
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 موالي الطاهر كتور دال –جامعة سعيدة

 إنسانية و الاجتماعية العلومكلية 

  ا
 

 املسجلين. وضعية طلبة الدكتوراه

 ..6عدد املناصب : ../   543: التكوينمديد ترقم قرار /   .191: لتكوين ا تأهيلرقم قرار 

 رئيس املشروع: أ.د بكري عبد الحميد

 منصوري مصطفى –شوشان محمد الطاهر  –بشالغم يحي  –ماحي ابرهيم  –بكري عبد الحميد لجنة التكوين في الدكتوراه : 

 

 النمائية و ألاكاديمية في الوسط املدرس يصعوبات التعلم  التخصص : .الاجتماعية إنسانية و  علوم. التكوين: ميدان

علوم  -علم النفس -علوم اجتماعية  شعبة التكوين:

  التربية

 .التطوير الانتساب:إسم مخبر 

 

 اتمالحظ تاريخ املناقشة سنة اخر تسجيل سنة اول تسجيل تاريخ امليالد Nom et Prénom الاسم و اللقب الرقم 

  Bousbai  Soltana 72/10/0890 7102/7102 7102 72/12/7102 سلطانة  بوصبيع 10

Houki Bouchra 12/07/0822 7102/7102 حوكي بشرى  17  7109 07/12/7109  

Hakem Oum Djilali 12/12/0892 7102/7102 حاكم ام الجياللي 03  7102 78/19/7102  

  Mostefai Bouanani 02/19/0822 7102/7102 7102 79/19/7102 مصطفاي بوعناني  12

  Kourat Karima 79/07/0892 7102/7102 7102 79/19/7102 كورات كريمة 12

 تمديد Benyoussef Hanane 01/12/0899 7102/7102 7108 77/12/7108 بن يوسف حنان 19

 

 
 
 

. 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 موالي الطاهر كتور دال –جامعة سعيدة

 إنسانية و الاجتماعية العلومكلية 

  ا
 

 ..6/   عدد املناصب : ..425: التكوينتمديد رقم قرار ./   484: لتكوين ا تأهيلرقم قرار 

 رئيس املشروع: أ.د بكري عبد الحميد

 منصوري مصطفى –شوشان محمد الطاهر  –بشالغم يحي  –ماحي ابرهيم  –بكري عبد الحميد لجنة التكوين في الدكتوراه : 

 

 صعوبات التعلم النمائية و ألاكاديمية في الوسط املدرس ي التخصص : .علوم إنسانية و الاجتماعية. التكوين: ميدان

علوم  -علم النفس -علوم اجتماعية  شعبة التكوين:

 التربية 

 .التطوير إسم مخبر الانتساب:

 

 اتمالحظ تاريخ املناقشة سنة اخر تسجيل سنة اول تسجيل تاريخ امليالد Nom et Prénom اللقبالاسم و  الرقم 

  Allaoui Mohammed 02/12/0898 7102/7102 7109 01/00/7109 عالوي محمد 10

Soultani Abdelkader 09/12/0892 4102/4102 سلطاني عبد القادر 17  7109 72/19/7109  

Bouaricha Hadj 72/18/0820 4102/4102 بوعريشة حاج 03  7109 17/12/7108  

 تمديد Amrani Dallel 08/19/0899 7102/7102 7171 72/01/7171 عمراني دالل 12

 تمديد / Bellouz Soumia 78/01/0898 7102/7102 7109 بلوز سومية 12

 تمديد / Doumi Ahmed 09/12/0821 7102/7102 7109 دومي أحمد 19

 
 

 

 

 

 



 املسجلين  وضعية طلبة الدكتوراه

 ..6/   عدد املناصب : .........التكوين: تمديد ./   رقم قرار 539لتكوين:  اتأهيل رقم قرار 

 رئيس املشروع: أ . د علـــــــــى شريفي

 طارق بوحفص  –محصر عونية  –لكحل مصطفى  –بكري عبد الحميد  –لجنة التكوين في الدكتوراه: شريفي علي 

 القياس و التقويم التربوي و النفس ي التخصص :             .علوم إنسانية و الاجتماعية. ميدان التكوين:

 .التطوير إسم مخبر الانتساب:            علوم التربية    –علم النفس    -علوم اجتماعية  شعبة التكوين:

 

 اتمالحظ تاريخ املناقشة سنة اخر تسجيل تسجيل سنة اول  تاريخ امليالد Nom et Prénom الاسم و اللقب الرقم 

  / 6160 6102/6102 الاغواط Habiche Bachier 10/10/0191 بشير حبيش  10

6102/6102 بلعباس Chahi Abderahemane 12/10/0191 شاحي عبد الرحمان 16  انقطع عن الدراسة / 6109 

6102/6102 سعيدة Cheraif Zahera 01/10/0191 شرياف زهرة 03  6160 00/10/6160  

6102/6102 سعيدةMakhlefi Malika 19/10/0120 مخلفي مليكة 10  6160 /  

6102/6102 سعيدةBaheram Amina 61/19/0116 بهرام أمينة 10  6160 /  

6102/6102 سعيدةRebiai Imane 11/10/0110 ربيعة ايمان 12  6160 /  
 

  


