
Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté: Sciences et Technologieالعلوم والتكنلوجية:كلية

Département: Architectureالهندسة المعمارية: قسم

اإلســم اللقبPRENOMNONرقم التسجيلالرقم

001D20129046671 amira aouin أميرةعوين

002D20129016261abd alrahmensaouli عبد الرحمنصولي

003D20105029297abd rafikhachaniعبد الرفيقحشاني

004D201536054496abdallaherhailiعبدهللاارحايلي

005D20124058854abdel baqi abdessamed bensalahعبد الباقي عبد الصمدبن صالح

006D201438057846AbdelaliDahmaniعبد العاليدحماني

007D20083004585AbdelazizZIANEعبد العزيززيان

008D20122075890abdelbassetazzaz rahmaniعبد الباسطعزاز رحماني

009D20125060158abdelfatehbouchouعبدالفاتحبوشو

010D201435054474ABDELFATEH ANISNABTIعبد الفتاح أنيسنابتي

011D201439056251ABDELFETTAHMEISSA عبد الفتاحميسة

012D201539051699AbdelhakHaciniعبد الحقحسيني

013D20123021936AbdelHakim Oussama Aouadiعبد الحكيم أسامةعوادي

014D201434065561abdelkaderaziziعبد القادر عزيزي

015D20118044428abdelkaderbelkhirعبدالقادربلخير

016D201334014537AbdelkaderBENAYADعبد القادربن عياد

017D20052058188AbdelkaderBoukacemعبدالقادربوقاسم

018D20037020111AbdelkaderDerfoufعبد القادردرفوف

019D201537003084ABDELMADJIDBABA AHMEDعبد المجيدباباأحمد

020D201532002600abdelmalikkouidri zourgui  عبد المالكقويدري زورقي

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 

هندسة معمارية: تخصص/ هندسة معمارية :                 شعبة

01المدرج رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         



Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté: Sciences et Technologieالعلوم والتكنلوجية:كلية

Département: Architectureالهندسة المعمارية: قسم

اإلســم اللقبPRENOMNONرقم التسجيلالرقم

021D20115003813ABDELMOHCENDELENDA عبد المحسندالندة

022D201436010814AbdelmoumenRADJATIعبد المؤمنرجاتي

023D201439045967ABDENNACEURDIFعبدالناصرضيف

024D1996172748ABDENNOURAMEURعبد النورعامر

025D20125008278abderahimmillesعبد الرحيمميالس

026D201439002154AbderahmaneSayafعبد الرحمانسياف

027D20116030688AbderrahimTELLASعبد الرحيمطالس

028D20112055528AbderrahmaneBoucharebعبد الرحمانبوشارب

029D20124067805ABDERRAHMANEBOUZERZOURعبدالرحمانبوزرزور

030D20127025130AbderrahmaneMehanniعبد الرحمانمهني

031D20107003611abderrahmanezenguilaعبد الرحمانزنقيله

032D201534090652AbderraoufARRASعبد الرؤوفعراس

033D20124002652AbderraoufKADEMعبد الرؤوفقادم

034D20125031263abdrrahmanemoustiriعبد الرحمانموستيري

035D2015933045ABIRBAHRIعبيربحري

036D201535040036AbirBensalemعبيربن سالم

037D201439017267ABIRBRAHIMعبيربراهيم

038D201533054249abirdebbacheعبيردباش

039D20086059893abirmoussaouiعبيرموساوي

040D201336037508Abla Bourbia عبلةبوربعية

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 

هندسة معمارية: تخصص/ هندسة معمارية :                 شعبة

01المدرج رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 



Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté: Sciences et Technologieالعلوم والتكنلوجية:كلية

Département: Architectureالهندسة المعمارية: قسم

اإلســم اللقبPRENOMNONرقم التسجيلالرقم

041D20115011163AdamBeroual آدمبروال

042D201120121856adigueimahadi mahamat adam الديقي مهدي محمد ادم

043D20111014030AghilèsBOUGHANIأغيالسبوغاني

044D20129065149AhlamRezzagأحالمرزاق

045D20115015209AHLEMMESSAOUDIاحالممسعودي

046D201532024100ahlemtouamiاحالمتوامى

047D201434067982AHMEDBENCHABANEأحمدبن شعبان

048D201439020325ahmeddjebailiأحمدجبايلي

049D20112015661AhmedKOUADRI SAMEUTأحمدقوادري صامت

050D20117021722AHMEDOUALIDاحمدواليد

051D201535067386AhmedSEMMARاحمدسمار

052D201538008646Ahmed AbdelatifBougheddouأحمد عبد اللطيفبوغدو

053D2013547539Ahmed Ameen Saleh MohammedSAEEDأحمد أمين صالح محمدسعيد

054D201439071504aichabennaceurعائشةبن ناصر

055D20116001744aicha lamia touiker عائشة لمياء تويقر

056D20126053912aidazeghadniaعايدةزغادنية

057D19921412AissaBelkadiعيسىبلقاضي

058D201435064096Ala EddineBouyahiaعالء الدينبويحي

059D20158037548AlaaTemimiاالءتميمي

060D20115013018AlaeddineBEZZAHIعالء الدينبزاحي

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 

هندسة معمارية: تخصص/ هندسة معمارية :                 شعبة

01المدرج رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 



Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté: Sciences et Technologieالعلوم والتكنلوجية:كلية

Département: Architectureالهندسة المعمارية: قسم

اإلســم اللقبPRENOMNONرقم التسجيلالرقم

061D20075050155AlaeddineLebkaraعالء الدينلبكارة

062D201439002233AliCHELLALIعليشاللي

063D201434071204ali sifeddinesouayebعلي سيف الدينسوايب

064D20126019958alla eddinesekkiعالء الدينسكي 

065D201539004393ALLELGUEDDOUDA عاللقدودة

066D20122001636AMALACHIT HENNIامالعشيط هني

067D20126001915AmarMaouiعمارمعاوي

068D201434036661Amdjed NaimMeskaldjiأمجد نعيم مسقالجي

069D201535039029ameldjebbarأمالجبار

070D201535041542ameldjenaneامالجنان

071D201439020318amelghouiniأمالغويني

072D20077053191AmelHASNIامالحسني 

073D20125002999AminaBourezzaneامنةبورزان

074D20096032693AminaDjemiliأمينةجميلي

075D201438028644AminaGHOUTامينةغوث

076D201335025376aminahamoudiآمنةحمودي

077D201437029162AminaMENADأمينةمناد

078D201436039393aminamerzouguiأمينةمرزوقي

079D201335004738Amina YasmineBechkaأمينة  ياسمينبشقة

080D201335047821Amine AnisHEFAYA أمين أنيسحفاية

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 

هندسة معمارية: تخصص/ هندسة معمارية :                 شعبة

02المدرج رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 



Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté: Sciences et Technologieالعلوم والتكنلوجية:كلية

Département: Architectureالهندسة المعمارية: قسم

اإلســم اللقبPRENOMNONرقم التسجيلالرقم

081D201335047800amirmehtalاميرمحتال

082D201436026913AmiraAttiaاميرةعطية

083D20125010834AmiraBaraأميرهباره

084D20126039642AmiraBouallegأميرةبوعالق

085D201434016123amiragasmiأميرة قاسمي

086D20126052009AMIRAMEDKOURأميرةمذكور

087D201434036680AMIRATAFERاميرةطافر

088D201534043689Amira LilianeBOUHERARAأميرة ليليانبوحرارة

089D201539077340Amira RymNouacerأميرة ريمنواصر

090D201434057522AmmarChiremsselleعمارشرمسال

091D20117055766AsmaBelkadiاسماءبلقاضي

092D201537026464asmaben bouzianeاسماءبن بوزيان

093D20126049348asmaboubakeurأسماءبوبكر

094D201334061962asmaboukhalfaاسماءبوخالفة

095D201535038727asmachennaاسماءشنة

096D20128030996asmadjebbarأسماءجبار

097D201336050906ASMAHENNIاسماءهنـي

098D20114043476asmakhaddoumaأسماءخدومة

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 

هندسة معمارية: تخصص/ هندسة معمارية :                 شعبة

02المدرج رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 



Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté: Sciences et Technologieالعلوم والتكنلوجية:كلية

Département: Architectureالهندسة المعمارية: قسم

اإلســم اللقبPRENOMNONرقم التسجيلالرقم

099D20106004860asmamekimahأسماءمقيمح

100D20126032181AsmaRouaiguia أسماءروايقية

101D20115042441AsmaTEBICHEأسماءطبيش

102D20105002538AsmaLakhdariأسماءلخذاري

103D201539020789asma habaibhassenأسماء حبايبحسن

104D201533053751ASMAAKIROUANEأسماءقيروان

105D2001654876assiaantouriأسيةعنطوري

106D20126011678AssiaTRENEآسياثرن

107D20105059881assiayazidآسيايزيد

108D201535002530athmanikhaoulaخولةعثماني

109D201435004468ayaChrarraايةشرارة

110D20106037574AYADJEBAILIآيةجبايلي

111D201536044148aya chaymamohamedatniاية شيماء محمداتني

112D201535006029AymenNEZARأيمننزار

113D201332020592AYOUBMISSERAOUIأيوبميصراوي

114D201436001679ayoubhamoudايوبحمود

115D20105017004azilablaعزيلعبلة

116D20119041362AZZEDDINEBOUTERAعزالدينبوترعة

117D201538041796BachirBENYAMINAبشيربن يمينة

118D201533052328BachirTALEBبشيرطالب

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 

هندسة معمارية: تخصص/ هندسة معمارية :                 شعبة

03المدرج رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 



Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté: Sciences et Technologieالعلوم والتكنلوجية:كلية

Département: Architectureالهندسة المعمارية: قسم

اإلســم اللقبPRENOMNONرقم التسجيلالرقم

119D20102071488bachirtemzilبشيرتمزيل

120D201433058908Barkahoum RoumaissaBelayadiبركاهم رميساءبلعياضي

121D201435008616basmadlihبسمةدليح

122D20125036137bensminazoulikha بن سمينةزوليخة

123D20115012379BesmaBEDDAبسمةبدة

124D201334067363BesmaHABCHI بسمة حبشي

125D1993229229BeyaHammoudiبايةحمودي

126D20122001768BilalRAHMANI BOUZINAباللرحماني بوزينة

127D20126048073billelboucennaباللبوسنة

128D201536044460bochragourmatبشرىقرماط

129D201437001309BochraMerzkaniبشرىمرقاني

130D201436038044bochraséridiبشرىسريدي

131D201537015582BouchraLOUZIMبشرىلوزيم

132D201534068926bouthainaabbassiبثينةعباسي

133D20115027177bouthainazemiriبثينةزميري

134D201535039133bouthainaMANSOUR

135D201535002285boutheinaaberkaneبثينةابركان

136D20125030703BouthinaHassineبثينةحاسين

137D201439058557Brahim houssam eddineKirابراهيم حسام الدينكير

138D201535039805CHAHINEZBENNACERشهينازبن ناصر

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 

هندسة معمارية: تخصص/ هندسة معمارية :                 شعبة

03المدرج رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 



Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté: Sciences et Technologieالعلوم والتكنلوجية:كلية

Département: Architectureالهندسة المعمارية: قسم

اإلســم اللقبPRENOMNONرقم التسجيلالرقم

139D20047009274chahirabessadetشهيرةبسدات

140D20081006641ChahrazedCerbahشهرزادسرباح

141D20106003902ChaimaChaguetmiشيماءشقطمي

142D201535062374chaimamerfoudشيماءمرفود

143D201537014909ChaimaaBenyouci شيماءبن يوسي

144D201537016697chaimaaoualichaouche شيماءوالي شاوش

145D201336033677ChamaHaddadaشامةحدادة

146D201531121127chams dyaabennaiشمس ضياءبناي

147D201335031353ChaymaZégadiشيماءزقادي

148D201434068044chennafidrisشنافادريس

149D201532073301CherifaAbdellaouiشريفةعبد الالوي 

150D20114002772ChifaBelkacemi  شفاءبلقاسمي

151D20125009718chihabeddineamraneشهاب الدينعمران

152D201535062305ChouaibBegagشعيببقاق

153D201435037869dalalrezazguiداللرزازقي

154D20119034574DaoudBENBERNAداودبن برنة

155D201531001098dia eddinebouzidiضياء الدينبوزيدي

156D201436041108DJAHIDABENMARCEجهيدةبن ما رس

157D201435058689Djamel EddineSahli جمـال الدينساحلي

158D201532036067djaziabencharefجازيةبن شارف

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 

هندسة معمارية: تخصص/ هندسة معمارية :                 شعبة

03المدرج رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 



Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté: Sciences et Technologieالعلوم والتكنلوجية:كلية

Département: Architectureالهندسة المعمارية: قسم

اإلســم اللقبPRENOMNONرقم التسجيلالرقم

159D201539019021DjehanMenadجيهانمناد

160D201536044496DjihaneFounasجيهانفوناس

161D201435034339DjouhainaBen Salem جهينة  بن سالم

162D201534021931DjouhainaCharaaجهينةشارع

163D20124037796DouniaBoulberdaa دنيابوالبردعة

164D20123056378DounyaBayouدنيابايو

165D201433062661DounyaBelalmiدنيابلعلمي

166D201534025269EchaimaBensadda الشيماء بن صدة

167D20122004716ElaliaBELAICHE العاليةبلعيش

168D201334050537fadhila haniفضيلة هاني

169D20125053302FairouzDJAMAIفيروزجامعي

170D201538004141FaizaSoudaneفائزةسودان

171D201435059726FaresCherguiفارسشرقي

172D201334007610FaroukTerbagفاروقطرباق

173D20054043034fatimaaddaciغادةعدواني

174D20103015075fatimabouananiفطيمة بوعناني

175D201435010566fatimaboukemicheفطيمةبوكميش

176D20115027804fatimaouafiفطيمةوافي

177D20056003253fatima zahranecibفاطمة الزهراءنسيب

178D20127066741Fatima ZahraTahriفاطمة الزهراءطهري

179D201438057911Fatima ZohraMEDISSEMفاطيمة الزهرةمديسم

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 

هندسة معمارية: تخصص/ هندسة معمارية :                 شعبة

01القاعة رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 



Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté: Sciences et Technologieالعلوم والتكنلوجية:كلية

Département: Architectureالهندسة المعمارية: قسم

اإلســم اللقبPRENOMNONرقم التسجيلالرقم

180D201538002533Fatima ZohraSAIDANIفاطيمة الزهراءسعيداني

181D20117013718FATMABENSEDDIKفاطمةبن صديق

182D201537035771Fatma RokiaBeldjilaliفاطمة رقيةبلجياللي

183D20116032679FaysalSedairiaفيصلسدايرية

184D201439052463FerielKhelfaفريالخلفة

185D20127014695Feriel NawelCHERRAFفريال نوالشراف

186D201438064302fethi nedalelattabفتحي نضاللعطب

187D20075044859FeyrouzMerouaneفيروزمروان

188D20088053386FOUADZENAGUIفؤادزناقي

189D19953519FouziaBENTOUBA فوزيةبن طوبة

190D201535026146GhadaAdouaniغادةعدواني

191D20124048878ghadabouteraaغادةبوترعة

192D1995349906HabiballahMENZER حبيب هللامنزر

193D201536049507HadiaGuehdourهاديةقهدور

194D201436038678hadiyazerroukهديةزروق

195D201339021167hadj baizidganaحاج  بايزيدقانة

196D20075050192hadjargamaهاجرقامة

197D201534007041HadjerAbabsaهاجرعبابسة

198D20114045418HadjerBoualiهاجربوعلي

199D20099002009hadjertouhamiهاجرتهامي

200D20124049117hadjerdridiهاجردريدي

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 
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02القاعة رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 
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201D201438039502Hadjer Fatima Zohra Morsli هاجر فاطيمة الزهراءمرسلي

202D20125031808hadjirabelmabroukهجيرةبلمبروك

203D201537040742HafsaBOUMEHDIحفصةبومهدي

204D201435013795HafsaMerzouguiحفصةمرزوقي

205D201538004957hafsazekraouiحفصةزكراوي

206D201535072131HaithemTAIRهيثمطير

207D201534007047HalaKallab Debbihهالةقالب ذبيح

208D20104046008halimabelhouchetحليمةبلهوشات

209D201438046087HalimaTABTIحليمةثابتي

210D20115005936HamzaBenmahdiحمزةبن مهدي

211D201436025488HanaMERAGHNIهناءمرغني

212D20109002208HANANEBOUCHAALAحنانبوشعالة

213D201538002361HANANEHAKOUMحنانحكوم

214D20123031924HananeMESSOUCIحنانمسوسي

215D201539024649hananezitoutحنانزيطوط

216D201536004251HANIMAKHBOUCHEهانيمخبوش

217D20114044392HAROUNMENASRIAهارونمناصرية

218D201532039875Hassen YounesMATARIحسان يونسمطاري

219D201334002314hawahamdaneحواءحمدان

220D201439016457hemamMarouaحماممروة

221D20102003914HEMZACHERKIشرقيحمزة

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             
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222D20155025248HesnaBeddaحسناءبده

223D20125049791hibakhalfaهيبةخلفة

224D20116018245HibaMezdourهيبةمزدور

225D20105006409hiba insafbougueraهبة إنصافبوقرة

226D20115030342HichamBenouakhir هشام بن وخير

227D20115004581hichemzineهشامالزين

228D20085041796hichem ben sminaهشامبن سمينة

229D20081019464HindaTaieb  ep cherfaouiهندةطيب

230D201439065738HocineMAAMMARحسينمعمر

231D20126054176HoucemDjelailiaحسامجاليلية

232D201436038645houdaamiriنور الهدىعميري

233D201433041856houdalehtihetهدىلهتيهت

234D20119028250HOUDAKADDOUR DJEBBAR هدى  قدور جبار

235D20103036283HouriaRECHOUIحوريةرشوي

236D20125011944HoussamBouktirحسامبوكثير

237D201536045643houssemallelحسامعالل

238D20126012366HoussemSlameneحسامسالمن

239D20125036777ibtissembouaissابتسامبوعيس

240D20095020959IbtissemBoumedjaneإبتسامبومجان

241D20095027812ibtissemzernouhابتسامزرنوح

242D20114043537ihcenarroudjاحسانعروج
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243D201537000321IhssaneBoukar احسانبوكار

244D201334040777IKBALDOUIBIاقبالدويبي

245D201438040662ikhlasSekrane اخالصسكران

246D201538065219IKRAMARABIاكرامعرابي

247D20125014662ikrambarrouاكرامبارو

248D201535078172ilhamangalالهامانقال

249D20129011924ILYES-SAIDBENSAIDسعيد الياسبن السعيد

250D20118044180ImadeddineABEDعماد الدينعابد

251D201438000711IMANEAIT BAZIZإيمانأيت بعزيز

252D201434002715IMANEAKBOUDJإيمانأقبوج

253D201535026621IMANEBENANTARايمانبن عنتر

254D20128049094ImaneBenhaouacheإيمانبن حواش

255D201535042104imanebensaidإيمانبن السعيد

256D201438072081ImaneBOUALEM  ايمان بوعالم

257D20123038382IMANEBOUNAMESايمانبوناميس

258D20114045182imanemeddourايمانمدور

259D20105066233IMANEMEDJADIإيمانمجادي

260D201335035322IMANEGHEDHABايمانغضاب

261D201439005467imanehammiaإيمانحمية

262D201434056672ImenBOUYAALAايمانبويعلى

263D20115002805Imenbachaايمانباشا
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264D20105043709IMENEAOUABEDايمانعوابد

265D2002404749imenekhiari ايمانخياري

266D20122070839imenemebrekإيمانمبرك

267D20125048263ImeneMESSELEMايمانمسلم

268D20129054081imenemokhtariايمانمختاري

269D201534063820ImeneZebaghdiايمانزباغدي

270D201335048093imenezitouniايمانزيتوني

271D201434017142ImeneHafianeإيمانحفيان

272D201537057452ImèneMessaoudإيمانمسعود

273D201437021071inassesaidiإناسسعيدي

274D201334053889inesbelkhiriايناسبلخيري

275D201433044786InesBOUCHEKRINEإيناسبوالشكرين

276D1996240781inesdjebariإيناسجباري

277D201534003445INESSOLTANIإناسسلطاني

278D20129060044insafboudabiaإنصافبوضبية

279D20115027068irchadraisارشادرايس

280D20066055338ISHAQHALIMIاسحاقحليمي

281D201534038130IsmailRAISاسماعيلرايس

282D20123064196IssamSOULعصامسول

283D20124048429kamelfekraكمالفكرة

284D201535040223kaoutharBenharkat كوثربن حركات

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             
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285D20119045521kaoutharsalmiكوثرسالمي

286D201535065126kaoutherbouchelaghem كوثربوشالغم

287D20127048026KAOUTHERNASRIكوثرناصري

288D20115027835kaouther hamidiكوثرحميدي

289D201339069463kaouther aichakerroucheكوثر عائشةكروش

290D201535062819KarimAchour Otmane  كريم عاشور عثمان

291D20122009837KARIMREZIGكريمرزيق

292D2000314KarimaFrendiكريمةفرندي

293D20119041426KARIMAHAMEDكريمةحامد

294D201436024868Katr EnnadaBOUTCHICHEقطر الندىبوتشيش

295D20125063957KAWTHERBELLOUIكوثربلوي

296D201532084079kawtherdahouكوثرداحو

297D20109045747kellal souhaibكاللصهيب

298D201439077507kelthoumboutassounaكلثومبوتسونة

299D201335078637keltoumben reggaكلثومبن رقة

300D201439039966kenzabenkaci كنزة بن قاسي

301D201431008466KENZAISSOLAH كنزةإصوالح

302D201438015382khadidjabenbigaخديجةبن بيقع

303D20075010394KHADIDJAGUECHIخديجةقشي

304D201535039346khadidjaMechgougخديجةمشقوق

305D20118001019khadidjasaadallahخديجةسعدهللا
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306D201535022798KhadidjaYAHIA CHERIFخديجةيحي الشريف

307D20102035668khadidjazirariخديجةزيراري

308D20114043756KhadidjaAGGOUNخديجةعقون

309D20085036707KhaledTOUCHENخالدتوشن

310D201439078580KhalilRouariخليلرواري

311D201531120845KhaoulaMAAMERIخولةمعمري

312D201533069358KhaoulaBELHADDADخولةبلحداد

313D201537018323khayrachouirefخيرةشويرف

314D20125031969khedidjaselmiخديجةسلمي

315D201334014297khoulouddjabriخلودجابري

316D20115003105KhouloudKihalخلودكيحل

317D201336010995khouloudsayadخلودصياد

318D20106045865khouloudchelghafخلودشلغاف

319D201539086970kierakhelbiteخيرةكلبيت

320D201531003369KouiderBOUCHIKHIقويدربوشيخي

321D201539075988lakhedarlabidiلخضرلعبيدي

322D201337001644lalla asmasmailiاللة أسماءسماعيلي

323D201335027088lamisaraarلميسعرعار

324D201535047831lamisszekri لميسزكري

325D201435001663Larbi Abderraouf AnisZERARIالعربي عبد الرؤوف أنيسزراري

326D20112008879LATIFASEHILلطيفةسهيل

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             
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327D20125045337leilabeniniليلىبنيني

328D201533074231lemyalahmidiلمياءلحميدي

329D2002412357liessboushabaإلياسبوسحابة

330D201334033084liliasaidiليلياسعيدي

331D201335005483LinaZeghinaلينةزغينة

332D201434084319MADIHAAMIOURمديحةعميور

333D201435036738madjedriguetماجدريقط

334D20044017765MAHASSINHEBARIمحاسنحباري

335D201436014350malek toufouti مالكتوفوتي

336D20126031448manalallaguiمنالعالقي

337D201434069043ManarBouzahzahمناربوزحزح

338D201438052835manelbakouraمنالبكورة

339D20124038056mariyanaceriمارياناصري

340D201535063200MarouaAbedمروةعابد

341D201534021204Maroua Nour El Houda Kitouniمروى نور الهدىقيطوني

342D201538065991marwadjebbarمروى جبار

343D20095012797marwamehnaneمروةمهنان

344D201534025736MarwaMENACERمروةمناصر

345D20106034898MarwaNEHINAHمروةنحينح

346D20125062009marwasoltaneمروةسلطان

347D20105006358MassikaABERKANEمسيكةأبركان

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                             
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348D20105029530mebarkachegarمباركةشقعار

349D20114014141med rafikselmane محمد رفيقسلمان

350D20107049418MeriemBENFODDAمريمبن فضة

351D20115004254meriembenlaghaمريمبن الغة

352D201536045238meriembenteboulaمريمبن طبولة

353D201332040050MeriemBoudiaf مريم بوضياف

354D20115004258MeriemBourasمريمبوراس

355D20104001058MeriemKHENFRIE  مريم خنفري

356D201536045233MeriemLabroukiمريمالعبروقي

357D20125070206MeriemLeghribمريم لغريب

358D201435003092MeriemMENZERمريممنزر

359D20036016913meriemmesbah مريممصباح

360D20106020984meriemtouatiمريمتواتي

361D201335008630meriem amira chebili مريم اميرة شبيلي

362D201538016388MERIEM HAFIDHATITIمريم حفيظةتيتي

363D20123000810MERIEMESAADANEمريمسعدان

364D201435005499MERIEMEBACHAمريمباشا

365D201435005491MerouaZATOUTمروةزطوط

366D201336050536merwaghalloudjمروةغلوج

367D201436002630MeryemBeladjilaمريمبلعجيلة

368D20073053316MeryemBOUCHEFRA مريمبوشفرة

12القاعة رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 
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369D20123037875meryemBouchemoukhaمريمبوشموخة

370D20112058194meryemgouasmiمريمقواسمي

371D20124002810MeryemZeghoudمريمزغود

372D20104002534meryemguemraouiمريمقمراوي

373D20115027293MessaoudiHananeمسعوديحنان

374D20074021612MOHAMEDARAARمحمدعرعار

375D20115027887MohamedBensminaمحمدبن سمينة

376D20112002002mohamedBOUSSAKRAمحمدبوسكرة

377D20129017639MOHAMEDDIFمحمدضيف

378D2001459575MohamedLabiodمحمدلبيض

379D20102066742mohamedbenzinebمحمدبنزينب

380D20115027891mohamedcherifمحمدشريف

381D20122023006Mohamed Cherif El Amine Naceur محمد شريف االمينناصر

382D20117054300Mohamed El AmineLARBIمحمد األمينلعربي

383D20106001940mohamed laminehadefمحمد لمينهادف

384D20125036209mohamed lotfimdoukaliمحمد لطفيامدكالي

385D20122038199Mohamed NadhirNABIمحمد نذيرنابي

386D20115027960Mohamed OkbaSakerمحمد عقبة ساكر

387D20056037009MOHAMED RIADDRISمحمد رياضدريس

388D201535007561Mohamed Salah eddineDjaballahمحمد صالح الدينجاب هللا

389D201335031734Mohamed Salah EddineRaisمحمد صالح الدينرايس

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         
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390D20105029611Mohamed siddikKHENEمحمد الصديقخان

391D201537016892MohammedBENOSMAN محمد بن عصمان

392D201535012335MOHAMMEDGRAOUIمحمدقراوي

393D201432009905mohammed abderahimzerrouk زروق محمد عبد الرحيمزروق

394D20105022980MOHAMMED ADNANFERHATمحمد عدنانفرحات

395D20133607356Mohammed ElamineMENAIFA محمد األمينمنايفة

396D1987117350MOHAMMED LYAMINEBENSAADمحمد لمينبن ساعد

397D201539066267MOHAMMED ZOHEIRLEKHOUAمحمد زهيراالخوه

398D201436029347mohcenechaibrassouمحسنشايب راسو

399D201534093086MohceneKHITASمحسنخيطاس

400D1999347759mokdadkhouatra مقدادخواثرة

401D201439043436MOKHTARNAAMمختارنعام

402D201539083954MOSSAABDAHEMمصعبداهم

403D20128041329MOSTAFA RADHOUANEKENNICHEمصطفى رضوان قنيش

404D201334075588Mouhssin Rabia  محسن ربيع

405D201435014033MOUNABELMANAمنىبلمانع

406D1997516980MOUNATAGUIDAمنىتقيدة

407D2002416820MounaBECHKAمونهبشقة

408D201535089998MouniaDimaneمنيةديمان

409D201535040652MouniaSelmiمونياسلمي

410D201531121681MounirYatagheneمنيريطغان

هندسة معمارية: تخصص/ هندسة معمارية :                 شعبة

14القاعة رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 
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اإلســم اللقبPRENOMNONرقم التسجيلالرقم

411D20107034367MouradOULD AMERمرادولد أعمر

412D19891085NAAMAKHELIFAنعمةخليفة

413D201333038079NaceraHeridaنصيرةهريدة

414D20115014992nacirabelhirecheنصيرةبلحيرش

415D201334041245nada elyasmineamriندى الياسمينعمري

416D20034019981NadiaDjamaaناديةجامعة

417D20124066815nadiaguennifiناديةقنيفي

418D201435035288NadjahChahedنجاحشاهد

419D20122042668NadjetSAIDIنجاةسعيدي

420D20124001144NADJM EDDINEREGHISSنجم الدينأرغيس

421D201535004350naimaboubechnaنعيمةبوبشنة

422D201537002017NaimaToumiنعيمةتومي

423D20115031298naouelmounibنوالمنيب

424D201335006840NarimaneBallaنريمانبالة

425D20115007761narimaneghalmiنريمانغالمي

426D20123029715NarimaneKhelloufiنريمانخلوفي

427D200836064866narimenmoussaouiنريمانموساوي

428D20105029783NarimeneDjelloulنريمانجلول

429D2000646103Nasr eddineFERCHICHIنصرالدينفرشيشي

430D201338041671nassimarebouhaنسيمةربوحة

431D201531103778nawalGoutalنوالقوتال

15القاعة رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 
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432D201434067862NEDJLABOUAROUDJنجالءبوعروج

433D20076055997nedjlaharidنجالءحريد

434D201337016003NEDJMAMAAMARنجمةمعمر

435D201536047446NedjwaROUBALنجوىروبال

436D201435083200NESRINEGUERNAنسرينقرنة

437D20122015810NESRINESAIAHنسرينسايح

438D201535040730NessrinSoltaneنسرينسلطان

439D201337034767Nidal Abdenaceur LABDAOUIنضال عبد الناصرلعبداوي 

440D20105006402Nor El HoudaABERKANEنور الهدىأبركان

441D20127016117NORELHOUDAGHAIBنورالهدىغايب

442D201536014586NOUHAALIOUAنهىعليوة

443D20124001169Nour El HoudaAbedنور الهدىعابد

444D201334047216NOUR EL HOUDABENAMARAنور الهدىبن عمارة

445D20127018475NOUR EL HOUDABENIKHLEFنورالهدىبن يخلف

446D20075043466nour el houdabouhennichaنور الهدىبوحنيشة

447D201534021372Nour EL HoudaBOUZIDنور الهدىبوزيد

448D20085007092Nour El HoudaHIRAOUIنور الهدىحيراوي

449D20125004916Nour El Houda Fellah نور الهدىفالح

450D201438072310nour el houda rihamlimamنور الهدى رهاملمام

451D201335018694Nour ElhoudaBoukehilنور الهدىبوكحيل

452D201435005640Nour ElhoudaMahmoudiنور الهدىمحمودي

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 
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453D201439049336Nour elhoudaGhettasنور الهدىغطاس

454D201537002034nouraslimaniنورةسليماني

455D2002442634nourazianiنورةزياني

456D20125038118NoureddineBoudinaنورالدينبوذينة

457D201439005946nourelhoudaallaliنورالهدىعاللي

458D20073074220NourelhoudaDriciنور الهدىدريسي

459D201334075776NOUSSEIBACHENNOUFنسيبةشنوف

460D20125031860ouahibahadj attou وهيبةحاج عتو

461D201537017294OuahibaSalhiوهيبةصالحي

462D20119011809OUALID SALAH EDDINEKHOUDIRIوليد صالح الدينخذيري

463D20104004089OUARDAHOUADSIوردةحوادسي

464D201439015103OUMELKHEIRYAKOUTأم الخيريقوت

465D201435089289oussamamedjenahأسامةمجناح

466D201437065134OussamaSEDIRIأسامةسديري

467D201436019305OussamaBourekbaأسامةبورقبة

468D201538065193Oussama AzeddineHamzaouiاسامة عزالدينحمزاوي

469D20109047252RABIABERROUKECHEربيعةبروكش

470D20109028178RachaTadjine رشاطاجين

471D20155027577rachafrahtiaرشافراحتية

472D201435035591rachidabourرشيدة بور

473D201438043947rachida chakourرشيدةشقور

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 
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18القاعة رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 
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474D20085036748RADHIADEBBABIراضيةدبابي

475D2001458984radjaalliouaرجاءعليوة

476D201436038177RANDAKRIMIرندةكريمي

477D201533066145RaniaAFFANEرانيةعفان

478D201536035264RaniaBoutefnouchetرانيابوتفنوشات

479D201532087112RaniaLarachicheرانيالراشيش

480D201433053050raniamechboutرانيةمشبوط

481D201434008896rayanebendebbacheريانبن دباش

482D201435004980RayenBENCHOUALAريانبن شوالة

483D201434044985rayeneayaidiaريانعيايدية

484D201536017556rayenemokadem ريانمقدم

485D20125030921rebihamehamliربيحةمهملي

486D201435034518RidhaOtmaneرضاعثمان

487D201536003087RimaBoukermaريمةبوكرمة

488D201536044716RimaBouraraريمةبورارة

489D201539048571RimaGherianiريماغرياني

490D20129012289Rofeida IchrakDjoumekh  رفيدة اشراقجميخ

491D201534100160RofiaSedratiروفيةسدراتي

492D201539002804ROMAISA RAHILDJEKIDELرميسة رحيلجقيدل

493D201436014646romeissabousselsalرميسةبوالصلصال

494D201536011712roumaissablamرميسةبالم

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 
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19القاعة رقم :               قائمة المترشحين بــ
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495D201435002009roumaissahadjiرميساءحاجي

496D201536044905Sabri Iheb Bouneflaصبري اهاب بونفلة

497D201435014975SabrinaLoucif صبرينةلوصيف

498D201436039521SABRINASATHA صبرينة سطحة

499D201435037987SabrineTroudiصبرينطرودي

500D201436038318safabouati صفاءبوعاتي

501D20116027884SafaTouharaصفاءطوهارة

502D201535062403SAFIAKHAOUNIصفيةخوني

503D201535003131safiamerezlkadصفيةمرزلقاد

504D2000922833saidmim السعيد ميم

505D201436006201Salah EddineBoulemnadjelصالح الدين بولمناجل

506D201335081743salah eddinemahdadiصالح الدينمحدادي

507D20125033876SalemSalemالسعيدSaid

508D201539068962salihazaghlamiصليحةزغالمي

509D201535013021salsabilBAGHDADIسلسبيلبغدادي

510D201436038236SAMICHETTIBIساميشطيبي

511D2002428416SamiHamoutaساميحموته

512D20095017870SAMIAMAKHLOUFسامية مخلوف

513D20127023716samia khoulouddoubaسامية خولوددوبة

514D201535002981SamiraBEN AMOUMA سميرةبن عمومة

515D201333022921sanaguedouariسناءقدواري

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 
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516D201335001909SaraAbbassiسارةعباسي

517D201535039854saraBensmailصارةبن سماعيل

518D20105030627SaraBoubecheسارةبوبش

519D20105030322saraboureghdaسارةبورغدة

520D20066053384saraDjellal سارةجالل

521D201535002863saranedjahi  سارة نجاحي

522D201439043414SarahChenouiسارةشنوي

523D20156010805SARRABECHNIKHسارةبشنيخ

524D20075004702sarrabenflisسارةبن فليس

525D201532040016SarraBENSAADAسارةبن سعادة

526D20116030653SarraBensoudane سارةبن سودان

527D20126038559SarraDOGHMANEسارةدغمان

528D201535018697SARRAKHELLAFسارهخالف

529D20116001625SarraLOUCHIسارةلوشي

530D20115054320sarrasayahسارةسايح

531D201532026726SarrahMECHEDALسارةمشدال

532D201535009682Seif eddineMEDJRABسيف الدينمجراب

533D20125048898SEIF EL ISLAMBAYANEسيف اإلسالمبيان

534D20083062993selmadjahnitسلمىجحنيط

535D20121061328selmafoughaliسلمىفوغالي

536D20114043898selmahadjadjسلمىحجاج

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 
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22القاعة رقم :               قائمة المترشحين بــ
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537D20126031158selmakiratiسلمىقيراطي

538D201336032718SelmaSAADANEسلمىسعدان

539D20084061761selsabillamaraسلسبيللعمارة

540D20105029087SelsabilaHAMADIسلسبيلةحمادي

541D20122042443SihamOMARIسهامعماري

542D20105029148sihamsakriسهامساكري

543D20125059410siham kettab سهام كتاب

544D20118054773SIHAM DJAHIDAZAIR سهام جهيدةزاير

545D20097030276SihemBELATIسهامبلعاطي

546D20125006657sihembenchenineسهامبن شنين

547D2002352352SihemMERATLAسهاممراطلة

548D19921665SlimaneDRABLIA  سليماندرابلية

549D201434016961smaalimossaabسماعليمصعب

550D20119005430smailabbassiاسماعيلعباسي

551D20034070261smainemokhtariاسماعينمختاري

552D20116001222SOFIANEHIDOUSسفيانحيدوس

553D201537089995SOHEYBLAGROUMEصهيبلقروم

554D20104002323somiamiassiسميةمياسي

555D20128049276SomiaTOUATIسميةتواتي

556D201533070396soniahafiصونيةحافي

557D201537081893SoufianeBOURIسفيانبوري

هندسة معمارية: تخصص/ هندسة معمارية :                 شعبة

27القاعة رقم :               قائمة المترشحين بــ

(عمادة الكلية)                مجمع كلية العلوم و التكنولوجيا 

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 



Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté: Sciences et Technologieالعلوم والتكنلوجية:كلية

Département: Architectureالهندسة المعمارية: قسم

اإلســم اللقبPRENOMNONرقم التسجيلالرقم

558D20115029022SoufianeHaffasسفيانحفاص

559D20114018674soufianelaadjalسفيانلعجال

560D201334021269souhailaabraneسهيلةعبران

561D20105029156SouhailaAggouneسهيلةعقون

562D20064112937SOUHEYLAAMRAOUIسهيلةعمراوي

563D20054032713SOUHILABELKACEM سهيلةبلقاسم

564D201337059909SOUHIREL BEDOUIصهيرالبدوي

565D201438002536SoulafLaribiسالفلعريبي

566D201336018241souleflaifaسالفالعيفة

567D20106034882SoumiaASSASLAسميةعساسلة

568D201338052987SOUMIABOUTERCHAسميةبوتارشة

569D20129012418soumiakhelloufiسميةخلوفي

570D201535002962SOUMIASLATNIAسميةسالطنية

571D20125031999SoumiaSoltaniسميةسلطاني

572D20124048126SOUMIABENCHENOUFسميةبن شنوف

573D201535039742soundesseGuettalaسندسقتالة

574D20129017240TaharTELIDJIالطاهرثليجي

575D20084025538taki eddinboulahbalتقي الدينبولحبال

576D20126050579Taki eddineNasriتقي الدينناصري

577D201535096004TareqHEMMAKطارقهماك

578D201535061346TenhinaneAMRANIتنهنانعمراني

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         

2021-2020                مسابقة الدكتوراه الطور الثالث 
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579D20115027344TiarRaniaطياررانيا

580D201537002057WafaSellami  وفاءسالمي

581D201538066564wafaa fatima zahranigroوفاء فاطمة الزهراءنيقرو

582D201435035427WailBedjaouiوائل بجاوي

583D201536045442wail dhiya eddine touahriوائل ضياء الدينطواهري

584D20106021060walidArar وليدعرعار

585D201536030801WALIDREDJIMIوليدرجيمي

586D201434068019WissameBenhamimedوسامبن حميمد

587D201333038135wissamefenizaوسامفنيزة

588D20127014712wissemboumazaوسامبومعزة

589D201533005737YACINEMERZOUGياسينمرزوق

590D20129013130YacineMesselmi

591D201538083979Yacine Sid AhmedLaidaouiياسين سيد أحمدالعيداوي

592D201435079385YAKOUBKHERFIيعقوبخرفي

593D201438038439yasminasanaيسمينةصانع

594D201536024612yasminebououzaياسمينبووزة

595D201437067998yasminezenasniياسمينزناسني

596D201538002646yassinebelkacemياسينبلقاسم

597D2001400664yassminesakerيسمينساكر

598D201536045490YehyaBEZAZIيحيبزازي

599D20127017792youcefboucediيوسفبوسدي

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي                         
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600D20125031904YOUCEFNOUIOUAيوسفنويوة

601D20125049908YoucefZOUAOUIيوسفزواوي

602D201535012698Youcef Dhia ElhakKOUAOUCIيوسف ضياء الحققواوسي

603D20075004293YounesIKDOUMIيونسايكدومي
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605D201434067958youssoufagabيوسفعقاب

606D201534025451zaaraallouaneزعرةعلوان

607D20108046049ZahraBOUCHENAFAزهرةبوشنافة
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616D20125036086zohraben abdallahزهرةبوخرج

617D201439004069ZOHRABOUKHOURDJزهرةبوخرج

618D20115003325ZOHRAGHABGHOUBالزهرةغبغوب

619D20105046222ZoubirRehahlaزوبيررحاحلة

620D20122022598ZOULIKHANACEURزليخةناصر
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