
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 موالي الطاهر كتور دال –جامعة سعيدة

 إنسانية و الاجتماعية العلومكلية 

  ا
 

 
 

  وضعية طلبة الدكتوراه 

 ..4/   عدد املناصب : ..543: التكوينتمديد رقم قرار ./   191: لتكوين ا تأهيلرقم قرار 

 رئيس املشروع: أ.د عبد هللا موس ي 

 برياح مختار –عبد القادر  ةبوعرف  -بن شرقي بن مزيان  –حفيان محمد  –لجنة التكوين في الدكتوراه :

 

 ألاخالق التطبيقية التخصص : .علوم إنسانية و الاجتماعية. التكوين: ميدان

 .التطوير إسم مخبر الانتساب: فلسفة   -علوم اجتماعية  شعبة التكوين:

 

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

  Medaci Meriem Wafaa 08/19/0898 7102/7102 7102 12/19/7102 مداس ي مريم وفاء 10

Benchena Lamia 72/18/0898 4102/4102 ملياء بن شنة    17  7109 02/12/7109  

Soultani Fatima 02/12/0892 4102/4102 سلطاني فاطيمة 03  7102 12/19/7102  

  Cherigu Inissa 00/12/0892 7102/7102 7102 72/12/7102 شريقي أنيسة 12
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 موالي الطاهر كتور دال –جامعة سعيدة

 إنسانية و الاجتماعية العلومكلية 

  ا
 

 

 املسجلين  وضعية طلبة الدكتوراه 

 ..4/   عدد املناصب : ..425: التكوينتمديد رقم قرار ./   314: لتكوين ا تأهيلرقم قرار 

 رئيس املشروع: أ.د عبد هللا موس ي

 برياح مختار –بوعرفا عبد القادر   -بن شرقي بن مزيان  –حفيان محمد  –عبد هللا موس ى  لجنة التكوين في الدكتوراه :

 

 ألاخالق التطبيقية التخصص : .علوم إنسانية و الاجتماعية. التكوين: ميدان

 .التطوير إسم مخبر الانتساب: فلسفة   -علوم اجتماعية  شعبة التكوين:

 

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

  Toufahi Fatiha 02/10/0821 7102/7102 7109 12/01/7109 تفاحي فتيحة 10

4102/4102 0827عام  Boucheta Rebiha ربيحة بوشتة   17  7108 72/12/7108  

Achab Fatima Zohra 79/19/0897 4102/4102 فاطيمة الزهراء  عشاب   03  7108 02/12/7108  

  Remmas Aounia 72/19/0820 7102/7102 7108 08/10/7171 رماس عونية 12



 املسجلين  وضعية طلبة الدكتوراه

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

 رئيس املشروع: أ . د علـــــــــى شريفي

 قدوري عبد الكريم –بن دوبة شريف الدين  –بن يمينة كريم  –عفيان محمد  –سنوس ي فضيلة  –لجنة التكوين في الدكتوراه: عبد هللا موس ى 

 الاخالق التطبيقية التخصص :             .علوم إنسانية و الاجتماعية. التكوين: ميدان

 .التطوير إسم مخبر الانتساب:            فلسفة      -علوم اجتماعية  شعبة التكوين:

 

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

  / 6160 6102/6102 سعيدة Aidouni Naaima 10/19/0122 عيدوني نعيمة 10

  / 6160 6102/6102 البيض Djermani Fatima 09/01/0196 جرماني فاطيمة 16

  / 6160 6102/6102 سعيدة Ferhaoui Wahiba 01/10/0196 فرحاوي وهيبة 10

  / 6160 6102/6102 سعيدة Ben Aouda El Habibe 16/10/0126 بن عودة الحبيب 10

 

 

 

 


