
حممد النمامشة
 ملزادمي حسن

Génie civilMatériaux et structures6STالعلوم و التكنولوجيابن مارس عبد العزيز/ د.اLGCHفتح جديدقنفوذ حممد

MathématiquesMathématiques Appliquées7MIالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةحممد الزين عيساوي/ د.اLMAM
حممد الزين 

عيساوي  فاتح 
العقون

فتح جديد

حممد عبداوي
نقيش مربوك

 LPGبوفلفل امحد
LCPقادري مكي

PhysiquePhysique de la matière condensée5SMالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةبوفلفل امحد/ د.اLPGفتح جديدبوفلفل امحد
Santé, Eau et Environnement14SNVعلوم الطبيعة و احلياة و علوم االرض و الكونحومحدي موسى/ د.اLB2Aفتح جديدحومحدي موسى

Ecologie et conservation12SNVعلوم الطبيعة و احلياة و علوم االرض و الكونمسراوي بومجعة/ د.اLCZHفتح جديدمسراوي بومجعة

Sciences Commerciales Commerce international et développement durable8Sc ECOالعلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيريمحداوي وسيلة/د.اLADBG معطى اهلل خري
الدين

فتح جديد

Mathématiques et InformatiqueInformatique5MIالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةد سريدي محيد.اLABSTICفتح جديدسريدي محيد
Génie des procédés Génie des procédés 6STالعلووم والتكنولوجياد منامشة عبد الرفيق.اLAIGMفتح جديدبن محزة حممد احلسني

 LMSولعة نور الدين
LMNMبزازي عبد الرزاق

Signaux et Images Biométrique4STالعلووم والتكنولوجياد بوكروش عبد اهلاين.اLPIMISفتح جديدبوكروش عبد اهلاين

Télécommunications4STالعلووم والتكنولوجيامحدي رشيد/ دLTفتح جديدرضاضعة صاحل
Automatique, Informatique Industrielle et Traitement du 

Signal
5STالعلووم والتكنولوجياكشيدة سهام/ اLAIGفتح جديدطبيخ هشام

4علم اجتماع

2علم نفس

فتح جديدشرقي حممدLHREMكلية العلوم االنسانية و االجتماعيةشرقي حممدتاريخ8تاريخ عامتاريخ

MathématiquesMathématiques Appliquées5MI كلية الرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةعيساوي حممد الزينLMAM عيساوي حممد
الزين

2011-2010متديد 

فتح جديد شرقي حممدLHREMكلية العلوم االنسانية و االجتماعيةعمر عسوسعلوم اجتماعية أفراد مجاعات و جمتمعات

(LMD)مسابقات الدكتوراه 

مالحظةمدير المخبرمخبر االنتماءالكليةرئيس لجنة الدكتوراهميدان التكوينعدد المناصبالتخصصالشعبة

Electronique et Télécommunications

2013/2012السنة الجامعية 

مالحظةمدير المخبرمخبر االنتماء

Génie MécaniqueMécanique Appliquée6STفتح جديدالعلووم والتكنولوجياد بزازي عبد الرزاق .ا

الكليةرئيس لجنة الدكتوراهميدان التكوينعدد المناصبالتخصصالشعبة

Biologie

2012/2011السنة الجامعية 
(LMD)مسابقات الدكتوراه 

Chimie-physique et modélisation5MIفتح جديدالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةقادري مكي/ د.ا
Chimie

Chimie appliqué7MIالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةحممد عبداوي/ د.اLCAفتح جديد

مالحظةمدير المخبرمخبر االنتماءالكلية

Génie électriqueElectrotechnique6STالعلوم و التكنولوجياملزادمي حسن / دLGEGفتح جديد

ــة ــهـورية الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـ الجمـ
وزارة التعليــــم العـالــي والبحــث العلمـــي

قالمة – 1945 ما ي 8جامعة 
نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي

وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج
مسابقات ما بعد التدرج

2011/2010السنة الجامعية 
(LMD) مسابقات الدكتوراه

رئيس لجنة الدكتوراهميدان التكوينعدد المناصبالتخصصالشعبة



Mathématiques et InformatiqueInformatique6MIالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةد سريدي محيد.اLABSTIC2012-2011اعادة فتح سريدي محيد
Physique des matériauxSciences physiques4MI SMالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةد مدور عثمان,اLPMفتح جديد مدور عثمان

Génie des procédés Génie des procédés 8STالعلووم والتكنولوجياد منامشة عبد الرفيق.اLAIGM2012-2011إعادة فتح بن محزة حممد احلسني
 LMS

LMNM

Signaux et Images Biométrique4STالعلووم والتكنولوجياد بوكروش عبد اهلاين.اLPIMIS2012-2011إعادة فتح بوكروش عبد اهلاين

Télécommunications4STالعلووم والتكنولوجيامحدي رشيد/ دLT2012-2011إعادة فتح رضاضعة صاحل

Génie civilMécanique des chaussées,6STالعلوم و التكنولوجياد قنفوذ حممد.اLGCHفتح جديدد قنفوذ حممد.ا
Electro- techniqueTechniques de haute tension(THT)3STالعلوم و التكنولوجياموساوي عبد الكرميLGEGفتح جديدملزادمي حسن

ChimieChimie-Physique moléculaire et organométallique5MI SMالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةقادري مكيLCPفتح جديدقادري مكي
PhysiquePhysique des Matériaux3MI SMالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةد مدور عثمان.اLPM2014-2013اعادة فتح مدور عثمان

MathématiquesAnalyse non linéaire et Modélisation5MI SMالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةد عيساوي حممد الزين.اLMAMفتح جديدفاتح العقون

EléctroniqueContrôle Avancé3STالعلوم و التكنولوجياد بوجاهم جليل.اLABCAVفتح جديدبوجاهم جليل
Genie des procédésGénie des Matériaux5STالعلوم و التكنولوجياد عفون عابد حممد.اLSPNفتح جديدشاقطمي سامل
Genie mécaniqueGénie Mécanique et Matériaux Avancés 4STالعلوم و التكنولوجياد بوطبة امساعيل.اLMANMفتح جديدبزازي عبد الرزاق
MathématiquesAnalyse non linéaire et Modélisation4MI SMالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةد عيساوي حممد الزين.اLMAM2015-2014اعادة فتح فاتح العقون

PhysiqueMatériaux3MI SMالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةد بوفلفل أمحد.اLPGفتح جديدبوفلفل أمحد
PhysiquePhysique des Matériaux3MI SMالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةد مدور عثمان.اLPM2014-2013اعادة فتح شطييب صباح
ChimieChimie Moléculaire4MI SMالرياضيات و االعالم االيل و علوم املادةد مرداس رشيد.اLCAفتح جديدتقيش مربوك

Sciences commercialesCommerce International et développement durable5SECSGالعلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيريد بوعزيز ناصر.اLADBG2011-2010اعادة فتح غياط الشريف
Sciences PolitiquesAdministration International 5DSPاحلقوق والعلوم السياسيةد غزالين وداد.اLEJEفتح جديدبوصنوبرة خليل

Electronique et Télécommunication

2015/2014السنة الجامعية 
(LMD)مسابقات الدكتوراه 

الكليةرئيس لجنة الدكتوراهميدان التكوينعدد المناصبالتخصصالشعبة

Génie Mécanique Mécanique Appliquée8STولعة نور الدين  العلووم والتكنولوجياد بزازي عبد الرزاق .ا
بزازي عبد الرزاق

2012-2011إعادة فتح 

مالحظةمدير المخبرمخبر االنتماء

2014/2013السنة الجامعية 
(LMD)مسابقات الدكتوراه 

مالحظةمدير المخبرمخبر االنتماءالكليةرئيس لجنة الدكتوراهميدان التكوينعدد المناصبالتخصصالشعبة

2016/2015السنة الجامعية 
(LMD)مسابقات الدكتوراه 

مالحظةمدير المخبرمخبر االنتماءالكليةرئيس لجنة الدكتوراهميدان التكوينعدد المناصبالتخصصالشعبة


