
 الهيئة  العلمية  
 

 

 قاملة 5491ماي  8جامعة -أ.د بوزيد ساس ي هادف  -

 3جامعة الجزائر  -  أ.د أمينة رباحي -

جامعة   املدينة  -أ.د محمد جبر السيد عبد هللا جميل  -

 القاهرة )مصر( -العاملية

 2أ.د سعيد خضراوي  جامعة باتنة -

 جامعة بغداد العراق -أ.د فريق وجدان عناد  -

 جامعة باجي مختار عنابة -أ.د لطيفة قاض ي  -

 جامعة ذي قار العراق -د. عجيل عبد الكريم كاظم  -

 أحمد بن بلة 5جامعة وهران -د. حميد حشالفي  -

 جامعة الجوف السعودية -د. حكيم براضية  -

 2جامعة قسنطينة -د. محمد بن صبيعة   -

 دار أسامة للنشر عمان، األردن -أبو الحمام  د. عزام -

 األغواط جامعة عمار ثليجي، -أ.د عبد العليم بوفاتح  -

 جامعة خنشلة -أ.د ليليا بن منصور  -

 5جامعة باتنة -أ.د أحمد عبد الحكيم بن بعطوش -

 جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف -أ.د نوار عبيدي  -

 ، باتنة5جامعة باتنة -أ.د جمال سعادنة   -

 جامعة خميس مليانة-د. فيروز عيمور  -

 جامعة محمد خيدر   بسكرة -أ.د نعيمة سعدية   -

 جامعة العربي التبس ي تبسة -أ.د شريف حبيلة   -

 جامعة باجي مختار عنابة -  أ.د. سامية عليوي  -

 جامعة القاض ي عياض  -أ.د مصطفى منتوران   -

 املغرب -مراكش                                 

 جامعة حلب سورية -أ.د. همام القوص ي   -

 جامعة حائل السعودية -د. محمد األمين ولد أن   -

 جامعة مولود معمري،  تيزي وزو -أ.د رزيقة بوشلقية   -

 جامعة قاصدي مرباح  ورقلة –أ.د غنية شليغم -

 الجزائر  2جامعة سطيف –أ.د كمال بلخيري   -

 

 

 جامعة العربي بن املهيدي أم البواقي -د. شاكر لقمان  -

 الحاج لخضر باتنة 5جامعة باتنة-أ.د. طارق ثابت  -

 جامعة باجي مختار عنابة-د. روابحي  -

 جامعة ابن خلدون تيارت -بوسكرة عمر د.  -

 قاملة 5491ماي  8جامعة  -د. منير خروف  -

 الحاج لخضر باتنة 5جامعة باتنة-د. عمار شوشان  -

 قاملة 5491ماي  8جامعة  -أمال   د. معافة -

 جامعة العربي بن املهيدي أم البواقي -د. لطفي دنبري  -

 قاملة 5491ماي  8جامعة  -نجم الدين بودودة  -

 جامعة العربي التبس ي تبسة -د. ربيعة برباق  -

 جامعة باجي مختار  عنابة -د. فصيح مقران  -

 املركز الجامعي تيسمسيلت - د. محمد بوعرعارة -

 جامعة غرداية-د. صالح حداب    -

 2جامعة باتنة -د. محمد أمين بلقاسم  -

 سكيكدة  5411أوت  22جامعة  -د. محمد قويسم  -

 املركز الجامعي ميلة  -د. طارق زيناي  -

 جامعة عباس لغرور  خنشلة -د. ليليا بن منصور  -

 قاملة 5491ماي  8جامعة  - د. جمال حواوسة -

 جامعة منتوري  قسنطينة -د. عيس ى مومني  -

 محمد بوضياف املسيلة -د. محمد دلوم  -

 5الحاج لخضر جامعة باتنة -د. يحياوي مريم  -

 جامعة زيان عشور الجلفة -د. أحمد ثليجي   -

  3جامعة قسنطينة  -د. وداد سميش ي  -

 عي ميلةاملركز الجام -د. بوسالم بوبكر   -

 محمد بوضياف املسيلة -د. عبد الغني حروز  -

 قاملة 5491ماي  8جامعة -د. عبد الرزاق حموش -

 جامعة عبد الحق بن حمودة جيجل-د. يوسف حديد  -

 املسيلة -محمد بوضياف -د. حمزة غربي  -

 2جامعة سطيف -د. خميس ي بولعراس  -

 جامعة خميس مليانة -د. أحمد طيلب  -

 تبسة  -جامعة العربي التبس ي -بلخيري  د. سليمة  -

 3جامعة الجزائر -د. كمال  لوقاب  -

 سعيدة –جامعة طاهر موالي  -د. زيدان جمال  -

 


