
 وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 لكلية الحقوقمجلس العلمي القائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 :الممثلين لنظرائهم من قسم الحقوق يةستاذاألرتبة ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ بلمامي عمر  1

 أستاذ لباد ناصر 2

 أستاذ بوضياف عبد الرزاق 3

 أستاذ محاضر "أ" شيخ نور الدينالبن  4

 أستاذ محاضر "أ" كوسة عمار 5

 محاضر "أ" أستاذ بن زيوش مبروك 6

 

 15/02/2016سطيف في: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 مجلس العلمي لكلية الحقوقالقائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 رتبة األستاذية الممثلين لنظرائهم من قسم العلوم السياسية:ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ محاضر "أ" إبراهيمبودوخة  1

 أستاذ محاضر "أ" زواوي موسى 2

 

 15/02/2016سطيف في: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الّتعليم العالي والبحث العلمي وزارة
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 المجلس العلمي للكلية قائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 رتبة أستاذ مساعد "أ":ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ مساعد "أ" صديقي عبد العزيز 1

 أستاذ مساعد "أ" معيزة رضا 2

 أستاذ مساعد "أ" نصر الدين معمري 3

 أستاذ مساعد "أ" كوسة جميلة 4

 أستاذ مساعد "أ" شاكري سمية 5

 أستاذ مساعد "أ" صديقي سامية 6

 أستاذ مساعد "أ" مبروك زامعبل 7

 أستاذ مساعد "أ" نمديلي رحيمة 8

 أستاذ مساعد "أ" غجاتي عبد الحليم 9

 أستاذ مساعد "أ" بن ستيرة اليمين 10

 أستاذ مساعد "أ" حومر عبد الغني  11

 أستاذ مساعد "أ" شوادرة رضا 12

 
 15/02/2016سطيف في: 

 
 
 
 



 الّتعليم العالي والبحث العلمي وزارة
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 اللجنة العلمية لقسم الحقوققائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 :"أستاذ"رتبة ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ بلمامي عمر  1

 أستاذ لباد ناصر 2

 أستاذ بوضياف عبد الرزاق 3

 

 15/02/2016سطيف في: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 اللجنة العلمية لقسم الحقوققائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 من رتبة أستاذ محاضر "أ":

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ محاضر "أ" بن زيوش مبروك 1

 أستاذ محاضر "أ" الشيخ نور الدينبن  2

 أستاذ محاضر "أ" كوسة عمار 3

 

 15/02/2016سطيف في: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 اللجنة العلمية لقسم الحقوققائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 رتبة أستاذ محاضر "ب":ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ محاضر "ب" صفو نرجس 1

 أستاذ محاضر "ب" قرقور نبيل 2

 أستاذ محاضر "ب" بن بلقاسم أحمد 3

 

 

 15/02/2016سطيف في: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زارة الّتعليم العالي والبحث العلميو 
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 اللجنة العلمية لقسم الحقوق قائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 رتبة أستاذ مساعد "أ":ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ مساعد "أ" صديقي عبد العزيز 1

 أستاذ مساعد "أ" نصر الدين معمري 2

 أستاذ مساعد "أ" كوسة جميلة 3

 أستاذ مساعد "أ" شاكري سمية 4

 أستاذ مساعد "أ" ساميةصديقي  5

 أستاذ مساعد "أ" بلزام مبروك 6

 أستاذ مساعد "أ" نمديلي رحيمة 7

 أستاذ مساعد "أ" بن ستيرة اليمين 8

 
 15/02/2016سطيف في: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية قائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 األستاذية:رتبة ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 محاضر "أ"أستاذ  زواوي موسى 1

 أستاذ محاضر "أ" قجالي محمد 2

 أستاذ محاضر "أ" بودوخة ابراهيم 3

 

 15/02/2016سطيف في: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسيةقائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 رتبة أستاذ محاضر "ب":ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ محاضر "ب" زياني حسينة  1

 

 

 15/02/2016سطيف في: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الّتعليم العالي والبحث العلمي وزارة
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

  السياسية لقسم العلوماللجنة العلمية قائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 رتبة أستاذ مساعد "أ":ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ مساعد "أ" حومر عبد الغني 1

 أستاذ مساعد "أ" شوادرة رضا 2

 أستاذ مساعد "أ" كريم رقولي 3

 
 

 15/02/2016سطيف في: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 مجلس إدارة الجامعة قائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 األستاذية:رتبة ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ محاضر "أ" إبراهيمبودوخة  1

 أستاذ محاضر "أ" شيخ نور الدينالبن  2

 أستاذ محاضر "أ" كوسة عمار 3

 
 15/02/2016سطيف في: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 مجلس إدارة الجامعة األساتذة المرّشحين لعضوية قائمة 

 رتبة أستاذ مساعد "أ":ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ مساعد "أ" شوادرة رضا 1

 أستاذ مساعد "أ" سمية شاكري 2

 أستاذ مساعد "أ" صديقي سامية 3

 أستاذ مساعد "أ" بلعزام مبروك 4

 أستاذ مساعد "أ" نمديلي رحيمة 5

 

 15/02/2016سطيف في: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 لجامعة العلمي لمجلس القائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 :يةستاذاألرتبة ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ محاضر "أ" شيخ نور الدينالبن  1

 أستاذ محاضر "أ" إبراهيمبودوخة  2

 أستاذ محاضر "أ" كوسة عمار 3

 
 

 15/02/2016سطيف في: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي
  2سطيف –جامعة محمد لمين دباغين

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
                                                         

                                                  

 المجلس العلمي للجامعة قائمة األساتذة المرّشحين لعضوية 

 رتبة أستاذ مساعد "أ":ذوي من 

 الرتبة االسم واللقب الرقم

 أستاذ مساعد "أ" شوادرة رضا 1

 أستاذ مساعد "أ" شاكري سمية 2

 أستاذ مساعد "أ" صديقي سامية 3

 أستاذ مساعد "أ" بلعزام مبروك 4

 أستاذ مساعد "أ" نمديلي رحيمة 5

 

 15/02/2016سطيف في: 

 

 

 

 


