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  3جامعـــة الجزائر

 معهد التربية البدنية والرياضية

في تخصص االدارة و التسيير الرياضي  .( د.م.دكتوراه ل)دكتوراه الطور الثالث القائمة المقبولين الجتياز مسابقة 

7102/7102  

 الصنف الجامعة التخصص تاريخ الميالد االسم واللقب الرقم

 31/03/1989 بردمان سمية  .1
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 A 3جامعة الجزائر 

تسيير المنشآت  07/03/1991 بشار خليل  .2
 الرياضي

جامعة محمد خيضر 
 A بسكرة -

 24/10/1980 بلحنيش اسماعيل  .3
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 A 3جامعة الجزائر 

إدارة وتنظيم  27/08/1992 بلعباسي أميرة  .4
 رياضي

جامعة محمد 
 A المسيلة -بوضياف 

إدارة وتنظيم  20/07/1989 بلقرش محمد  .5
 رياضي

جامعة محمد 
 A المسيلة -بوضياف 

تسيير المنشآت  01/05/1990 بن قدور حسام الدين  .6
 A 3جامعة الجزائر  الرياضي

 17/02/1994 بودراجي سمير  .7
الموارد  تسيير

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 A 3جامعة الجزائر 
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  3جامعـــة الجزائر

 معهد التربية البدنية والرياضية

 09/09/1991 بوشيبة مصطفى  .8
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 A 3جامعة الجزائر 

 03/02/1992 حجاج أحمد  .9
تسيير المنشآت 

الرياضية والموارد 
 البشرية

جامعة آكلي محند 
 A البويرة -أولحاج 

إدارة وتنظيم  04/07/1993 حشروف اسامة  .11
 رياضي

جامعة محمد 
 A المسيلة -بوضياف 

 03/06/1985 دني محمد  .11
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 A 3جامعة الجزائر 

 25/04/1993 زهرة يوسف  .12
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 A 3جامعة الجزائر 

 05/03/1988 صبور خالد  .13
الموارد  تسيير

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 A 3جامعة الجزائر 

إدارة وتنظيم  29/08/1986 عثامنية علي  .14
 رياضي

جامعة محمد 
 A المسيلة -بوضياف 

 31/08/1992 مطرف سليم  .15
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 A 3جامعة الجزائر 

إدارة وتنظيم  02/01/1989 معزوز شعيب  .16
 رياضي

جامعة محمد 
 A المسيلة -بوضياف 

ملوك فاطمة   .17
 10/02/1991 الزهراء

تسيير الموارد 
البشرية والمنشآت 

 الرياضية
 A 3جامعة الجزائر 
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  3جامعـــة الجزائر

 معهد التربية البدنية والرياضية

إدارة وتنظيم  13/09/1993 العرفي بشير  .18
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

إدارة وتنظيم  17/11/1989 بلحي عبد الحليم  .19
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

إدارة وتنظيم  10/09/1986 بن البار مبخوت  .21
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

تسيير المنشآت  27/08/1991 بن جدو إيمان  .21
 الرياضي

جامعة محمد خيضر 
 B بسكرة -

 08/02/1992 بن سالم صالح الدين  .22
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

إدارة وتنظيم  15/10/1992 بن شويخ خير الدين  .23
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

إدارة وتنظيم  30/04/1986 بوقرة عبد الباسط  .24
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

 28/02/1987 تيجار يسين  .25
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

 14/08/1989 بن يوسف جعفري  .26
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

إدارة وتنظيم  14/05/1991 حويلية دراجي  .27
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 
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  3جامعـــة الجزائر
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إدارة وتنظيم  10/06/1990 دايد محمد  .28
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

وتنظيم  إدارة 15/08/2017 دحية مراد  .29
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

 26/12/1989 زياني صبرينة  .31
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

إدارة وتنظيم  24/04/1993 سليمان قاضي مؤمن  .31
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

 31/03/1992 سمرود أمين  .32
الموارد  تسيير

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

 22/05/1969 سيلمي دليلة  .33
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

 10/08/1991 صخري حسام الدين  .34
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

 10/09/1987 صديقي سيد علي  .35
الموارد  تسيير

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

إدارة وتنظيم  18/12/1991 طويل اسامة  .36
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

 02/10/1990 عيرش رفيق  .37
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 
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  3جامعـــة الجزائر

 معهد التربية البدنية والرياضية

إدارة وتنظيم  11/02/1991 فالي صدام حسين  .38
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

إدارة وتنظيم  19/10/1992 فراحتية محمد  .39
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

 25/04/1994 قرصان عبد الحق  .41
تسيير المنشآت 

الرياضية والموارد 
 البشرية

جامعة آكلي محند 
 B البويرة -أولحاج 

 25/02/1990 لشرف فاتح  .41
الموارد  تسيير

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

 31/12/1986 وشفون محمد  .42
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

إدارة وتنظيم  14/05/1983 بلحوت عيسى  .43
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

 28/04/1990 وازي محمد أمزيان  .44
الموارد  تسيير

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

 29/07/1993 أمعوش سميح  .45
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

 21/02/1988 دلهوم عادل  .46
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

 11/06/1989 العشاب بالل  .47
الموارد  تسيير

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 
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  3جامعـــة الجزائر

 معهد التربية البدنية والرياضية

 16/05/1991 راتني  عبد الرحمان  .48
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

 08/02/1990 زوان مناد  .49
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

 01/01/1989 طورش رابح  .51
الموارد  تسيير

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

 03/10/1988 مواز سليم  .51
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 B 3جامعة الجزائر 

إدارة وتنظيم  02/12/1991 مسقم عبد الجبار  .52
 رياضي

جامعة محمد 
 B المسيلة -بوضياف 

المنشآت  تسيير 17/05/1992 العايب عبد الحميد  .53
 الرياضية

جامعة محمد خيضر 
 C بسكرة -

إدارة وتنظيم  23/02/1971 بطاط جمال  .54
 رياضي

جامعة محمد 
 C المسيلة -بوضياف 

 08/03/1988 بلقسام زينب  .55
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

تسيير المنشآت  05/10/1988 بلمبروك عبد الرحيم  .56
 الرياضية

جامعة محمد خيضر 
 C بسكرة -

 01/08/1993 بليله زكرياء  .57
تسيير المنشآت 

الرياضية والموارد 
 البشرية

جامعة آكلي محند 
 C البويرة -أولحاج 
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  3جامعـــة الجزائر

 معهد التربية البدنية والرياضية

 14/10/1990 بوديسة عثمان  .58
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

 12/06/1993 بوعربي عيد الرحيم  .59
الموارد  تسيير

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

إدارة وتنظيم  19/01/1988 حديبي اسماعيل  .61
 رياضي

جامعة محمد 
 C المسيلة -بوضياف 

 24/02/1985 خواطبي سمير  .61
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

 30/10/1990 رحماني رقية  .62
الموارد  تسيير

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

 27/04/1992 زرمان صالح الدين  .63
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

 22/10/1993 شرقي خير الدين  .64
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

 17/03/1982 عبابزي خالد  .65
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

 03/11/1987 عبد الغفار ريمة  .66
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

إدارة وتنظيم  15/12/1991 فاطمي الخير  .67
 رياضي

جامعة محمد 
 C المسيلة -بوضياف 
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  3جامعـــة الجزائر

 معهد التربية البدنية والرياضية

قمريش ايناس نور   .68
 05/12/1989 الهدى

تسيير الموارد 
البشرية والمنشآت 

 الرياضية
 C 3جامعة الجزائر 

 02/10/1986 قيطون  رابح  .69
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

إدارة وتنظيم  27/01/1986 لبوازدة لخميسي  .71
 رياضي

جامعة محمد 
 C المسيلة -بوضياف 

 13/08/1989 مقالة مقران  .71
الموارد  تسيير

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

 23/11/1989 ملكي محمد  .72
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

 21/09/1991 ميلودي رابح  .73
تسيير المنشآت 

الرياضية والموارد 
 البشرية

جامعة آكلي محند 
 C البويرة -أولحاج 

تسيير المنشآت  27/12/1990 نصري عزالدين  .74
 الرياضي

جامعة محمد خيضر 
 C بسكرة -

 08/05/1985 مخلوفي بوعزة  .75
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

 23/12/1992 بن اسباع أيمن  .76
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

بن حود عبد   .77
 25/02/1990 الرحمان

تسيير الموارد 
البشرية والمنشآت 

 الرياضية
 C 3جامعة الجزائر 
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  3جامعـــة الجزائر

 معهد التربية البدنية والرياضية

 03/04/1991 يوسفي سيد علي  .78
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

 16/08/1991 قادي  عبد الرحمان  .79
تسيير الموارد 

البشرية والمنشآت 
 الرياضية

 C 3جامعة الجزائر 

 

 

 


