحمد D20037032288 496

القاعة_9قداريمحمد D20112064448 646

القاعة_2لعكروتمحمد D20072042938 436

القاعة_5مجامعیةمحمد D201532080217 538

القاعة_3ناجممحمد D201020588783 473

القاعة_3هربانمحمد D2002766037 466

القاعة_6قربةمحمد أمین D20103028189 561

القاعة_9العیدانيمحمد األمین D201632053896 653

القاعة_4كرزيمحمد االمین D201538002840 510

القاعة_3بوحملةمحمد نور االسالم D201434033431 478
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

القاعة_7لمجدريمحمود D1991141156 580

القاعة_4مزاريمراد D1999236488 493

القاعة_3ناصرمراد D20083056072 472

القاعة_5محمديمرزاقة D201435000435 536

القاعة_6عامرمروة D201731086536 574

القاعة_8بن سودةمریم D201434019026 625

القاعة_9مالیكیةمریم D20116041761 647

القاعة_5داليمزوري D201632013751 542

القاعة_4حمیرةمسعود D201539030479 511

القاعة_8منالمشري D201538064770 627

القاعة_9بقدور بن عطیةمصطفى D20097026487 643

القاعة_7بن قرمازمعمر D20072043713 587

القاعة_6توميملیكة D1999184221 550

القاعة_5حموديملیكة D198645026 519

القاعة_3حجیلينادیة D199122067 459

القاعة_6بسكرينبیلة D20052076476 554

القاعة_2بن شبحةنجیب D1999452121 431

القاعة_2خاللدةنذیر D201632029693 448
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

القاعة_6مكالتينزیهة D201731103002 575

القاعة_6سقاينسرین D201632086515 571

القاعة_5میساوينصر الدین D201432048804 533

القاعة_8سعیدينصیرة D20072051088 615

القاعة_4شوشاننصیرة D20124020906 505

القاعة_4موسىنصیرة D2002227428 495

القاعة_8جابرنوار D20124026539 619

القاعة_7طاهرنور اإلسالم D201732037317 606

القاعة_8زواوينور الهدى D201339018686 624

القاعة_4عباننور الهدى D201534029152 509

القاعة_2بوخنفرنوریة D201632074275 449

القاعة_2بوخدیميهاجر D201732050948 455

القاعة_6كحلیةهاجر D201732042135 577

القاعة_5قسطلهشام D201534035345 541

القاعة_8جبابلةهناء D201336402518 623

القاعة_9خلیفيهناء D201539071452 651

القاعة_2بن سید أحمدهواري D201432018415 442

القاعة_2جدیليوسیلة D201634032740 453
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

االنحراف و الجریمة  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

القاعة_7بن قیزةوفاء D201632048368 603

القاعة_8عدووفاء D201638066155 630

القاعة_6صالحولید D201532038841 569

القاعة_4قرینيوهیبة D20082028309 500

القاعة_7بسيیاسمین D201432042318 596

القاعة_8عقونيیسرى D201734018908 635

القاعة_8فرقاتویسرى D201732068563 634

القاعة_5بن خذیریوسف D201734031241 547

القاعة_3تواتیوسف D20072057959 470

القاعة_3عمرانیوسف D201632049462 484

القاعة_3مرادیوسف D1996315200 462

القاعة_4بونجاریونس D20172071632 513

القاعة_3حمديیونس D201732051799 486
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

AMALKAIDالمدرج_د D19909016 259

fatima zahraferahtia1_القاعة D20115084419 414

milissabouzekri2_المخبر D201635070544 387

mohamedالمدرج_بفراني D20042038797 112

المدرج_جعشاشأحالم D201533029157 228

المدرج_ججایدأحمد D201537015043 232

المدرج_بدویسيأحمد D20092049401 135

المدرج_بشتاتحةأحمد D20079000174 125

المدرج_أقارفأحمد D199361217 5

المدرج_بقطافأحمد D20059030897 115

المخبر_1كریفیفأحمد أمین D20089028318 343

المخبر_1أوجدوبأرزقي D201333003490 351

المخبر_1بن سالمأسامة D201735069670 368

المدرج_دحاج محمدأسامة D201332028502 304

المدرج_جدحمانيأسامة D201632052518 237

المدرج_جغرابأسامة عبدالحق D201739031235 253

المدرج_دبیطورإسحاق D201732035400 325

المخبر_2بورویسأسماء D201535091358 380
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

المدرج_أعالقأسماء D20179003469 95

المخبر_1عبديإسماعیل D201434028040 353

المدرج_جدیلميإلهام D20062036894 198

المخبر_1قومیديإلهام D201535065982 357

المدرج_جبن مشیهأم الخیر D2002917862 191

المدرج_بقایدآمال D1991369547 99

المدرج_أطهراويأمال D20073084610 30

المدرج_دسلیمانيأمحمد D20072074849 285

المخبر_1حمیسأمینة D201532015450 355

المدرج_بكبشأمینة D201632018442 154

المدرج_جمغرانأمینة D20077017438 204

المدرج_ببلعیمشإیمان D201738002213 171

المخبر_2بن عامرإیمان D20077036593 374

المدرج_جدحمانيإیمان D20128022004 224

المدرج_جمزاكوأیمن D201632083459 238

المخبر_1كالعابتسام D201734030833 367

المدرج_دسایحياحمد D20105082352 296

المدرج_دعلیواتاحمد D1989275852 258
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20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 
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قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

المخبر_2جدياسماعیل D201631038965 383

المدرج_دبن یوباكرام D201537065139 312

المدرج_أجابرياكرم D20074016788 31

المدرج_جبوزیانيالبشیر D201639032120 243

المدرج_أسالميالحسن D20062053360 25

المخبر_1عطیةالحسني D201734027076 366

المدرج_دبورقبةالحفناوي D20059026464 281

المدرج_بلبريالربعي D201324025997 145

المدرج_بشینونالریم D201439000115 148

المدرج_أبن غدیرالزهرة D20089033555 42

المدرج_جقصابالزهرة D20032059878 192

المدرج_أنعامةالزهرة D20069001272 28

المدرج_جصالحيالسعید D201639032320 244

المخبر_2ختیمةالشروقي D201732035833 392

المدرج_دبن سالمالشریف D201639032346 322

المدرج_جبن االبقعالشیخ D2001912472 189

المدرج_أدوميالصدیق D20175205146 94

المدرج_دحیمرالصغیر D201535112260 311
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المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 
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التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

المدرج_جسالمالطاهر D197519751362 177

المدرج_برقابالطیب D20049018191 114

المدرج_أورنیدالطیب D2002908361 14

المدرج_أبرنوالعید D201637006753 76

المدرج_أسعیدالعید D20079033115 37

المدرج_بحمزةاللحیاني D201632071139 156

المدرج_أنجاريالمبروك D20172049464 83

المدرج_بنجاريالمبروك D20042049464 113

المدرج_دبوقرافالمسعود D20059023888 280

المدرج_دیوسفيالمشري D20049007275 274

المدرج_ددیلميالمهدي D201735079749 333

المدرج_بمجابرةالندیر D201733061908 166

المدرج_دبن عیادالهام D201732022103 323

المدرج_جقاسمالهام D199174957 180

المخبر_2عویسيالهامل D20169044008 390

المدرج_دقومیريامازیغان D201732027056 324

المخبر_2بوخمیسةایمان D201635104982 388

القاعة_1خضراويایمان D201739006502 427
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25/01/202323:25:35طبع بتاریخ: على:

المدرج_دعیبودایمان D201737053639 336

المدرج_جبوزیان كورميبختة D20122059233 223

المخبر_1حدبيبختة D20102009686 345

المدرج_جزیانبختة D20079030452 206

المدرج_دمحادبختي D201339030409 308

القاعة_1سهیليبدر الدین D19954396 400

المدرج_ألعقونبسباسة D20004761050 10

المدرج_بحكیمبشیر باي D200620715786 116

القاعة_1احمد حمزةبعیو D2002917099 404

المدرج_بأسامةبكوش D20115074738 139

المدرج_أقدیربالل D20067062674 27

المدرج_دمیساويبالل D20081060793 292

المدرج_أبسعودبلخیر D20079030374 35

المدرج_ببن صافيبلخیر D201639027200 160

المدرج_أمیلودبن الطاهر D201739025894 91

المدرج_بقاسميبن شهرة D201739014793 173

المدرج_جحنانبن نایلي D201639034125 245

المدرج_أزیتونيبنت ساعد D1992163844 2
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25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبن سالمبوبكر D201639033373 80

المخبر_1زینببوزیان D20104017248 347

المدرج_جمحمدبوزیدي D20118022193 220

المخبر_2عالء الدینبوشنافة D2001912626 372

المدرج_أزعیكبوعالم D201539010309 67

المدرج_بشنیتيبوعالم D19831163 96

المدرج_بعیشوشبوعالم D201732021699 163

المدرج_أعليبوغدیر D20128027687 54

المدرج_جأیمنبیة D201739076876 256

المدرج_دبوعیشةتوفیق D2002201384 265

المخبر_2حسناويتوفیق D201432051581 379

المدرج_أشریدتوفیق D20103029955 47

القاعة_1زغراتتومي D201637025512 420

المدرج_جطعیبةتونسي D20119020663 222

المدرج_أعليجریبیعة D20049000616 20

المخبر_1داداوعليجلول D201531002027 354

المخبر_1بحريجمال الدین D20109026856 349

المدرج_دبن عدةجمال الدین D201632022784 314
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التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_بفدولجمال الدین D20088058654 134

المدرج_برفافسةجمعي D1991101569 98

المدرج_أرزوقجمیلة D201733033048 86

المدرج_أشالليجمیلة D20079001623 34

المخبر_1محموديجمیلة D201632055529 360

المدرج_أطیفورجهاد D20108014016 48

المدرج_أحمدانيجهیدة D20102057817 46

المدرج_أبن سكريجیاللي D201539032771 69

المدرج_جفیالليجیاللي D1989126222 179

المخبر_1بن عنترحسام D20161036780 359

القاعة_1وخامحسام الدین D201732019817 422

المخبر_2بلواضححسینة D201633067595 386

المدرج_جتوميحسینة D1997459065 183

المدرج_ججیالليحسیني D20042048376 195

المدرج_جعبیدحفیظة D201638055928 240

المدرج_بمحمديحفیظة D201639033924 161

المخبر_2زوانيحكیم D201632070143 385

المدرج_بطالبحلیمة السعدیة D201735086108 169
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التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_ببلعباسحمزة D201435088075 147

المدرج_دبوشامةحمزة D201335062704 307

المدرج_بجعاديحمزة D20064094499 118

المدرج_بقاسم زورقيحمزة D20122007832 140

المدرج_دغانيحمید D201638075714 320

المدرج_بصالححمیدة D201631009470 152

المدرج_دعادلحمیدي D201732056143 328

المدرج_أباهيحنان D20082028222 39

المدرج_جبكايحنان D201534032212 229

القاعة_1ذواديحنان D201735096557 426

المدرج_جطیبيخالد D20042035797 194

المدرج_دكحللوخالد D20073086623 287

المدرج_أمرینيخالد D20069026648 29

المدرج_دبن حفافخدیجة D20069023802 284

القاعة_1صباحخدیجة D201739027894 428

المدرج_دمزاقرخدیجة D201538047780 313

المدرج_ببن عامرخلیل D20042031761 111

المدرج_بشرطانخلیل D20179039049 176
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التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_دشلیفخولة D201732059366 329

المدرج_جفاسيخیر الدین D20033072715 193

المدرج_أدلوليخیرة D201739034236 92

القاعة_1موريخیرة D201632013275 418

المدرج_جبلخیريداود D20075027735 201

المدرج_جخلفيداود D20079030794 207

المدرج_بولد مكیدشدالل D20128018011 142

المخبر_2حیدرةرابح D1994409265 369

المدرج_جعبیدرابح D2017269454 246

المدرج_دقلیلرانیا D20111067752 299

المدرج_أمزراقربیحة D20044085187 19

المدرج_بقاسمربیعة D20079015911 127

المدرج_أخدیررتیبة D20121049908 51

المخبر_1حدادرحمة D201734020273 365

المدرج_بمادنرشید D2000808974 105

المخبر_1مندليرشید D20037025461 341

المدرج_جناجمرشید D20049072405 197

المدرج_بكراويرقیة D20073050969 120
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25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_جمناسرمزي D201734021767 250

القاعة_1صاليروفیدة D201732033832 423

القاعة_1بلمهديرومیسة D201732065606 425

المدرج_أقسومرونق D201533057514 65

المدرج_جمرزوقریان D201735008129 251

المدرج_بالصیدریحانة D20075102562 122

القاعة_1سلیمانيزاید D20059031152 407

المدرج_أعثمانزبیري D20127000276 53

المدرج_دیعقوبزروقي D201634034943 317

المخبر_2میراويزكریاء D201737018675 393

المدرج_جبغريزكیة D20075028491 202

المدرج_أبن ناجيزهرة D20062066415 26

القاعة_1ركحزهیة D20085059803 411

المدرج_ببلخیرزهیر D20093008375 136

المدرج_بساليزهیر D1998557830 103

المدرج_دالعقونزوینة D20079031729 290

المدرج_بشالليزین العابدین D20079018178 128

القاعة_1بن قویدرزینب D201732055018 424
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25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_دبوزیديزینب D20049014121 275

المخبر_2شریف حسنيزینب D201538021676 381

المدرج_جعمیريسارة D201734018203 248

المدرج_أسماعیليساعد D20078013080 33

المدرج_جلصاقسالمى D201631062841 235

المدرج_جبن مجبرسامیة D20073039964 200

المدرج_ببلقاسميسعاد D201631111636 153

المدرج_دجواديسعاد D201639010634 321

المدرج_جروابحیةسعاد D1999251093 186

المخبر_2توميسعدیة ایمان D201739035129 397

المخبر_1أوقاسيسعیدة D201539035850 358

المدرج_جسایح دحمانسعیدة D1996182486 181

القاعة_1سریر عبد اهللاسعیدة D20052032561 405

المدرج_دمیساويسعیدة D20089010542 293

المدرج_بوشانسعیدة D2002227256 108

المخبر_1سمرانيسفیان D201432054223 352

المخبر_2بن ساسيسلسبیل D201731028327 391

المدرج_بهدروقسلسبیل D201735084917 168
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25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_بأوملیلسلیم D20123005726 141

المدرج_ببوراسسلیم D2007486792 121

المدرج_بمعازیزسلیم D20088057069 133

المدرج_جبن مرزوقسمیة D201735093426 252

المدرج_بدحمانيسمیة D201738001475 170

المدرج_بمیشانسمیة D20128054720 144

المدرج_أبودانةسمیة هاجر D201639028278 79

المدرج_أبن قویدرسمیر D20079031276 36

المدرج_دبوقرةسمیر D2001477047 264

المدرج_أدحمانيسمیر D20032044281 15

المدرج_بتیسسنیة D20078079510 124

المدرج_أأودنيسهام D201531043308 62

المدرج_أالرایسسهام D201739035485 93

المخبر_2جاب اهللاسهام D201539016839 382

المدرج_جضیف اهللاسهام D20079031665 208

المدرج_بحمادنسهیلة D1997259809 101

المدرج_دطالبسهیلة D201635086340 318

المدرج_جعبد اهللا الحاجسهیلة D201616163204 234
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25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_جمحمد شیكوشسهیلة D201635086688 239

المدرج_أصغیرسوسان D201732036217 84

المدرج_بیحویةسومیة D201732032527 164

القاعة_1لكحاليسیدعلي D1999232045 402

المدرج_بعیسىسیدي احمد D2016828920 162

المدرج_أبوخشمشرف الدین D20074032214 32

المدرج_دسعدشریقي D20049000451 273

المدرج_أشودارشهیناز D201633064225 74

المخبر_1عون اهللاصالح D201534033381 356

المدرج_ببوشریطصبرینة D20079000847 126

المدرج_دسلطانيصفاء D201334026765 306

المخبر_1بوخلیفصفیة D20032032134 340

القاعة_1سبیحصلیحة D20057028957 406

المدرج_دالعواديصونیة D201733030710 332

المدرج_دحمر العینضیاء D20108014129 297

المدرج_أبلخیرطاهر D1985298 1

المدرج_أتعالبهطریق D20033009463 17

المدرج_دأحمیديعائشة D20125076484 302
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25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_جبورزقعائشة D20085095401 211

المدرج_جمقاقعائشة D20119014169 221

المدرج_جیحیاويعائشة D20085024076 210

المخبر_2غافولعابد D201638022083 389

المدرج_أمباركيعامر D201639022799 78

المدرج_أمحمديعامر D201539036651 70

المدرج_دكریمعبد  النور D20033080278 269

المدرج_أبن صمانعبد الحمید D20057005903 22

المدرج_بشتوحيعبد الرحمان D201339000591 146

المدرج_دعبد الكریمعبد الرحمان D20075175 288

المدرج_أمصطفاويعبد الرزاق D201737015151 88

المدرج_دهجرسعبد الرزاق D201732078070 331

المدرج_أمهنيعبد الستار D201335015227 59

المدرج_جنایلعبد السالم D20079042268 209

المدرج_جمحمديعبد العالي D20088019866 212

المدرج_دبریهماتعبد العزیز D20049024737 277

المدرج_جمصطفىعبد الغاني D20099057073 214

المخبر_1دحوعبد القادر D201732015190 362
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/

:

العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_دسعید صغیرعبد القادر D201632043478 315

المدرج_دعكشةعبد القادر D20058053747 279

المدرج_جمخطاريعبد القادر D20112053051 216

المدرج_جبن بوزیدعبد القار D201539000679 233

المدرج_جبلهادفعبد الكریم D1996371949 182

المدرج_جبوطلبةعبد الكریم D20116008182 219

المدرج_جعمريعبد اهللا D20069016495 199

المدرج_أفالحعبد اهللا D201732064279 85

المدرج_بمعمريعبد اهللا D201739036901 174

المدرج_جحفناويعبد المالك D201732027218 247

المدرج_دصغیريعبد النور D201735080112 334

المدرج_داحمد العربيعبدالباري D201332054015 305

المدرج_بنومريعبدالحق D20082059470 131

المدرج_جمعروفعبدالرزاق D20076064281 203

المدرج_أبوزیديعبدالقادر D201539037140 71

المدرج_جمهديعبدالقادر D198894183 178

المدرج_درحمانيعبداهللا D201732049817 327

المدرج_دبن عائشةعبیر D201431059407 309
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:

العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_دعبديعبیر مسعودة D20119000964 300

القاعة_1یسعدعدنان D20072047320 408

المدرج_أاسماعیلعریهیر D1997454800 9

المخبر_1شعیبعزوق D201733065483 364

المدرج_أبوزرقيعفیفة D201331045275 55

المدرج_ددغیمةعالءالدین D20073071019 286

المدرج_أبعجيعلي D201539028710 68

المدرج_دبن عویرةعلي D1997454842 261

المدرج_دعباسيعلي D20059031298 282

المدرج_أعیدةعلي D1995458531 7

المدرج_أكحولعلي D20092044528 44

المخبر_1رحاليعماد الدین D20102055540 346

المدرج_بأعمرعنتر D20079031841 130

المدرج_جبهازعیسى D1997809714 184

المدرج_جشیبةعیشة D201431029470 226

المدرج_جعرقوبغالیة D20077027162 205

المدرج_جأم الخیرغلیسات D201739032557 254

المدرج_دعالمفؤاد نورالدین D20049023801 276
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

القاعة_1خطابفاروق D201438007752 416

المدرج_دمبروكيفاروق D20052050407 278

المدرج_جحمیديفاطمة الزهراء D201639017243 242

المدرج_أعقونفاطمة الزهراء D20109004659 49

المدرج_بعلي مباركفاطمة الزهراء D201732036681 165

المدرج_جبوضلعةفاطنة D201639012199 241

المخبر_2بوصريفاطیمة نورالهدى D201739020412 396

المدرج_بمقرزفتح اهللا D20107017840 138

المدرج_أمختیشفتحي D20042053064 18

المدرج_أبودراجيفتیحة D201631079409 72

المدرج_بزرادنةفتیحة D2001225795 106

المخبر_2شوقورفتیحة D1997646069 371

المدرج_دمامريفتیحة D20102000674 294

القاعة_1نوارفتیحة D20079032737 409

المدرج_دقرزوفراح D2002216827 266

المدرج_برحیمةفرحاني D201734023497 167

المدرج_بمرابطفلایر D201537078133 151

القاعة_1تونسيفرید D2002252941 403
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المخبر_1مزاريفرید D20031099526 339

المدرج_أبوحاللةفضیل D20057080772 23

المدرج_أرقیقفضیلة D1992208605 3

المدرج_أرقیقفضیلة D1992481278 4

المدرج_جطكوكفطیمة D201535089505 230

المدرج_أالخرةفلة D201633027224 73

المدرج_جمرزوقيفوزیة D20177000482 257

المدرج_جبن رحمونفیصل D201532075957 227

المدرج_دعبادفیفي D2002225322 267

المدرج_أبصغیرقدور D201638051078 77

المدرج_دتنومقسمیة D20109057144 298

المدرج_دمصطفىقندوز D20047018683 272

المدرج_دتابتيكریمة D20043042957 271

المدرج_أجماعيكریمة D201338005367 60

المدرج_أرحمانيكریمة D20092028080 43

المدرج_دشاوشكریمة D20128053428 303

المدرج_جقدور حمیسيكریمة D201632035394 236

المدرج_أقمرةكریمة D201735080195 87
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_بنظوركلتوم D20128053216 143

المدرج_بمنغوركلثوم D201633046029 157

المدرج_أبن مسعودكمال D1997426806 8

المدرج_ددحالكمال D1999293027 262

المدرج_بسوالمیةكوثر D20084014215 132

المدرج_دضیفالمیة D201739070912 338

المخبر_1كانمالمیة D201732001013 361

المدرج_ببوعشةلبنى D201636004252 158

المدرج_دیوسفلبیض D20079041471 291

المدرج_بوناسلخضر D20072066934 119

المخبر_1بجوجولطیفة D20091058842 344

المدرج_أبن شكالمباركة D2001946038 11

المخبر_1أسالفيمحمد D20107004170 348

المدرج_دبعالشمحمد D201532019413 310

القاعة_1بلقصةمحمد D20098044459 413

المدرج_جبن االحرشمحمد D201739038716 255

المدرج_ببوحجةمحمد D2002232227 109

المدرج_ببوخدیميمحمد D201632043959 155
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:36طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبوزایةمحمد D20122043212 52

المدرج_أبوزیديمحمد D20059029788 24

المدرج_بطهراويمحمد D201537029112 150

المدرج_دعیشاويمحمد D201732036893 326

المدرج_دغربیةمحمد D2002448957 268

المدرج_دكاتبمحمد D20042078924 270

المدرج_أمزیانيمحمد D2002237092 13

المدرج_أملیويمحمد D1995205366 6

القاعة_1هاشیممحمد D20081068366 410

المخبر_2قطاشمحمد األمین D201632057842 384

المدرج_جصابريمحمد حمزة D200152373 188

المدرج_دزیانمحمد رضا D201738035738 337

المدرج_بصدارةمحمد عبد المطلب D20079029243 129

المدرج_دالبرودمحمد غزالي D20079004694 289

المدرج_جبیتورمحمد فتحي D1998800463 185

المدرج_دتعالبيمحمود D201732066789 330

المدرج_جعباسيمختار D20049029335 196

القاعة_1بوجعبةمراد D20092054654 412
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

المدرج_دعامرمراد D201737015200 335

المدرج_بصالحيمروة D201535059739 149

المخبر_2بن عمارةمریم D201737081378 394

القاعة_1بوخالفةمریم D201531043369 417

المدرج_بطاطايمریم D2001255013 107

المدرج_أعیساتمریم D201639039925 81

المخبر_2لمواتمریم D20115084669 378

المدرج_دبن براهیممسعود D201638016046 319

المدرج_بفرحاتمسعود D20105065317 137

المدرج_ببشیريمسعودة D201739039813 175

المدرج_أشلقودمصطفى D20049012706 21

المدرج_أمنصورمصطفى D20032074101 16

المدرج_ببوشیحةملیكة D201738068223 172

القاعة_1خنوشملیكة D1974189 399

المدرج_جكورداشمناد D20113025081 217

المخبر_2راجعمنال D201738000337 395

المدرج_أعابدمنى D201537078442 66

المدرج_أقرینمنیرة D201635095293 75
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:

العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

المدرج_بحنیشمهدي D2000265462 104

المدرج_ببدرالدینموسى D20064028045 117

المدرج_دخبازةمولود D20102070464 295

المدرج_أكویسيمولود D201332040069 57

المدرج_أموسىمولود لمین D201739015970 90

المدرج_دحناشيمونیة D201633072895 316

المدرج_أزوایدنادیة D2002133876 12

المدرج_جبلخضرنبیلة D201333020882 225

القاعة_1عسلينبیلة D1998266994 401

المخبر_2موسىنبیلة D1996163214 370

المدرج_أبلیلندى D20171717 82

المدرج_ببن عبد المومننسرین D201638045430 159

المدرج_أعمرونينسرین D201737018612 89

المخبر_2ماحينسیم D20102051402 376

المدرج_دبلقایدينسیمة D20062035202 283

المدرج_جبلونجةنسیمة D2002255992 190

المخبر_2فاسينسیمة D20052028748 373

المدرج_جمازیتنسیمة D2001231621 187
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

المدرج_بمرسلينسیمة D1998211857 102

المدرج_دمنصورينسیمة D19961594 260

المخبر_2ذباحنصیرة D20112040942 377

القاعة_1ذهبينعیمة D201637027698 421

المدرج_أالعزاوينوال D20102039023 45

المدرج_بعرعارنوال D20033038071 110

المدرج_جبن عوننور االیمان D20088033444 213

المدرج_أدربوشينور االیمان D201533056676 64

المدرج_درحمانينور الهدى D20121070837 301

المدرج_بدالينورالدین D1992103725 100

المدرج_بشرف الدیننورالدین D1990217655 97

المدرج_أقواسمیةنورة D20086043016 41

المدرج_جكعنیننورة D20103004162 215

المدرج_جصیفيهالة D201536005280 231

المخبر_1بوترعةهدى D201331036971 350

المدرج_أفارحهدى D201334027689 58

المدرج_أراخهشام D20082029695 40

المدرج_أزقطوفهشام D20115054597 50
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

التنظیم والعمل  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبن عیسى قوادريهند D20081084549 38

المخبر_1طیب سلیمانوافیة D201732034046 363

القاعة_1سلمانوداد D20129003227 415

المدرج_أجعیطوهیبة D201531063335 63

المخبر_1مدابیسوهیبة D20044024563 342

المدرج_ججابريیاسر D2011524289 218

المدرج_أرریب اهللایاسین D201432071634 61

المخبر_2شعیبیسرى D201739065839 398

المدرج_جبشاغةیمینة D201734018912 249

المدرج_ببخماسیوسف D20078059201 123

المدرج_دسبابجيیوسف D2000257618 263

المخبر_2سعیدیوسف D20079037340 375

المدرج_أترباقیونس D201332012555 56

القاعة_1سلحيیونس D201632026331 419

 صفحة 223 من 233



/

:

العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

الثقافي  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

القاعة_3خلیفةأحالم D20081051592 4146

المدرج_بطاهیريإسماعیل D20059017294 4075

القاعة_3غنامإسماعیل D20064010254 4144

المدرج_ببن العیدأم كلثوم D20179016880 4102

القاعة_1جعرونأمیرة D201531054868 4116

المدرج_ببزاویةأمینة D201331047872 4091

القاعة_1باغيإیمان D201534087379 4118

القاعة_3برماتياسمهان D20088008971 4147

المدرج_بداياالخضر D20019000274 4071

القاعة_2بلخضرالحاجة D20038039601 4127

القاعة_3حمديالزهرة D2002379120 4143

القاعة_3قبشةالطیب D20088053841 4148

المدرج_ببن تواتيالعربي D20123084552 4090

القاعة_1خرایشيبختة D19961578 4105

القاعة_1بن محمدبرابح D20059031020 4109

المدرج_بالحمزةبالل D201334026116 4092

المدرج_بعثمانيبلحاج D201531054225 4096

المدرج_بمختاريبلحقات D1990865 4063
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

الثقافي  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

المدرج_بالعاقببلقاسم D1997261561 4066

المدرج_بضامنجمال D20042062551 4072

القاعة_2بوسماحةحاج D201539010527 4135

المدرج_بحایلحكیم D2000253937 4069

القاعة_1نويحمود D20123027755 4114

المدرج_بجیدلحمیدة D20079030711 4081

المدرج_ببن زادةحیزیة D201532071613 4098

القاعة_2بلعجالخالد D20079000578 4129

المدرج_بإیدیرخولة D201531053285 4095

المدرج_بقبانيدالیا D201439075203 4094

القاعة_1عبد القادرذهبیة D19958 4104

المدرج_بدردررتیبة D20111048910 4086

القاعة_3نموشيرحاب D201534082398 4155

القاعة_2عابدزیدان D20042015396 4128

القاعة_2دارمزینب D201539095462 4136

المدرج_بمقدادسرین ماریا D201731098362 4101

المدرج_بلعموريسعد D20098039952 4084

القاعة_3عبدالرزاقسعیداني D20101073338 4150
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

الثقافي  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

المدرج_باخلفسمیة D201531108938 4097

القاعة_3سبتيسمیة D20102033658 4151

القاعة_3عرازسمیة D201534081996 4154

القاعة_2مباركةشمة D201356013 4132

القاعة_2سیفرصالح D201335069965 4131

القاعة_1سیفرصالح D201385652 4115

القاعة_1عبد النورصالح D201739092193 4122

القاعة_1دبیشيصلیحة D1996439123 4106

القاعة_3طرباقوطارق عبد الباسط D20099057732 4149

القاعة_3معطى اهللاعابد D20122017132 4152

القاعة_2خویلدعباس D201439009256 4133

المدرج_ببحیرةعبد الباقي D20121050166 4089

المدرج_بكومیمةعبد الحكیم D20112040244 4087

القاعة_2بحیرةعبد العزیز D201631065597 4137

المدرج_بسعیديعبد الغاني D20075089672 4080

القاعة_2حیمرعبد القادر D2002819477 4126

القاعة_3روانعبد القادر D20079041759 4145

القاعة_1قالتيعبد القادر D201731102444 4120
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

الثقافي  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

القاعة_1شارفعبد الناصر D201539012045 4119

القاعة_2عباسعبد الهادي D201739084842 4142

المدرج_ببوطالبعبلة D20074015818 4079

القاعة_1بن الطیبعثمان D20073086999 4111

القاعة_3توهاميعالل D20172064013 4157

المدرج_بدقیشعمر D20073087027 4078

القاعة_2شایب عینوعنتر D1987178652 4123

القاعة_1قاسمعودة D20082062558 4112

المدرج_بخاليفائزة D199292084840 4064

المدرج_ببن قایدفاطمة D20049068320 4073

المدرج_ببیازةفاطمة D20114018903 4088

القاعة_1مالحفاطمة الزهراء D20085039640 4113

القاعة_2یوسفيفاطنة D20079032608 4130

القاعة_1قوادريقادة D199193130 4103

القاعة_2أبیريكمال D201737068581 4141

القاعة_3بناويمحمد D201532062077 4153

المدرج_بحدومحمد D20052049933 4074

المدرج_بحمادمحمد D20089019123 4083
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

الثقافي  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

المدرج_بحمیرةمحمد D1998816982 4067

القاعة_2بوقدورةمحمد رضا D201635078866 4138

القاعة_2تاجمحمد ریاض D201731102825 4139

المدرج_بشباحمحمد یاسر D20064031035 4076

المدرج_بسعیديمختار D20068029193 4077

المدرج_بحاشيمصطفى D201439033905 4093

القاعة_2قصابملیكة D201732066827 4140

المدرج_بغضبانمنال D201534034915 4099

القاعة_3تومينادیة D201538074444 4156

القاعة_1بوطالبنبیلة D1997549039 4107

القاعة_2غزالينبیلة D1992151750 4124

المدرج_بعامرنقبیل D199385535 4065

القاعة_1بن سونةنوال D2002270682 4108

القاعة_1بن خدیجةنور الدین D20062028005 4110

المدرج_بنصیرةنوي D2000332640 4070

المدرج_بدحمريهالة D20105042625 4085

المدرج_ببوقرطهجیرة D1999760658 4068

القاعة_2غالیةهدى D1997421583 4125
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

الثقافي  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

القاعة_1سعداويهشام D201532051259 4117

القاعة_2الرقوسام D201539001243 4134

المدرج_بمهیةوسیلة D201631089207 4100

المدرج_بقبليوفاء D20084024315 4082

القاعة_1مقاتليیسین D201731103942 4121

 صفحة 229 من 233



/

:

العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

الصحة  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

MOHAMEDAKKARالمدرج_أ D201639038990 4054

sofianehelisالمدرج_أ D200331082190 4006

المدرج_أقطافأحمد D201539009376 4045

المدرج_أمراتيإسماعیل D20047077939 4017

المدرج_أتمومإیمان D201531071916 4043

المدرج_أبن بشیراحمد D1998495827 4002

المدرج_أزكاراحمد D20089019140 4034

المدرج_أاحمودهالزهراء D20041002327 4008

المدرج_أكركارایمان D201736045147 4059

المدرج_أرقطيبسمة D201336031517 4042

المدرج_أطاوسيبلعباس D201639033142 4052

المدرج_أبن فیفيتقي الدین D201535027228 4044

المدرج_أعبیديتوفیق D201334017670 4041

المدرج_أتقرورتجلول D2017237869 4056

المدرج_أعیجوليجمال الدین D20064099835 4022

المدرج_أصالحيجمیلة D2002244554 4004

المدرج_أصیدونجهید D20062048486 4021

المدرج_أبوجفجوفجیهان D201634058481 4048

 صفحة 230 من 233



/

:

العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

الصحة  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبوزیانيحبیبة D20071098831 4025

المدرج_أبریكحجیلة D20071108371 4026

المدرج_أشرقيحكیم D201722179 4055

المدرج_أبن زیانحمزة D20112033486 4037

المدرج_أعزیونحمزة D20044126104 4015

المدرج_أبن العیدحنان D20079019985 4032

المدرج_أكروبيخالدیة D20128020113 4040

المدرج_أجبوريزهرة D20068004275 4023

المدرج_أبن سطوحزوبیر D201636035039 4050

المدرج_أبومخیلةسلیمة D20075038249 4031

المدرج_أسمیة بوشوكسمیة D20051047324 4019

المدرج_أمقرانسهام D20075028525 4030

المدرج_أمداسيسهیلة D20085025657 4033

المدرج_أفرادشعبان D20042059514 4010

المدرج_أثامرصالح D20099039685 4036

المدرج_أسفاريصباح D20044094466 4014

المدرج_أحایدصلیحة D20072096402 4029

المدرج_أدرنفشطاهر D201539011683 4046
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

الصحة  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

المدرج_أبلعسلطیب D2000763213 4003

المدرج_أرافدعائشة D20072038582 4028

المدرج_أفضیلعائشة D201631091585 4047

المدرج_أبن مقلةعبد الرحمان D20032040528 4005

المدرج_أرمیليعبد السالم D20042045587 4009

المدرج_أزیانعبد اللطیف D20042072837 4011

المدرج_أبن شعاعةعمر D20039029422 4007

المدرج_أنقنوقعیسى D20044057935 4013

المدرج_أعنترفدوى D201734020609 4057

المدرج_أأوالد توميفریدة D20047041659 4016

المدرج_أقاسمكمال D201639038603 4053

المدرج_أطوبةلمیاء D201736049047 4060

المدرج_أمیهوبيلیاس D1997426597 4001

المدرج_أعالللیلى D20122061050 4039

المدرج_أموفقمحمد االمین D200720071988 4027

المدرج_أبوراسمحمد امین D20068025523 4024

المدرج_أخلیفةمحمد لمین D201735000556 4058

المدرج_أبن العیدمسعودة D20049016927 4018
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العلوم االنسانیة و االجتماعیة 
مرسلي عبد اهللا _ تیبازة 

علم االجتماع 

20222023  مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث دكتوراه ل . م . د 

المركز الجامعي 
:معهد 

الشعبة : 

االسم اللقبرقم التسجیل  الرقم 

قائمة الطلبة مرتبة 

القاعة/المدرج

الصحة  التخصص : 

25/01/202323:25:37طبع بتاریخ: على:

المدرج_أمیهوبيمصطفى D20054129090 4020

المدرج_أبلفراقيمنى D201636046473 4051

المدرج_أخالديمولود D20043028456 4012

المدرج_أبلهاشمينور الهدى D20097038971 4035

المدرج_أقطافهدى D20121040303 4038

المدرج_أبوقاعةیاسمین D201635056586 4049
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