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Comportement et durabilité des bétons 
fluides 

0402620140001 

 قصیر محمد

Génie civil 

 وزیر أمین

 صفي الدین سلیم

 بوقنداقجي عثمان

 بن تشیكو محمد

Elaboration de processeurs parallèles pour 
le traitement intensif de signaux application 

au traitement d'image 
J0202620140002 

 بطل نور الدین

Génie 
éléctrique 

 معزوز محمد

 تشوكتش كبیر سفیان

 ألسعید بالل

 بعیلیش محمد أمین

Etude de l'activité antimicrobienne 
d'extraits de plantes en association avec du 

miel 
J0102620140016 

 أحمدي عفاف

Chimie 
industrielle 

 عزیزي أحمد

 طاسیت أمینة

 أبو السعود محمود

Gestion, traitement et valorisation des 
effluents industriels, études, 

compréhension, modélisation et 
applications 

J0102620140015 

 عتصامنیة جمال

Chimie 
industrielle 

 سي موسى شریف
 حمداش مبروك

 خوان لطیفة

 بن قرطبي عثمان

 حساني جمال

Modélisation, commande et diagnostique 
des systèmes de transmission HVDC 

J0202620140003 

 مرسلي القادرعبد 

Génie 
éléctrique 

 حساوي نوال

 عبادي أمال

 تلمساني عبد الحلیم

 سكندر محمد رضا

 خرخار عبد الكریم

Systèmes embarqués et capteurs 
intelligents 

J0202620140001 

 بن غربیة بالل

Génie 
éléctrique 

 بوھدة منیر

 ولد زمیرلي محمد

 كدیك رشید

 قدماني محمد

 طوبال عبد المغني

استثمار الوسائل اإلتصالیة في مرافقة برامج التنمیة  
 المحلیة

S*022620140005 

 فني عاشور

علوم اإلعالم و 
 اإلتصال

 العیدي موسى

 بلوني حلیم

 راشدي وردیة

 كھینة علواش

 بلقاسمي رابح

  
  

المؤسسات الجامعیة  و ضمان بناء  استراتیجیة التسییر في
  الجودة  في التعلیم العالي

  
  
  
 

V0262014130 

 بضیاف عادل

 علم اإلجتماع

 عادل بلقاسم

 سنوسي حیاة

 بن قطاف محمد

 عیادي السعید

 بلعید زھرة



السیاحي و دوره في تحقیق التنمیة المستدامة في  اإلستثمار
 الجزائر حالة والیة المدیة

M022620140033 

 علوطي لمین

 علوم اإلقتصاد
 ھادف حیزیة

 بوشنافة میسوم

 بن نیة حیزیة

 P022620140019 اإلطار القانوني لإلستثمار بین الممارسة و النص

 جمعون محمد

 علوم  قانونیة

 ولد خسال سلیمان

 بن عامر محمد

 كربوش سلیم

 زرقط عمر

 مھري محمد أمین

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورھا في الحد من 
 البطالة في والیة المدیة

M022620140037 

 خضار یوسف

 علوم اإلقتصاد

 عماد معوشي

 شیخ التھامي ابراھیم

 موزاوي عبد القادر

 نصیرة
بن عبد 
 الرحمان

 فالق علي

 V022620140001 بطالة الكفاءات الجامعیة ما بعد التدرج في الجزائر

 بناولة محمد

 علم اإلجتماع

 معتوق جمال

 حاج هللا مصطفى

 محمودي رقیة

 بلعلیا زھرة

 سبخاوي حنان

اإلقتصادي تأثیر اإلعفاءات الجبائیة على اإلستثمار و النمو 
 في الجزائر

M022620140031 

 بوجطو حكیم

 علوم اإلقتصاد

 یوسفي عاشور
 صحراوي جمیلة

 حاید مروان

 غریبي أحمد

دور التنمیة الزراعیة المستدامة في تعزیز األمن الغذائي 
 الوطني

M022620140032 

 بن عیاد فریدة

 علوم اإلقتصاد

 بوعزیز عبد الرزاق

 جبارة مراد

 یحیاوي إلیاس

 سعداوي موسى

 شرفي الجیاللي

دور الطاقات الخضراء في تحقیق التنمیة المستدامة دراسة 
 حالة الجزائر

M022620140036 

 لعیساوي ضیف هللا

 علوم اإلقتصاد

 سماي علي
 شروقي زین الدین

 زرواطي محمد

 زاھي محمد األمین

المقاولتیة في تفعیل ثقافة التشغیل لدى خریجي دور دار 
 جامعة المدیة

M022620140035 

 برابح محمد

 حمیدوش علي علوم اإلقتصاد

 أعراب ھریش خدیجة

 P022620140020 ضغوطات القانون الدولي على القانون الداخلي

 ھیصام موسى

 علوم  قانونیة

 بوصوار میسوم

 شندارلي توفیق

 دالي سعید

 حلیس لخضر

 عمارة كریمة

فعالیة وكاالت التشغیل في الحد من البطالة حالة والیة 
 المدیة

M022620140034 

 قندوز أمینة

 علوم اإلقتصاد
 بن زرقة لیلى

 عطاري ابراھیم

 كشیدة حبیبة



 


