
امل�لفة�بما��عد�التدرج�والبحث�العلمي�والعالقات�ا��ارجية

  ا ع اا  
يف یوم الثامن والعرشـ�ن مـن شـهر ٔ�كتـو�ر سـ�نة ٔ�لفـني ومثانیـة عرشـ �ـىل السـا�ة الثانیـة زو�، بقا�ـة �ج��ـات �لكیـة العلـوم إال�سـانیة 

 �رخي املغـارب(مسابقة ا�كتوراه مرشـوع �لمصادقة �ىل نتاجئ 
  :، تقرر املصادقة �ىل ما یيلإالغفال

  تخصص�تار�خ�املغرب�العر�ي�ا��ديث�واملعاصر

  ةيلص�  ةعم

  �امعة تیارت
 أ�غواط �امعة

 اجللفة �امعة

 تیارت �امعة
 تیارت �امعة
 تیارت �امعة

  تخصص�تار�خ�وحضارة�املغرب��سالمي

  ةيلص�  ةعم

  �امعة تیارت
 تلمسان �امعة
 تیارت �امعة

  �امعة سعیدة
 تیارت �امعة
 تیارت �امعة

  ا��ضارات�القديمة

  ةيلص�  ةعم

  �امعة تیارت
 الواد �امعة
 تیارت �امعة

  �امعة تیارت
 تیارت �امعة
 تیارت �امعة

   ن�و كتل ا ةنجل  لوؤ سم     

 تيارت- جامعة�ابن�خلدون 

 �لية�العلوم���سانية�و�جتماعية

امل�لفة�بما��عد�التدرج�والبحث�العلمي�والعالقات�ا��ارجيةنيابة�العمادة�  
  

 ج   ا ع اا
يف یوم الثامن والعرشـ�ن مـن شـهر ٔ�كتـو�ر سـ�نة ٔ�لفـني ومثانیـة عرشـ �ـىل السـا�ة الثانیـة زو�، بقا�ـة �ج��ـات �لكیـة العلـوم إال�سـانیة 

�لمصادقة �ىل نتاجئ بلیل محمد؛ وذ�  ا�كتورو�ج�عیة، اجمتع السادة ٔ�عضاء ا�لس العلمي �رئاسة 
إالغفال عفر � ةصاخلا اهيف امب ةقباسمل احمارض  فلتخم بعد �طالع �ىل و  

تخصص�تار�خ�املغرب�العر�ي�ا��ديث�واملعاصر: أوال
  

ما��ا  اسم�امل����  الرقم

�امعة تیارت  اري امحمدخمت  1
�امعة  زرارقة �يل  2
�امعة  نوي صالح  3

  
�امعة  صفصاف هواري  1
�امعة  رحامين �رمية شهرزاد  2
�امعة  �ابد مميونة  3

تخصص�تار�خ�وحضارة�املغرب��سالمي: ثانيا
  

ما��ا  اسم�امل����  الرقم

�امعة تیارت  حمیوس ٔ�م�نة  1
�امعة  صابة محمد  2
�امعة  رقاد مسعودة  3

  
�امعة سعیدة  بوتلیل�س بدرة  1
�امعة  بومزراق فاطمة الزهراء  2
�امعة  عف�ف ��ىس  3

ا��ضارات�القديمةتخصص�تار�خ�: ثالثا
  

ما��ا  اسم�امل����  الرقم

�امعة تیارت  مضوي زهیة  1
�امعة  ي محمد فوزیةمسع  2
�امعة  خبرضة عبد القادر  3

  
�امعة تیارت  اري �ن یعقوبخمت  4
�امعة  س�نويس محمد  5
�امعة  مك�د ٕا�راهمي  6

       دیم ع ل ا       

 ج
يف یوم الثامن والعرشـ�ن مـن شـهر ٔ�كتـو�ر سـ�نة ٔ�لفـني ومثانیـة عرشـ �ـىل السـا�ة الثانیـة زو�، بقا�ـة �ج��ـات �لكیـة العلـوم إال�سـانیة 

و�ج�عیة، اجمتع السادة ٔ�عضاء ا�لس العلمي �رئاسة 
 �تلف التخصصات؛) �رب العصور
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