
  

                                                                                                       

                                                           

               

           

تاريخ المرتقب للمناقشة
تاريخ أول تسجيل 

في الدكتوراه

ديسمبر 2017

2012 0 1
Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

عيدود ھاجر     ل,م,د
أد عسوس عمر استاذ 

التعليم العالي
V01520140014

E8011

1
1

ديسمبر 2017
2012 1

عجرود محمد     
ل,م,د

أد عسوس عمر استاذ 
التعليم العالي

V01520140014 1

ناقشت2016
2007 2 2

Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

العافري مليكة ك%سيك
أ,د بلعادي ابراھيم 
استاذ التعليم العالي

V01520140012 2

سنة 2018
2008 2 2

Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

سريدي محمد 
المنصف ك%سيك

أ,د بلعادي ابراھيم 
استاذ التعليم العالي

V01520140012 2

ناقشت 2017
2008 2 3

Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

بن حسان زينة ك%سيك
أ,د بلعادي ابراھيم 
استاذ التعليم العالي

V01520140012 2

Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

+ يوجد
د/طيبة عبد الس%م 

أستاذ محاضر أ
V01520140012 3

عدد الطلبة المسجلين 
في الدكتوراه 

(الك%سيكي /ل.م.د)

رئيس المشروع 
/الرتبة

رمز المشروع
رمز 

المخبر
الرقم

المناقاشات  عدد 
المنشورات 

الدولية

 عدد 
المقا+ت 
الدولية

الشعبة الميدان

عـبـيــة يمـقـراطـيــة الش�   الــــجـمـھــوريـــة الجـزائــريـــة الد�
وزارة التــعليم العــــالــي والبــــحــث العــلــــمــي 

المـــــديـــرية العـــامــة للتـــعليـــــم  والتـــكويـــن العـــالييـــن 
مديـــريـــة التكـــويـــن في الدكـــتـــوراه و التـــأھيـــل الجـــامعـــي

  2016 ,2015, 2014, 2013لسنوات )    ج.ت.ب.م(الحوصلة ا'جمالية لمشاريع البحث التكويني         
 

كلية العلوم ا9نسانية و ا+جتماعية-قالمة 1945ماي  8جامعة :      المؤسســـــــــة الجامعية  



2017

2004 2 2
Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

بن فرحات غزالة 
ك%سيك

أ,د بومھرة نور الدين 
أستاذ التعليم العالي

V01520140013 4

2017

2011 2 2
Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

ھارون اسماء ك%سيك
أ,د بومھرة نور الدين 
أستاذ التعليم العالي

V01520140013 4

2017

2011 2 2
Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

قمريش مسعودة 
ك%سيك

أ,د بومھرة نور الدين 
أستاذ التعليم العالي

V01520140013 4

2017

2012 2 2
Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

نزاري سعاد      ل,م,د
أ,د بومھرة نور الدين 
أستاذ التعليم العالي

V01520140013 4

2017

2012 2 2
Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

مھنة نصيرة     ل,م,د
أ,د بومھرة نور الدين 
أستاذ التعليم العالي

V01520140013 4

2017

2013 1

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

مدور خميسة ك%سيك
أ,د بورغدة رمضان 
أستاذ التعليم العالي

O01520130037 5

2018

1

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

بوشارب سلوى 
ك%سيك

د,س%طنية عبد المالك 
أستاذ محاضر أ

v001520130100 6

2017 جوان
2010 1

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

غربي الحواس 
ك%سيك

د/ خالدي مسعود 
استاذ محاضرأ

O01520120029 7

2017 ديسمبر 
2010 1

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

قرين عبد الكريم 
ك%سيك

د/ خالدي مسعود 
استاذ محاضرأ

O01520120029 7



2018 ديسمبر 
2012 1

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

سعيدي سليم ك%سيك
د/ خالدي مسعود 
استاذ محاضرأ

O01520120029 7

2017

2013 1

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

طوھارة فؤاد ك%سيك
بن مارس كمال أستاذ 

التعليم العالي
O01520130036 8

2017

1

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

بولعراس لخميسي  
ك%سيك

بن مارس كمال أستاذ 
التعليم العالي

O01520130036 8

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

+ يوجد
قاسمي يوسف أستاذ 

التعليم العالي
O01520130013 9

2017 ناقش 
2008 1

Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

بلواھم عبد الحليم 
ك%سيك

رحال سليمان أستاذ 
التعليم العالي

V01520140015 10

2017 أكتوبر 
2008 1

Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

بن صويلح عفاف أسيا 
ك%سيك

رحال سليمان أستاذ 
التعليم العالي

V01520140015 10

2017 ديسمبر
2012 1

Sciences sociales - 

sociologie

SCIENCES_HU

MAINES_ET_S

OCIALS

بركان مريم    ل,م,د
رحال سليمان أستاذ 

التعليم العالي
V01520140015 10


