
القائمـة اإلسميـة للمترشحيـن  
لمنصب مديـــــر مسرح جهوي 

سوف يتم اإلعالن على النتائج النهائية
 بعد 15 يوم ابتداءا من تاريخ نشر هذا االعالن 



  حسب الرتتيب االبجدي  القائمة األسمية للمرتشحني لشغل منصب مدير مرسح جهوي

 

 المؤهالت العلمية   اإلقامة والية االسم واللقب  الرقم

 األغواط إبراهيم  بن حرمة  1
شهادة ماسرت � تخصص محاسبة وتدقيق من جامعة  -

 األغواط  

 / اجلزائر إبراهيم اخلليل زعيرت  2

 باتنة ابراهيم بوزيدة   3
شهادة الدراسات العليا للفنون الدرامية تخصص تمثيل   -

 بالمعهد العايل لفنون الدرامية 

 اجلزائر إبراهيم جاب الله  4
الدارمية من المهعد شهادة الدراسات العليا � الفنون  -

 العايل لمهن فنون العرض والسمعي البرصي 

 شهادة ماسرت � الفنون الدرامية  - تبسة إبراهيم نرصة   5

 سطيف أبو بكر الصديق عرعار  6
ماسرت � العلوم اقتصادية والتسيري تخصص محاسبة من  -

 جامعة سطيف 

 شهادة ماسرت � احلقوق تخصص قانون دويل   - اجلزائر أحمد توفيق سعد الله   7

 تيارت زايدي  أحمد  8
شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية تخصص تسيري  -

 اإلنتاج والمخزون من جامعة تيارت 

 معسكر أحمد صغريي   9
شهادة الدراسات العليا � الفنون المرسحية فرع تمثيل   -

 من المعهد الوطين للفنون المرسحية

 اجللفة السالمأحمد عبد   10
شهادة الدراسات العليا � الفنون الدراسية بالمعهد العايل  -

 للفنون الدرامية 

 علم االجتماع الثقايف من جامعة السانيا وهران � سليسان - غلزيان أحمد فواتيح جمال  11

 قسنطينة أحمد مريش   12
االقتصادية والتسيري تخصص محاسبة ليسانس � العلوم  -

 مالية

 مستغانم بلحولاألحول   13
شهادة مريب رئييس من المعهد الوطين للتكوين العايل  -

 لإلطارات الشابة تقرصاين

 األغواط األزهاري قفاف   14
ليسانس � فنون العرض تخصص دراسات سينمائية من  -

 جامعة اجللفة 

 ماسرت � فنون العرض تخصص سينوغرافيا  - قسنطينة أسماء ديلمي  15

 شهادة ماسرت � الشبكات واالتصاالت  - وهران أسماء دين  16

 قسنطينة اعمر العود  17
شهادة التنشيط الثقايف من المعهد الوطين لفن التمثيل  -

 والرقص  



 شهادة ماسرت � علوم التسيري تخصص تسيري عمومي  - وهران   أمال غضاب  18

 تيارت أمحمد حاج مسعود  19
شهادة الدراسات العليا � الفنون الدرامية بالمعهد العايل  -

 لمهن فنون العرض والسمعي البرصي  

 سيدي بلعباس الل ك  أمرية اخلرية  20
نقل واستغالل ليسانس � العلوم والتكنولوجيا تخصص ال -

 من جامعة سيدي بلعباس الطاقة الكهربائية 

 شهادة ماسرت � اإلعالم اآليل من جامعة وهران  - تلمسان أمينة صاحلي   21

 ليسانس � علوم االعالم واالتصال من جامعة قسنطينة  - اجلزائر أمينة عروي   22

 ليسانس � النقد وألدب التمثييل من جامعة وهران  - عني الدفىل أمينة محارزي   23

  سنة رابعة دكتورة تخصص نقد مرسيح جامعة تلمسان  - سيدي بلعباس  فكرية بارودي   24

 ماسرت تخصص نقد العرض المرسيح  - النعامة براهيم سالمي   25

 وهران براهيم عبد الفتاح قدور   26
مرسيح إخراج  فنون العرض تخصص شهادة الدكتوراه � -

  من جامعة وهران 

 دكتوراه � اللغة وألدب العريب من جامعة أدرار  - أدرار بشري بهادي  27

 بجاية بشري جيدر  28
من علوم التجارية تخصص تجارة دولية ليسانس � ال -

 بجاية 

 شهادة الدراسات العليا � الفنون المرسحية  - اجللفة بشري سعيدي   29

 سيدي بلعباس بالل حمدي   30
� علوم اقتصادية والتسيري وعلوم تجارية  سليسان -

 تخصص أدارة أعمال من جامعة سيدي بلعباس 

 ماجيسرت � االعالم واالتصال تخصص سمعي برصي - اجلزائر بلقاسم شيحاوة  31

   ليسانس � العلوم التجارية والمالية من جامعة مستغانم  - مستغانم بن دهيبة  والدي  32

 األغواط بن زيان بن توريك  33
ماسرت � علم المكتبات والتوثيق تخصص إدارة  -

 المؤسسات الوثائقية والمكتبات 

 اجللفة بن علية رابيح  34
مرسيح إخراج  فنون العرض المرسيح تخصص دكتوراه � -

 من جامعة وهران 

 ماسرت � التجارة الدولية تخصص مالية وتجارة دولية  - تلمسان بهية مداين يوسف   35

 ليسانس � احلقوق من جامعة إلزيي - إلزيي بوبكر لعالمي   36

 عنابة بوثينة سمييل  37
حديث للجزائر من جامعة تاريخ    التاريخ تخصص ماسرت � -

 عنابة 



 عني تيموشنت بوحجر بوتشيش  38
ماسرت � فنون العرض تخصص إخراج مرسيح من جامعة  -

 وهران

 خنشلة وزيد حكارب  39
ليسانس � العلوم التجارية والمالية تخصص مالية من  -

 جامعة خنشلة 

 شهادة ليسانس علوم االقتصاد و التسيري جامعة  بشار   - بشار  بومدين حساين   40

 اجلزائر توفيق بن سالم   41
ماسرت � االعالم واالتصال تخصص سمعي برصي من  -

  3جامعة اجلزائر 

 تبسة توفيق رابيح   42

شهادة الدراسات العليا � الفنون المرسحية، تخصص  -

تمثيل من المعهد العايل لمهن فنون العرض والسمعي 

 البرصي  

 بجاية توفيق عبايس   43
عمال تخصص تسيري الموارد شهادة الماسرت � إدارة األ -

 البرشية 

 سيدي بلعباس توفيق علييل  44
شهادة دراسات عامة � الموسيقى من جامعة سيدي  -

 بلعباس

 اجلزائر جليل بن داود   45
بمعهد  إدارة األعمال علوم التسيري تخصص ليسانس � -

 اإلدارة  

 وهران جمال الدين برقة   46
ماسرت نقد سينمايئ وسمعي برصي من جامعة سيدي  -

 بلعباس 

 خريج المعهد الوطين لمهن فنون العرض والسمعي البرصي - البويرة جمال جليد  47

 خنشلة جمال عقيب   48
ماسرت � احلقوق تخصص قانون العقوبات من جامعة  -

 خنشلة 

 ماسرت � القانون اخلاص - قسنطينة جمال غزال   49

 شهادة ماسرت قانون الملكية الفكرية جامعة اجللفة  - المسيلة  جموعي زقعار   50

 ليسانس حقوق وعلوم إدارية  - معسكر حاج هواري شيخاوي   51

 شهادة أوىل دكتورة تخصص اخراج مرسيح  - تيارت  حبيب طاهر شاوش   52

 ليسانس � احلقوق تخصص قانون عام من باتنة  - باتنة حسان بن صغري   53

 تزيي وزو حسني حدو   54
ليسانس � العلوم السياسية والعالقات الدولية من  -

 جامعة اجلزائر 

 بسكرة حسني زايد  55
شهادة ماسرت � علم اآلثار تخصص آثار قديمة من جامعة  -

 قسنطينة

  تخصص حفظ وترميم ماسرت � علم اآلثار   - تلمسان حسني فندي   56



 ليسانس � اللغة اإلنجلزيية  - البويرة  حسينة ايت وعيل   57

 ليسانس � علوم التسيري تخصص محاسبة  - أوالد جالل حمزة بعرة   58

 شهادة ماسرت � فنون العرض المرسيح جامعة تلمسان  - اجللفة  حمزة دحماين   59

 ماسرت � علوم االعالم واالتصال تخصص اتصال تنظيمي - أم البوايق حنان بشريي  60

 شهادة الدراسات العليا � الفنون الدرامية تخصص تمثيل  - اجللفة حواش النعاس  61

 مستغانم حورية أمزيرت   62
ماسرت � العلوم التجارية تخصص تسيري الهياكل  -

 االستشفائية 

 الدكتوراه � األنرثوبولوجيا من البليدةشهادة  - الطارف حياة خميس   63

 شهادة الدكتوراه � النقد المرسيح من جامعة خنشلة  - أم البوايق خليفة مامور   64

 بسكرة خمار عالء الدين مبارك  65
شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية � التوجيه المدريس  -

 والمهين  

 من جامعة المدية ماسرت � اإلدارة العامة  - المدية خري الدين هالل  66

 ماسرت � علم اجتماع التنظيم والعمل  - األغواط خرية بن جياليل   67

 سيدي بلعباس خرية حاكم  68
من كلية اآلداب  ليسانس � النقد األديب والمرسيح -

 واللغات جامعة وهران 

 باتنة دنيا زردومي  69
لسانيات وعلم � اللغة األمازيغية تخصص ماسرت  -

 اللهجات األمازيغية

 ماسرت � علم المكتبات والتوثيق بجامعة اجلزائر - اجللفة رابح ملييح  70

 بسكرة رشيد خرياين  71
ماسرت � علم المكتبات تخصص إدارة المكتبات ومراكز  -

 التوثيق بجامعة قسنطينة

  ليسانس أدب عريب  - عنابة رشيد سعيدي   72

 ماجستري � األدب العريب  - وهران رضا خميس   73

 تبسة رضوان بلخريي  74
شهادة الدكتوراه � علوم االعالم واالتصال من جامعة  -

 عنابة

 تلمسان رضوان حلسن   75
شهادة دكتوراه � األنرثوبولوجيا من جامعة تلمسان (سنة  -

2014( 

 اجلزائر رفيق فرحاين  76
شهادة الدكتوراه � علم اجتماع المدينة من جامعة  -

 قسنطينة



 / وهران رمضان الطيب   77

 صحافة سمعي برصي  االعالم واالتصال تخصص ماسرت � - تيسمسيلت مختاريرونق نور الهدى   78

 المسيلة زاهية لعراف   79
محاسبة من بنوك والعلوم التجارية تخصص دكتوراه �  -

 جامعة المسيلة

 ورقلة زرزور طبال  80
شهادة الدراسات العليا � اإلخراج من المعهد الوطين  -

 اجلزائر-للفنون الدرامية 

 جيجل  زليخة بونار  81
ديب احلديث تخصص النقد األ  األدب العريب ماسرت � -

 والمعارص

 قسنطينة زهري بوزيد   82
ليسانس � العلوم االقتصادية، تخصص تسيري  -

 المؤسسات من جامعة قسنطينة

 النعامة زينب ميك   83
ماسرت � االحصاء واالقتصاد التطبيقي تخصص اقتصاد  -

 تطبيقي واسترشاف 

 شهادة ماسرت � علم اآلثار تخصص آثار المغرب القديم   - باتنة سامي العابد   84

 الدراسات اجلامعية التطبيقية تخصص قانون أعمال  - عنابة سامي غرييس   85

 ليسانس � علوم االعالم واالتصال من جامعة اجلزائر  - خنشلة سامية مرزويق  86

 ليسانس ترجمة تخصص فرنسية  - وهران سامية يحياوي  87

 � علوم االتصال واالعالم من جامعة عنابة  سليسان - خنشلة سعاد صحراوي   88

 شهادة الدراسات � الفنون اجلميلة  - باتنة سعد الدين باشا  89

 اجلزائر سعيد خدام   90
تخصص علوم االعالم واالتصال  شهادة الدكتوراه �  -

 3السينما ووسائل االتصال احلديثة من جامعة اجلزائر 

91  
السعيد عبد القادر 

 موعزيز 
 وهران

من غرفة التجارة والصناعة ماسرت � تسيري الموارد البرشية  -

 بوهران

 القانون العامالعلوم القانونية واإلدارية تخصص  ماسرت � - قالمة السعيد عزوز   92

 ماسرت � االعالم واالتصال تخصص سمعي برصي  - اجلزائر سعيد مرزوقن   93

 اجلزائر سعيد منه   94
شهادة الدراسات التطبيقية اجلامعية، تخصص قانون  -

 العالقات االقتصادية الدولية 

 مسيلة سفيان بن حميدوش  95
ماسرت � تخصص احلوكمة اإلليكرتونية من المدرسة العليا  -

 لإلدارة 



  ليسانس علوم سياسية وعالقات دولية من جامعة اجلزائر - سطيف سفيان مخناش  96

 ليسانس � العلوم القانونية واإلدارية - تلمسان سليم مقراين   97

 / - عني تيموشنت  بن داودسليمة   98

 سطيف سمية فركوس  99
شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية تخصص العالقات  -

 االقتصادية الدولية 

 ماسرت � فن االشهار من جامعة قسنطينة - ميلة سميحة معمري  100

 اجلزائر سمري جرالفية  101
شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية � التجارة الدولية  -

 جامعة البليدة 

 ليسانس � العلوم القانونية واإلدارية - بومرداس سمري قسيمي  102

 ماسرت � النقد المرسيح من جامعة سيدي بلعباس  - قالمة سمري مزاغشية   103

 السيايسماجستري � علم االجتماع تخصص علم االجتماع  - وهران سناء الزاوي   104

 شهادة مهندس � الميكانيك تخصص مراقبة صناعية - عنابة سومية غدار   105

 تقين سامي � التربيد  - بسكرة  سيف اإلسالم ميموين   106

 ماسرت � العلوم المالية والمحاسبة من جامعة عنابة - عنابة سيملة إيناس مدور   107

 شهادة الدراسات العليا � الفنون المرسحية   - اجلزائر رشيف رحيم  108

 شهادة � اإلعالم اآليل من جامعة عنابة  - قالمة رشيفة بوشاهد  109

 من جامعة اجلزائر يسانس � علوم االعالم واالتصال ل - ورقلة شفة لعريف  110

 عني الدفىل شفيق تيشوداد   111
ماسرت � العلوم االقتصادية تخصص تسويق اخلدمات   -

 من جامعة خميس مليانة

 شهادة تكوين � المحاسبة التجارية  - قسنطينة شكيب مرواين  112

 البيض شهرزاد أمال بريزيين   113
ماسرت � العلوم السياسية تخصص ديبلوماسية وتعاون  -

 دويل من جامعة مستغانم 

 شهادة ماسرت � الهندسة المعمارية  - تبسة شهيناز حفيص  114

 شهادة ماسرت � السياحة والرتاث - خنشلة شويق مرزويق  115

 دولية دراسات  تخصص  ماسرت � العلوم السياسية - أدرار شيخ عقباويال  116



 غلزيان صافية مناد   117
شهادة الدكتوراه � الفلسفة االسالمية واحلضارة المعارصة  -

 من جامعة وهران

 سية نشهادة ماسرت � اللغة الفر - تيسمسيلت صباح تيطراوي   118

 سطيف الصديق طبوب   119
شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية تخصص انجلزيية  -

  تقنية من جامعة التكوين المتواصل

 دكتورة � الطب - وهران صفية شقاق   120

 قسنطينة صالح الدين ميلط  121
مهندس دولة � تسيري التقنيات احلرضية من جامعة  -

 قسنطينة

 تفين سامي � االعالم اآليل شهادة   - أوالد جالل طارق خليفة   122

 ماسرت � الفن التشكييل من جامعة قسنطينة   - سكيكدة طارق شنوف   123

 ليسانس أدب عريب من جامعة وهران  - تندوف طه إسماعيل البدر  124

 ليسانس � علم النفس العيادي   - معسكر طيب حايج  125

 األغواط عادل جعرين  126
قانون  العلوم القانونية واإلدارية تخصص ليسانس � -

 خاص من جامعة األغواط 

 ليسانس � العلوم القانونية واإلدارية من جامعة عنابة - الطارف عادل خروف  127

 � تخصص تسيري عمومي شهادة ماسرت  - باتنة عادل ميك   128

 مرسحية تخصص مرسح مغاريب الفنون الماسرت �  - تلمسان عائشة بلجياليل  129

 ليسانس أدب ولغة عربية  - غلزيان عائشة بوعافية   130

 جامعة سكيكدة   واتصال منماسرت تخصص إعالم  - سكيكدة عباس سباع  131

 األغواط عباس حلرش  132
ماسرت � العلوم القانونية تخصص قانون عقاري من  -

 جامعة األغواط

 السنة الرابعة دكتورة تخصص نقد مرسيح جامعة تلمسان  - سيدي بلعباس ة مدوين يعباس  133

 ماسرت � علم األرشيف من جامعة جياليل اليابس  - / عبد االله بن ادريس  134

 شهادة الدراسات العليا � الفزيياء االشعاعية - البيض عبد اجلبار بكري  135

 اجلزائر عبد اجلليل كديدي  136
شهادة الدراسات العليا � الفنون المرسحية من المعهد  -

 العايل للفنون المرسحية 

 أم البوايق عبد اجلميد بوحايك  137
شهادة الدراسات العليا للفنون الدرامية بالمعهد العايل  -

 لمهن فنون العرض والسمعي البرصي



 دكتوراه � تخصص فن كتابة السيناريو  - تلمسان عبد احلفيظ عيوين  138

 عنابة عبد احلق بن معروف   139
قانون  تخصص  شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية � -

 األعمال 

 تلمسان عبد احلق عامر بن رحو   140
ليسانس علوم اقتصادية تخصص تسيري من جامعة  -

 تلمسان 

 ماسرت � اإلخراج المرسيح  - تيارت عبد احلق فاتح  141

 باتنة عبد احلكيم هويدي  142
شهادة الدراسات العليا � الفنون الدرامية من المعهد  -

 الوطين العايل للفنون الدرامية  
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