
  ٌعد بمثابة استدعاء رسمً إلجراء المسابقة المقبولة ضمن القائمة سمكا ذكر :مالحظة

 بدءا من الساعة الثامنة صباحا 2016 أكتوبر 29المسابقة تجرى ٌوم السبت 

  (la rocade )     األول  جامعة أبً بكر بلقاٌد تلمسان القطب الجامعً الثانً الشطر:المكان

 تعلٌمات امتحان مسابقة الدكتوراه

 .بطاقة الهوٌة االمتحان بنصف ساعة ومعه ءٌلزم الطالب بالحضور قبل بد-  1

 .الفصل النهائً من المسابقةٌعرض الطالب الذي ٌضبط معه الجوال مفتوحاً أو أي وسٌلة للتواصل االلكترونً إلى عقوبة  - 2

 . االمتحان بما فٌها ورقة األسئلة والمسودةورقة على الطالب كتابة أسمائهم وأرقامهم على -3

 . مذكرة أو مرجع أو أٌة أوراق من أي نوعأو ال ٌسمح للطالب بدخول قاعة االمتحان بصحبة أي كتاب -4

 .ٌمنع كتابة أي إشارة أو رقم أو أٌة عالمة فارقة على ورقة االمتحان -5

.  ٌلزم طالب بتحرٌر إجابته باللون األزرق الجاف فقط -6

 .ٌمنع خروج الطالب من قاعة االمتحان قبل انقضاء نصف ساعة من بداٌة االمتحان-  7

 . ال ٌسمح للطالب بالخروج من قاعة االمتحان دون أن ٌسلم أوراقه االمتحانٌة حتى ولو كانت بٌضاء-8

 . ٌحظر على الطالب التكلم أثناء االمتحان ومجادلة المراقبٌن-9

 . على الطالب التأكد من أن األوراق االمتحان مختومة رسمٌا-10

 لكل طالب ٌنتحل شخصٌة الغٌر أثناء تأدٌة االمتحان أو ٌقوم بالتزوٌر فً إحدى الوثائق الرسمٌة وكذلك من ٌساهم الفصل النهائً واإلحالة على القضاء -11
 .فً التزوٌر

 



  يعد بمثابة استدعاء رسمي إلجراء المسابقة المقبولة ضمن القائمة  ذكر أسمائك:مالحظة

 جامعة تلمسان

 كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي 

 2016أكتوبر 29:استعمال زمن مسابقة الدكتوراه دورة

 القاعة/المدرج التوقيت 2االمتحان  التوقيت   1االمتحان  الشعبة اليوم
 

السبت 
29/10/2016 

 

 2:مد 13.00/14.30 منهجية البحث 9.00/11.00 امتحان التخصص األدب العربي الحديث والمعاصر
 7+6:ق 13.00/14.30 منهجية البحث 9.00/11.00 امتحان التخصص األدب الجزائري الحديث والمعاصر

 04:مد 13.00/14.30 مناهج تعليمية اللغة 9.00/11.00 امتحان التخصص اللسانيات و تعليمية اللغة
 08:مد 13.00/14.30 منهجية البحث وفنيات الكتابة 9.00/12.00 امتحان التخصص الصوتيات العربية و مستويات الدرس اللغوي

 9+8:ق 13.00/14.30 البالغة العربية 9.00/12.00 امتحان التخصص اآلداب العربية القديمة
 11+10:ق 13.00/15.00 الصرف العربي 9.00/11.00 نشأة النحو العربي وتطوره نحو وصرف

9.00/12.00 امتحان التخصص النقد الحديث والمعاصر  03:مد   
 12:ق   9.00/12.00 لسانيات عامة اللسانيات واألسلوبية
 13:ق   9.00/12.00 امتحان التخصص اللسانيات التطبيقية
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 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 بعد الطعونرفوضين قوائم الطلبة المقبولين و الم

:  األدب العربي الحديث و المعاصر - 1

 .خارج التخصص، و عليو فالطعن غري مؤسس: منيش دليلة  -
 .خارج التخصص، و عليو فالطعن غري مؤسس. بن رمضان فايزة -
: ومل تأخذ اللجنة إالّ من الصنف (D)رُفض الطعن ألنو يف الصنف : موالي سفيان -

(A ,B ,C). 
 .خارج التخصص، و عليو فالطعن غري مؤسس: عبري طواع -

. خارج التخصص، و عليو فالطعن غري مؤسس: طوك جنية     -

:  األدب الجزائري الحديث و المعاصر - 2 

: و مل تأخذ اللجنة إالّ من الصنف (E)رُفض الطعن ألنو يف الصنف : فكروين أمحد  -
(A ,B ,C) 
 .غري مؤسس ،عدم وجود وثيقة التسجيل االلكرتوين  : بوشاشية آمال -

 : اللسانيات و تعليمية اللغة - 3

 .خارج التخصص، و عليو فالطعن غري مؤسس: نويري ىادية  -

:  الصوتيات العربية و مستويات الدرس اللغوي - 4

 .بعد النظر يف طلبها مقبول الجتياز مسابقة الدكتوراه: جماجي نسرين -

النقد الحديث و المعاصر  - 5
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: و مل تأخذ اللجنة إالّ من الصنف (D)رُفض الطعن ألنو يف الصنف : بورجة عمارية  -
(A ,B ,C). 
: و مل تأخذ اللجنة إالّ من الصنف (D)رُفض الطعن ألنو يف الصنف : أمحد عمار حممد  -

(A ,B ,C). 
 (c)مقبول الجتياز مسابقة الدكتوراه الصنف : صديقي ربيعة  -
 (c)مقبول الجتياز مسابقة الدكتوراه الصنف : بوطريف نرجس -
 (c)مقبول الجتياز مسابقة الدكتوراه الصنف : ساسي خدجية -
 (c)مقبول الجتياز مسابقة الدكتوراه الصنف : ظريف توفيق -

: قائمة الطلبة الراغبين في تغيير الشعبة - 6

 .بعد النظر يف طلبو رُفض ملنع االنتقال بني التخصصات: بن عيسى أيوب -
 .بعد النظر يف طلبها رُفض ملنع االنتقال بني التخصصات: عباس حياة -
 .بعد النظر يف طلبو رُفض ملنع االنتقال بني التخصصات: توميي عبد الرمحان  -
 .بعد النظر يف طلبها رُفض ملنع االنتقال بني التخصصات: بوقرة شهناز -
 .بعد النظر يف طلبها رُفض ملنع االنتقال بني التخصصات: صديقي ربيعة -
 .بعد النظر يف طلبو رُفض ملنع االنتقال بني التخصصات: جاليلي زكرياء -
 .بعد النظر يف طلبها رُفض ملنع االنتقال بني التخصصات: ىامشي حليمة  -

 . يعد بمثابة استدعاء رسمي إلجراء المسابقة المقبولة ضمن القائمة  ذكر أسمائك:مالحظة

 

 



 

كلية اآلداب واللغات 

قسم اللغة واألدب العربي 

 2016 أكتوبر 29 دورة القائمة االسمية للطلبة المقبولين الجتياز المسابقة الكتابية في الدكتوراه

 ذكر اسمك ضمن القائمة المقبولة  يعد بمثابة استدعاء رسمي إلجراء المسابقة: مالحظة

 اللسانيات و تعليمية اللغة:التخصص

 
 

 

 رأي انهجُت نخرحيبيعذل ا انخصُيف انجايعت انخخصص حاريخ ويكاٌ االزدياد رقى انخطجيم االضى وانهقب انرقى

 يقبىل A 15,2 حهًطاٌ يهحقت يغُيت عهىو انهغت انعربيت 12,10,1972 25823 يذَي َجاة 01

 يقبىل A 14,98 حهًطاٌ يهحقت يغُيت عهىو انهغت انعربيت 29,03,1970 25726 بروايٍ بهخير 02

 يقبىل A 14,64 حبطت حعهيًيت 01,10,1990 15102 قىاضًيت وردة 03

 يقبىل A 14,27 حهًطاٌ نطاَياث 23,02,1989 12931 انبىدخيهي أحًذ عبذ انجبار 04

 يقبىل A 13,94 حيطًطيهج عهىو انهغت وانخعهيًيت 10,04,1980 16469 دالل عىدة 05

 يقبىل A 13,93 حيطًطيهج عهىو انهغت وانخعهيًيت 13,05,1989 28546 ديهى يهيكت 06

 يقبىل A 13,67 حهًطاٌ نطاَياث 06,10,1983 28242 يطعىد أحًذ 07

 يقبىل A 13,63 حهًطاٌ نطاَياث 18,04,1987 23451 بٍ خيرة كريًت 08

 يقبىل A 13,46 حهًطاٌ نطاَياث 03,05,1986 30365 بٍ عالل َجيًت 09

 يقبىل B 13,93 حهًطاٌ عهىو انهغت انعربيت 06,06,1981 25260 ضُايُت أضيت 10

 يقبىل B 13,83 أدرار حعهًيت انهغت انعربيت 22,07,1964 17119 يعسوزي جهىل 11

 يقبىل B 13,65 حهًطاٌ نطاَياث 13,01,1978 17074 بههىني زهرة 12



 

كلية اآلداب واللغات 

قسم اللغة واألدب العربي 

 2016 أكتوبر 29 دورة القائمة االسمية للطلبة المقبولين الجتياز المسابقة الكتابية في الدكتوراه

 ذكر اسمك ضمن القائمة المقبولة  يعد بمثابة استدعاء رسمي إلجراء المسابقة: مالحظة

 اللسانيات و تعليمية اللغة:التخصص

 
 

 

 يقبىل B 13,64 ورقهت حعهيًيت انهغت انعربيت 03,02,1990 21677 شراك األييٍ 13

 يقبىل B 13,59 أدرار حعهيًيت انهغت انعربيت 24,07,1987 18487 انعرابي عبذ انكريى 14

 يقبىل B 13,56 حيطًطيهج عهىو انهغت وانخعهيًيت 08,02,1974 33679 شايي يهيكت 15

 يقبىل B 13,44 حهًطاٌ نطاَياث 22,08,1980 19388 ضعيذي رشيذة 16

 يقبىل B 13,34 حبطت حعهيًيت 04,05,1991 7131 شريف خهيم 17

 يقبىل B 13,28 حهًطاٌ نطاَياث 10,1992,,04 33200 بحار بالل 18

 يقبىل B 13,09 حهًطاٌ نطاَياث 11,06,1974 24897 شىقىر َعيًت 19

 يقبىل B 13 حهًطاٌ نطاَياث 27,08,1985 17125 غيثري انًخخار 20

 يقبىل B 12,8 حهًطاٌ نطاَياث 06,07,1992 19614 حىاحي يىَص 21

 يقبىل B 12,71 حهًطاٌ نطاَياث 03,12,1990 21686 حذبىٌ فرح 22

 يقبىل B 12,41 حهًطاٌ نطاَياث 29,04,1991 5472 عًىر ضفياٌ 23

 يقبىل يؤجم C حهًطاٌ عهىو انهغت انعربيت 13,07,1991 19989 يطعىدي إكراو 24

 يقبىل C 13,77 حيارث حعهيًيت انهغت انعربيت 26,10,1978 27809 ضههي جهىل ونذ انحبيب 25



 

كلية اآلداب واللغات 

قسم اللغة واألدب العربي 

 2016 أكتوبر 29 دورة القائمة االسمية للطلبة المقبولين الجتياز المسابقة الكتابية في الدكتوراه

 ذكر اسمك ضمن القائمة المقبولة  يعد بمثابة استدعاء رسمي إلجراء المسابقة: مالحظة

 اللسانيات و تعليمية اللغة:التخصص

 
 

 

 يقبىل C 13,55 حيارث حعهيًيت انهغت انعربيت 19,01,1987 22344 بىعسة خهيم 26

 يقبىل C 13,36 حيارث حعهيًيت انهغت انعربيت 02,08,1990 19837 بٍ جرضي صالح انذيٍ 27

 يقبىل C 13,22 انًذيت حعهيًيت انهغت انعربيت 13,06,1991 22932 عقيبي اضًاعيم 28

 يقبىل C 13,21 حهًطاٌ عهىو انهغت انعربيت 30,08,1987 25624 حًر انعيٍ فايسة 29

 يقبىل C 13,17 حهًطاٌ عهىو انهغت انعربيت 08,05,1992 27982 نصقع حهيًت فرح 30

 يقبىل C 13,13 أدرار حعهيًيت انهغت انعربيت 08,02,1986 8162 يعًري عبذ انعسيس 31

 يقبىل C 13,03 حهًطاٌ يهحقت يغُيت عهىو انهغت انعربيت 22,07,1990 12299 طهير إيًاٌ 32

 يقبىل C 13 حهًطاٌ عهىو انهغت انعربيت 16,05,1991 24639 كىداد عادل 33

 يقبىل C 12,87 ورقهت حعهيًيت انهغت انعربيت 20,01,1988 21649 ضًاحي ياضيٍ 34

35 
 19,12,1987 25855 باقي رضا

حعهيًيت انهغت 

 يقبىل C 12,83 ضيذي بهعباش االَجهيسيت

 يقبىل C 12,55 حهًطاٌ نطاَياث 02,09,1992 26477 إيشى َىال 36

 يقبىل C 12,51 حهًطاٌ نطاَياث 03,06,1992 26486 نعريبي أييُت 37



 

كلية اآلداب واللغات 

قسم اللغة واألدب العربي 

 2016 أكتوبر 29 دورة القائمة االسمية للطلبة المقبولين الجتياز المسابقة الكتابية في الدكتوراه

 ذكر اسمك ضمن القائمة المقبولة  يعد بمثابة استدعاء رسمي إلجراء المسابقة: مالحظة

 اللسانيات و تعليمية اللغة:التخصص

 
 

 

 يقبىل C 12,51 حهًطاٌ نطاَياث 16,12,1989 21067 صفراوي فيصم 38

 يقبىل C 12,5 حهًطاٌ نطاَياث 18,06,1990 30237 ضًيرة بكارة 39

 يقبىل C 12,45 حهًطاٌ نطاَياث 16,12,1992 29845 بىشُافت يحًذ 40

 يقبىل C 12,42 حهًطاٌ نطاَياث 26,03,1992 31685 خًار ضارة 41

 يقبىل C 12,4 حهًطاٌ نطاَياث 13,09,1990 33441 ييهىدي فاطًت 42

 يقبىل C 12,26 أدرار حعهيًيت انهغت انعربيت 30,07,1980 16553 عكرايي أحًذ 43

 يقبىل C 11,42 حهًطاٌ عهىو انهغت انعربيت 03,03,1992 32748 بٍ يذاح بشري ضُاء 44

 يقبىل D 13,12 عيٍ حًىشُج نغت عربيت يخخصص 11,07,1983 33216 بٍ انذري أييُت 45

 يقبىل D 12,49 حهًطاٌ عهىو انهغت انعربيت 25,07,1989 23815 يريى حفاف 46

 يقبىل D 12,27 حهًطاٌ عهىو انهغت انعربيت 04,03,1991 33092 شيخي إكراو 47

 يقبىل D 12,26 حهًطاٌ نطاَياث 17,09,1986 32887 قذور يحًىد 48

 يقبىل D 12,24 ادرار حعهيًيت انهغت انعربيت 10,02,1990 18587 قُذني يطعىد 49

 يقبىل D 12,22 أدرار حعهًيًيت انهغت انعربيت 28,12,1989 16539 بىشايي ضاييت 50



 

كلية اآلداب واللغات 

قسم اللغة واألدب العربي 

 2016 أكتوبر 29 دورة القائمة االسمية للطلبة المقبولين الجتياز المسابقة الكتابية في الدكتوراه

 ذكر اسمك ضمن القائمة المقبولة  يعد بمثابة استدعاء رسمي إلجراء المسابقة: مالحظة

 اللسانيات و تعليمية اللغة:التخصص

 
 

 

 

 يقبىل D 12,07 حهًطاٌ نطاَياث 15,03,1988 32711 براكى عبذ انقادر 51

 يقبىل D 12 حهًطاٌ نطاَياث 17,06,1989 28612 يهياوي كريى 52

 يقبىل D 11,87 حهًطاٌ يهحقت يغُيت عهىو انهغت انعربيت 13,04,1990 28880 ابخطاو يكيذيش 53

 يقبىل D 11,63 حهًطاٌ نطاَياث 21,11,1970 15261 بٍ خًاضتغىحي 54

 يقبىل D 11,51 حهًطاٌ نطاَياث 02,05,1993 29797 بىزرواطت أحًذ 55

 يقبىل D 11,33 أدرار حعهيًيت انهغت انعربيت 04,11,1991 32216 أوالد براهيى أحًذ 56

 يقبىل D 10,6 أدرار حعهيًيت انهغت انعربيت 19,03,1991 33007 بايجيذ زيُب 57



 

كلية اآلداب واللغات 

قسم اللغة واألدب العربي 

 2016 أكتوبر 29 دورة القائمة االسمية للطلبة المقبولين الجتياز المسابقة الكتابية في الدكتوراه

 ذكر اسمك ضمن القائمة المقبولة  يعد بمثابة استدعاء رسمي إلجراء المسابقة: مالحظة

 الصىتٍاخ العرتٍح و هطتىٌاخ الذرش اللغىي:التخصص

 

 قرار اللجنة
 

التكوين  ترتيب  التسجيل رقم تاريخ ومكان الميالد الجامعة األصلية الترتيب معدل
 

 االسمواللقب
 

 الرقم
 

تصغٍر راتخ  32991 غلٍساى . 1973-04-17 غلٍساى  B 14.23 هقثىل

 

1.  

  .2 درقاوي عثواى  29668 غلٍساى . 1979-02-17 غلٍساى  B 14.26 هقثىل

  .3 قثلً هذوذ  32998  غلٍساى1979-12-21 غلٍساى  A 14.66 هقثىل

  .4 دطٍي طهراوي 29238  تلوطاى 1991-08-10 تلوطاى  B 13.60 هقثىل

  .5 عثذلً دلٍوح الطعذٌح  23058  تلوطاى 1991-11-20 تلوطاى  C 12.56 هقثىل

  .6 فغىلغاًن 16294  غلٍساى 1982-04-24 غلٍساى  B 13.75 هقثىل

  .7 شافعً آهال 16407  غسواخ 1989-04-15 تلوطاى / غسواخ  D 11.89 هقثىل

  .8 عثذ الردٍن ًىرٌح  18040  تلوطاى 1993-07-31 تلوطاى  C 12.91 هقثىل



 

كلية اآلداب واللغات 

قسم اللغة واألدب العربي 

 2016 أكتوبر 29 دورة القائمة االسمية للطلبة المقبولين الجتياز المسابقة الكتابية في الدكتوراه

 ذكر اسمك ضمن القائمة المقبولة  يعد بمثابة استدعاء رسمي إلجراء المسابقة: مالحظة

 الصىتٍاخ العرتٍح و هطتىٌاخ الذرش اللغىي:التخصص

 

  .9 شافع خذٌجح  14095  تلوطاى 1992-03-10 تلوطاى  C 12.77 هقثىل

  .10 تىزٌاى ًجٍح  17629  تلوطاى 1979-12-17 تلوطاى  B 14.08 هقثىل

. الرهشً  . 1991-10-29 تلوطاى  B 13.76 هقثىل

 تلوطاى 
  .11 عسي ضوٍح 26375

  .12 دطاوي هذوذ  27005 تلوطاى / غسواخ . 1990-04-13 تلوطاى  D 12.43 هقثىل

  .13 شلٍل زمٍح  21764 تلوطاى . 1989-11-21 تلوطاى  B 13.63 هقثىل

  .14 ٌسٌذ دفصح  28310 1992-02-20 تلوطاى  B 14.49 هقثىل

  .15 ٌسٌذ صفٍح  28743 1993-05-11 تلوطاى C 13.18 هقثىل

  .16 قذودو ضهام  20282 1991-09-19 تلوطاى B 13.70 هقثىل

  .17 ضالوً إلٍاش 18869 1994-10-15 تلوطاى  C 12.59 هقثىل
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 الصىتٍاخ العرتٍح و هطتىٌاخ الذرش اللغىي:التخصص

 

  .18 تلهادي رشٍذج  28173 تلوطاى / هغٌٍح . 1991-02-22 تلوطاى  A 14.82 هقثىل

  .19 واضطً عوارج  28557 تلوطاى / هغٌٍح . 1985-07-28 تلوطاى  B 13.57 هقثىل

  .20 تي ضائخ عائشح  32672 هالً . 1987-07-03 ورقلح  A 15.16 هقثىل

  .21 تىعرتً عثذ القادر  34067 هغٌٍح . 1971-11-15 هغٌٍح  B 13.93 هقثىل

  .22 ًوىضً تلذثٍة 34028 غلٍساى. 1978-11-13 غلٍساى  B 13.93 هقثىل

  .23 هىالل أضواء  22071 1991-04-17 تلوطاى  C 13.19 هقثىل

  .24 هادً عثذ الثاضظ 24031 تلوطاى. 1991-10-24 تلوطاى  C 13.17 هقثىل

  .25 تي ددوظ ضارج  24995 تلوطاى - الرهشً.1991-11-30 تلوطاى B 13.81 هقثىل

./ واد رهٍى . 1983-08-18 غلٍساى  A 15.93 هقثىل

 غلٍساى 
  .26 عطٍح ادوذ  16344
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  .27 هذروهً فاطوح السهراء 26252 ضٍذي تلعثاش. 1991-08-07 تلوطاى C 12.71 هقثىل

/ الطىادلٍح . 1989-02-07 تلوطاى  C 12.59 هقثىل

 تلوطاى 
  .28 داهذ أدوذ 26860

  .29 علٍىي رشٍذ  27829 تلوطاى . 1990-01-06 تلوطاى  C 12.69 هقثىل

  .30 تلعثاش ضهٍلح  31427 تلوطاى . 1988-04-22 تلوطاى  C 12.55 هقثىل

  .31 أولٍذي خذٌجح  32685 ورقلح . 1984-09-18 ورقلح  A 15.45 هقثىل

  .32 تىشٌافح ضعاد  32636 ضثذو. 1981-07-06 تلوطاى  C 13.75 هقثىل

  .33 تي داٌخ هذوذ  17154 الجلفح . 1981-05-20 الجلفح  A 13.91 هقثىل

  .34 رهضاًً إٌواى  33089 تلوطاى /  الذٌاٌح 1992-11-12 تلوطاى  B 13.06 هقثىل

تىزٌاى الردواًً هذوذ  33221 عٍذ الذفلى . 1991-05-25 خوٍص هلٍاًح A 14.85 هقثىل

 األهٍي 

35.  
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  .36 دوساوي إٌواى  32959 تلوطاى . 1991-04-14 تلوطاى  A 14.72 هقثىل

  .37 شقراًً عثذ الفتاح  33240 تلوطاى / هٌٍي . 1992-01-29 تلوطاى / هغٌٍح  C 13.20 هقثىل

  .38 هعور دلٍوح  33398 تلوطاى. 1969-06-22 تلوطاى  A 14.21 هقثىل

  .39 تىاتً دثٍة 33377 تلوطاى . 1987-01-04 تلوطاى  A 14.29 هقثىل

  .40 دراهطً دوسج  16327 غلٍساى . 1990-06-30 غلٍساى  A 13.98 هقثىل

  .41 تطاهر دوسج 17189 غلٍساى / الذوادًح. 1987-09-08 غلٍساى  B 13.86 هقثىل

  .42 تىشٌافح دلٍوح  32671 تلوطاى / ضثذو . 1991-04-22 تلوطاى  C 14.47 هقثىل

  .43 هفالح لسرق  29675 غلٍساى . 1991-03-15 غلٍساى A 15.06 هقثىل

  .44 تىدور عثواى  13501 تلوطاى / ًذروهح. 1991-03-01 تلوطاى  C 12.48 هقثىل
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  .45 تىجوعً دلٍلح  31641 الثٍض. 1990-04-17 تلوطاى  C 12.31 هقثىل

  .46 عثذ الرؤوفثىمٌتىشح 30571 هٍلح . 1985-10-20 قطٌطٌٍح  C 12.63 هقثىل

  .47 ضذاك فتٍذح  28841 تلوطاى / هغٌٍح 1990-07-19 تلوطاى  B 14.28 هقثىل

/ تًٌ تىضعٍذ . 1991-06-26 تلوطاى / هغٌٍح  B 14.18 هقثىل

 تلوطاى 

  .48 عىهر فاطوح السهراء 27324

  .49 شرٌفً خالذ الىلٍذ  16838 تلوطاى/هغٌٍح. 1991-11-21 تلوطاى B 13.63 هقثىل

  .50 دطام ضفٍاى 10344 تلوطاى.1986-09-11 تلوطاى C 13.42 هقثىل

  .51 تىٌعقىب هصطفى  16806 تلوطاى . 1986-08-03 تلوطاى  D 12.00 هقثىل

  .52 تي صاولح ًطرٌي  4733 تلوطاى. 1989-04-26 تلوطاى  B 13.67 هقثىل

  .53 تىتٌسج هٌٍر  16724 تلوطاى . 1994-12-26 تلوطاى  B 13.36 هقثىل
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/ تًٌ تىضعٍذ . 1991-05-15 تلوطاى  C 13.10 هقثىل

 تلوطاى 

  .54 لذطاًٌٌ ضفٍاى  16813

  .55 تلعرتً فاطوح السهراء  18696 تلوطاى. 1991-11-03 تلوطاى  B 14.14 هقثىل

  .56 هسلح صالخ عثذ القادر  14317 الىادي. 1968-0-03 تلوطاى  A 16.69 هقثىل

  .57 هجاجً ًطرٌي   تلوطاى. 1992-09-16 تلوطاى  B 13.64 هقثىل

  .58 تٍارتً إٌواى  17324 تلوطاى/ هغٌٍح.1993-07-03 تلوطاى B 14.58 هقثىل

  .59 تلوقذم أضواء 25636 تلوطاى/ ضثذو. 1992-02-23 تلوطاى B 13.26 هقثىل

  .60 هختاري وضٍوح  12137 تلوطاى / هغٌٍح . 1982-06-24 تلوطاى  A 15.32 هقثىل

  .61 شراشٍر ضهام  25689 تلوطاى/ الغسواخ. 1993-01-09 تلوطاى A 13.97 هقثىل
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انجايعح ذارَخ ويكاٌ انًُالد رلى انرطجُم االضى وانهمة انرلى 

االصهُح 

لرار انهجُح ذرذُة انركىٍَ يعذل انررذُة 

يمثىل  A 15.14تشار تانعثادنح 25/04/1972 18753يخطارٌ يحًذ يُهىد  01

 يمثىل A 14.02ذهًطاٌ تادرار 17/09/1979 30877تٍ جعفر عثذ انمادر  02

 يمثىل A 14.93يطرغاَى تثىلُراخ 29/11/1986 29890حًى حطُاء  03

 يمثىل A 14.37يعطكر ترُغُُف 25/12/1991 28817زرلىق فاطًح انسهراء  04

 يمثىل B 12.92ذهًطاٌ تثهُذج 17/08/1991 28188عهى فاطًح تُد ضهًُاٌ  05

 يمثىل B 12.34جهفح تانجهفح 02/02/1986 31485انحذٌ انشرَف  06

ونذ انصذَك عثذ  07

انرحًٍ 

 يمثىل B 14.72تشار ترًًُُىٌ 22/04/1971 31206
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 يمثىل B 12.86ذهًطاٌ ترهًطاٌ 09/07/1993 20008يطعىدٌ اترطاو  08

 تطىق 18/01/1987 17093يفراحٍ عثذ انًجُذ  09

انخًُص 

 يمثىل B 13.36ذهًطاٌ 

تحاضٍ 25/02/1979 14221خالَفح انطعُذ  10

خهُفح 

 يمثىل B 15.88انىادٌ 

 يمثىل B 13.69ذهًطاٌ تريشٍ 07/06/1991 17191تٍ تشُر ضارج  11

 يمثىل B 14.26تشار تثشار 24/04/1974 18759ضعُذاٍَ طاهر  12

 يمثىل C 13.58تشار تثشار 23/03/1991 19000جًاعٍ ايُُح  13

 يمثىل C 13.54ذهًطاٌ ترهًطاٌ 18/07/1989 24824حذوظ أضًاء  14

 يمثىل C 14.11ذثطح ترثطح 25/09/1989 28000ضهًُاٍَ عثذ انرحًٍ  15

 يمثىل C 13.93ذثطح ترثطح 01/04/1986 28034خُرج انكايم  16

تعٍُ 19/02/1990 31717فالحٍ يحًذ  17

انذفهً 

 يمثىل C 13.53انخًُص 
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 يمثىل C 12.57ذهًطاٌ َذرويح 12/04/1991 5467راتحٍ َىر انذٍَ  18

 يمثىل C 12.77ذهًطاٌ تانخًُص 02/04/1984 33296تذاد غُُح  19

 يمثىل C 12.66ذهًطاٌ تًغُُح 08/11/1984 33514تىزَاٌ احًذ  20

 يمثىل C 12.47ذهًطاٌ ترهًطاٌ 31/08/1992 25358أكُىظ َىر انهذي  21

 

 يمثىل C 12.32تطكرج تثطكرج 26/11/1991 3914تٍ ترَكح اضُا  22

 يمثىل C 12.98يطرغاَى تًطرغاَُى 09/04/1985 24936نًاح فرُحح  23

 يمثىل C 12.54ذهًطاٌ تغسواخ 02/01/1990 25269لىال فاطًح انسهراء  24

 يمثىل C 13.92ذثطح ترثطح 14/04/1990 16445عثُذ حطاٌ  25

 يمثىل C 13.51تاذُح ادتُهح 12/08/1966 14186خطاب احًذ  26

 يمثىل D 11.21ضىق أهراش تانىادٌ 10/03/1979 14263تٍ ذُشح عثذ انمادر  27

 يمثىل D 13.16ضُذٌ تهعثاش تًطُهح 04/04/1987 17578يخرارٌ عًار  28
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 يمثىل D 12.15ذهًطاٌ ترهًطاٌ 20/07/1990 27126عًانٍ حُاٌ  29

 يمثىل D 12.09ذهًطاٌ تهٍُُ 16/08/1992 28125يفراحٍ أضًاء  30

 يمثىل D 12.25ذهًطاٌ ترهًطاٌ 22/01/1990 26182زرارٌ زهراء  31

 يمثىل D 12.28ذهًطاٌ تًغُُح 05/11/1986 29709وَذر هشاو  32

 يمثىل D 12.14ذهًطاٌ تانخًُص 24/08/1990 24926تهعاتذ تشري  33

 



 

 كليت اآلداب واللغاث

قسن اللغت واألدب العربي 

 

 2016/2017هحضر االًتقاء األولي للوترشحيي للدخول لوسابقت التكويي في الطور الثالث الدكتوراٍ 

 2016/2017:العام الجامعي
 العربي واألدبالمغة :الميدان

المسانيات وألسموبية :التخصص
 2016أكتوبر 29:دورة

 اللجنة قرار
 

تاريخ ومكان الميالد  الجامعة األصلية الترتيب معدل  التكوين ترتيب  التسجيل رقم
 

 اللقب و االسم
 

 الرقم
 

 1 هّدي مريم 20882 م بوغٌيت24/02/1971 ملحقة مغنية B 14,73 هقبول

 2 حامدي عمارة 26298 م بجبالت، ًدروهت08/05/1974 ملحقة مغنية A 15,19 هقبول

 هقبول

A 14,08 
المركز الجامعي 

 غليزان

 م بوهراى25/09/1977

 وناس هوارية 22058

3 



 

 كليت اآلداب واللغاث

قسن اللغت واألدب العربي 

 

 4 فراح مليكة 25092 م بتلوساى09/11/1992 جامعة تلمسان C 12,39 هقبول

 5 بوعافية منال بنت علي 8743 م بالوادي05/03/1989 جامعة الوادي A 16,53 هقبول

 6 بلغيت نورية 26852 م بجبالت، ًدروهت08/09/1971 ملحقة مغنية B 14,80 هقبول

 7 قندوز سيدي محمد 26382 م بوغٌيت18/06/1977 ملحقة مغنية D 12,05 هقبول

 8 مفتاح كميلة 27299 م بتلوساى05/07/1990 جامعة تلمسان A 13,95 هقبول

 9 بكوش عبد الرحمان 29858 م بوغٌيت12/09/1992 ملحقة مغنية D 12,28 هقبول

 10 تيارتي إيمان 30054 م بوغٌيت03/07/1993 ملحقة مغنية B 14,58 هقبول

 11 هادف ليلى 28842 م بتلوساى02/04/1974 جامعة تلمسان A 14,05 هقبول



 

 كليت اآلداب واللغاث

قسن اللغت واألدب العربي 

 

 12 بوخالفة زوهير 5530 م بجبالت، ًدروهت25/06/1977 جامعة تلمسان C 13,31 هقبول

 13 براضية عفاف فاطمة الزهراء 32664 م بتلوساى26/04/1990 جامعة تلمسان B 13,05 هقبول

 14 سائبي خليل 33435 م بقصر الشاللت، تيارث10/03/1988 جامعة تيارت D 12,64 هقبول

 15 مغراوي العبادي مريم 32555 م بتلوساى10/12/1985 جامعة تلمسان B 13,44 هقبول

 16 دفو محمد 32883 م بوغٌيت06/06/1989 ملحقة مغنية D 12,01 هقبول

 17 سفيان عيساوية 33269 م بوغٌيت29/06/1982 ملحقة مغنية B 14,30 هقبول

 18 مهدي شهلة 31998 م بحسيي داي الجزائر06/09/1984 جامعة أم البواقي A 14,23 هقبول

 19 كريب بشرى 22017 م بصبرة، تلوساى26/04/1992 جامعة تلمسان C 11,03 هقبول



 

 كليت اآلداب واللغاث

قسن اللغت واألدب العربي 

 

 

 20 جالوي زهية 32154 م بتلوساى29/09/1979 جامعة تلمسان B 13,39 هقبول

 21 كبوية أحمد 22880 م بحوام بوغرارة هغٌيت23/01/1984 ملحقة مغنية C 13,00 هقبول

 22 خليل سارة 32013 م بأوالد هيووى تلوساى13/08/1992 جامعة تلمسان B 13,70 هقبول

 23 مبروك حواء 33564 م بالوديٌت الوٌورة27/05/1991 جامعة تلمسان ؟؟؟؟؟ B هقبول

 24 أوسهلة توفيق 26611 م بوغٌيت22/08/1978 ملحقة مغنية D 12,99 هقبول
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ذرذٍة انركىٌٍ  لرار انهجُح

 

ذارٌخ و يكاٌ االزدٌاد  انجايعح األصهٍح يعذل انررذٍة رلى انرطجٍم  االضى و انهمة  انرلى 

ضهًٍاًَ َثٍهح  24398 يعطكر 1987-05-26 يطرغاَى A 15.43 يمثىل 01 

ذىذاي ضٍف هشاو  13 انًشرٌح 1991-12-20 َعايح A 15.42 يمثىل 02 

 03 يُجذً راتخ /  انًطٍهح1975-04-10 يطٍهح A 15.35 يمثىل

 04 عثذ انثاري ٌىضف 28684  تشار1974-09-22 تشار A 15.34 يمثىل

 05 وارف خٍرج 27667  ضعٍذج1992-12-28 ذهًطاٌ A 15.26 يمثىل

 06 يٍطىو َطًٍح 12  يعطكر1991-04-30 تهعثاش A 15.03 يمثىل

 07 فعفاع أدًذ 22941  غهٍسا1989ٌ-02-07 يطرغاَى A 14.94 يمثىل

 08 زوي يثارن 29486  تشار1970-05-27 تشار A 14.81 يمثىل

 09 دطاب إًٌاٌ 16289  ذهًطا1987ٌ-12-29 تهعثاش A 14.52 يمثىل

 10 كىدٌذ ضهاو 26366  ذٍارخ1991-02-17 ذٍارخ A 14.39 يمثىل

 11 دَذاٌ دفٍظح 15685  ذٍطًطٍهد1983-11-13 ذٍارخ  A 14.30 يمثىل

 12 يثاركً جٍالنً /  تشار1965-10-17 تشار A 14.21 يمثىل
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النقد الحديث والمعاصر:تخصص  

 
 

 13 لُاد فاطًح انسهراء 19572  ذهًطا1989ٌ-03-20 ذهًطاٌ A 13.76 يمثىل

 تىدًٍذي َىر انذٌٍ 31054  ذهًطا1987ٌ-10-26 ذهًطاٌ A 13.64 يمثىل

 

14 

 

 15 زرولح تٍ يصطفى دراجً 18176  ذهًطا1990ٌ-06-14 انًطٍهح B 14.61 يمثىل

 16 عثىد ضهًٍاٌ 30679  تشار1971-05-20 تشار B 14.55 يمثىل

 17 دطاًَ عثذ انذكٍى 28591  أدرار1983-12-25 تشار B 14.51 يمثىل

 18 شرٌط عًر 29137  انثٍض1992-01-05 تهعثاش B 14.47 يمثىل

 19 صانذً ضًٍح 19979  تشار1984-12-26 تشار B 14.35 يمثىل

 20 يىضى أضًاء 33422  ذهًطا1988ٌ-04-24 ذهًطاٌ B 14.27 يمثىل

 21 ذىهايً خذٌجح 30071  ذهًطا1987ٌ-04-14 ذهًطاٌ B 14.14 يمثىل

 22 تٍ ضعٍذ دىرٌح 16981  ذهًطا1981ٌ-06-24 ذهًطاٌ B 14.12 يمثىل

 23 تكار يرٌى 26516  تشار1978-08-23 تشار B 14.07 يمثىل

 24 يىالي يخطار 22139  تشار1979-04-08 تشار B 14.05 يمثىل

 25 اخهف كهثىو 33024  ذهًطا1993ٌ-05-28 ذهًطاٌ B 13.77 يمثىل
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النقد الحديث والمعاصر:تخصص  

 
 

 26 عًاري هشاو 18295  تهعثاش1988-09-18 تهعثاش B 13.60 يمثىل

 27 زلاي عثذ انكرٌى 29318  ذهًطا1975ٌ-11-27 ذهًطاٌ B 13.52 يمثىل

 28 ددىٌ عثذ انمادر 24136  ذهًطا1986ٌ-03-16 ذهًطاٌ B 13.45 يمثىل

 29 ضرٍهً وهٍثح 29872  ذهًطا1987ٌ-09-27 ذهًطاٌ B 13.40 يمثىل

 30 تٍ عثى أدًذ /  1975-07-16 تشار تشار B 13.38 يمثىل

 31 تىَىار فاطًح 32895  وهرا1989ٌ-12-02 ذهًطاٌ B 13.37 يمثىل

 32 شاعح أضًاء 25577  ذهًطا1991ٌ-09-10 ذهًطاٌ B 13.31 يمثىل

 33 عٍاد َطًٍح 31353  ذهًطا1990ٌ-07-24 ذهًطاٌ B 13.29 يمثىل

 34 خش جهىل 29475  ذهًطا1972ٌ-06-25 ذهًطاٌ B 13.27 يمثىل

 35 جهطً ًٌٍُح 25409  ذهًطا1986ٌ-11-16 ذهًطاٌ B 13.19 يمثىل

 36 تمذي فاطًح 33608  ذٍطًطٍهد1981-05-03 ذهًطاٌ B 13.19 يمثىل

 37 تٍ انطٍى عثذ انمادر 25975  ذهًطا1970ٌ-11-22 ذهًطاٌ B 13.19 يمثىل

 38 خروتً خهٍذج 25273  ذهًطا1988ٌ-08-16 ذهًطاٌ B 13.08 يمثىل

 39 ذىًَ ضهًٍح 26319  ذهًطا1986ٌ-10-20 ذهًطاٌ B 13.02 يمثىل

 40 ذىًًٌ تىزٌاٌ 23404  يعطكر1974-04-23 ذهًطاٌ B 12.96 يمثىل
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 41 تُىر فاطًح 20598  ذهًطا1986ٌ-04-20 ذهًطاٌ B 12.91 يمثىل

 42 زٌاًَ كرًٌح 16906  ذهًطا1988ٌ-02-13 ذهًطاٌ B 12.84 يمثىل

 43 شٍخاوي هاجرج 32676  ذًٍىشُد1989-01-01 ذهًطاٌ B 12.82 يمثىل

 44 يردىو إًٌاٌ 31996  ذهًطا1990ٌ-03-29 ذهًطاٌ B 12.80 يمثىل

 45 تىعًايح نٍهى 28723  تجاٌح1992-11-27 ضطٍف B 12.64 يمثىل

 46 يكذم فاروق 31476  األغىاط1988-01-07 األغىاط B 12.44 يمثىل

 

ذرذٍة انركىٌٍ  لرار انهجُح

 

يعذل 

 انررذٍة

انجايعح 

 األصهٍح

ذارٌخ و يكاٌ االزدٌاد  رلى انرطجٍم  االضى و انهمة  انرلى 

 47 لريٍط نٍهى 22306  انثٍض1992-04-25 تهعثاش C 14.29 يمثىل

 48 عذرًٌى عثذ انذًٍذ /  ذهًطا1983ٌ-10-28 تهعثاش C 14.15 يمثىل

 49 دراٌس عثذ انغًُ 18195  انًطٍهح06/10/1983 يطٍهح C 14.11 يمثىل

 50 يٍهىدي فاطًح انسهراء 3083  ذهًطا01/03/1983ٌ تهعثاش C 14.08 يمثىل

 

 51 تالً ضارج /  انثٍض1991-10-21 تهعثاش C 13.93 يمثىل
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ضٍذي  C 13.90 يمثىل

 تهعثاش

 52 داجً عثذ انرزاق 23934  ضعٍذج18-03-1987

 53 يعروف دثٍة 25426  انُعايح1990-08-04 انُعايح C 13.66 يمثىل

 54 عًراٌ شىلً /  ذثطح1986-02-09 ذثطح C 13.60 يمثىل

 55 زهرج عٍطاوي 27998  ضٍذي تهعثاش1988-08-08 تهعثاش C 13.25 يمثىل

 56 دطٍٍ زهرج 21605  ذهًطا1990ٌ-06-05 ذهًطاٌ C 13.17 يمثىل

 57 دهًٍُ هٍُح /  انثٍض1978-12-03 تهعثاش C 13.14 يمثىل

 58 طانة عثذ انذكٍى 20006  انًطٍهح1988-10-20 ذهًطاٌ C 12.90 يمثىل

 59 ضاضً خذٌجح 24722  ذهًطا1983ٌ-10-16 ذهًطاٌ C 12.83 يمثىل

 60 ألثهً يذًذ 25161  أدرار1981-06-01 ذهًطاٌ C 12.80 يمثىل

 61 تىنُىارفاطًح 27284  ذهًطا1987ٌ-12-01 ذهًطاٌ C 12.67 يمثىل

 62 صذٌمً رتٍعح 28770  ذُذوف1988-05-05 ذهًطاٌ C 12.60 يمثىل

 63 لادري ضهٍهح 30594  ذهًطا1986ٌ-10-12 ذهًطاٌ C 12.57 يمثىل

 64 يىضهً عثذ انفراح 29608  ذهًطا1988ٌ-12-13 ذهًطاٌ C 12.51 يمثىل

 65 تىطرٌف َرجص 28123  ذهًطا1986ٌ-11-10 ذهًطاٌ C 12.47 يمثىل
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 66 يشكىر ضًٍح عائشح 32295  ذهًطا1990ٌ-12-28 ذهًطاٌ C 12.42 يمثىل

 67 تىشرٌذح هجٍرج 28926  ذهًطا1987ٌ-10-20 ذهًطاٌ C 12.41 يمثىل

 68 يانكً دًٍذ 33326  ذهًطا1985ٌ-03-17 ذهًطاٌ C 12.40 يمثىل

 69 يٍهىد ضٍفً دطٍٍ 28952  ذهًطا1985ٌ-05-16 تهعثاش C 12.35 يمثىل

 70 ضاٌح دُاٌ 32713  ذًٍىشُد1990-09-28 ذهًطاٌ C 12.25 يمثىل

 71 ظرٌف ذىفٍك 14457  ذهًطا1986ٌ-03-12 ذهًطاٌ C 12.05 يمثىل

 72 يرتىح دُاٌ 29147  تشار1989-04-15 تشار C 10.27 يمثىل
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قرار انهجُت  ترتٍب انًعذل انجايعت االضى انهقب انرقى

 يقبول A 16,96 تٍطًطٍهت انطعٍذ بوشُافت 1

 خٍرة بوخاري 2

 

 A 15,8 بهعباش

 يقبول

 A 14,76 تهًطاٌ ًٌٍُت هادف 3
 يقبول

 A 14,47 بهعباش إًٌاٌ أو باشٍر 4
 يقبول

 A 14,32 تهًطاٌ يحًذ األيٍٍ ٌسٌذ 5
 يقبول

 B 14,19 انجهفت ونٍذ يانكً 6
 يقبول

 C 13,82 بهعباش خٍرة دهاظ 7
 يقبول
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 B 13,67 يٍهت ربٍع كردود 8
 يقبول

 B 13,67 بطكرة َور انذٌٍ يسروع 9
 يقبول

 B 13,43 انجهفت رشٍذ عًارة 10
 يقبول

 C 13,29 يٍهت أيٍٍ بوجعطاط 11
 يقبول

 B 13,25 تهًطاٌ اضًاعٍم حًري 12
 يقبول

 B 13,22 تهًطاٌ يونود يؤدٌ 13
 يقبول

 B 13,2 تهًطاٌ هشاو تاونً 14
 يقبول



 

كلية اآلداب واللغات 

قسم اللغة واألدب العربي 

 2016 أكتوبر 29 دورة القائمة االسمية للطلبة المقبولين الجتياز المسابقة الكتابية في الدكتوراه

 ذكر اسمك ضمن القائمة المقبولة  يعد بمثابة استدعاء رسمي إلجراء المسابقة: مالحظة
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 B 13,07 تهًطاٌ ضًٍت أوشاطر 15
 يقبول

 B 12,91 تهًطاٌ يصطفى يوَطً 16
 يقبول

 C 12,66 تهًطاٌ يراد فرٌذ حار 17
 يقبول

 D 12,66 يٍهت حطٍٍ بوقسونت 18
 يقبول

 C 12,55 تهًطاٌ فاطُت شًاًَ 19
 يقبول

 C 12,47 تهًطاٌ يحًذ ضعٍذاًَ 20
 يقبول

 E 12,42 تهًطاٌ حورٌت يونودي 21
 يقبول
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 C 12,35 انجهفت عبذ انقادر عٍذي 22
 يقبول

 C 12,29 تهًطاٌ فاطًت بوزٌاٌ 23
 يقبول

 C 12,29 تهًطاٌ يحًذ عسٌس 24
 يقبول

 C 12,23 تهًطاٌ أيٍُت صانحً 25
 يقبول

 C 12,14 تهًطاٌ ٌاضٍٍ بهعٍذوًَ 26
 يقبول

 C 12,14 تهًطاٌ ضارة بٍ َاصر 27
 يقبول

 C 12,09 تهًطاٌ ضارة بهعٍذي 28
 يقبول
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 C 12,05 تهًطاٌ أيٍُت يرابطً 29
 يقبول

 C 12,03 تهًطاٌ عبذ انعسٌس ضعٍذي 30
 يقبول

 C 11,99 تهًطاٌ ٌوَص بهعربً 31
 يقبول

 E 11,93 يٍهت أرضالٌ ضالنً 32
 يقبول

 D 11,89 تهًطاٌ يحًذ انصانح ضرقًت 33
 يقبول

 D 11,83 تهًطاٌ ضًٍرة خانذي 34
 يقبول

 D 11,8 تهًطاٌ يحًذ يغربً 35
 يقبول
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 C 11,77 تهًطاٌ عائشت برابح 36

 يقبول

 C 11,71 تهًطاٌ يحًذ األيٍٍ خٍري 37
 يقبول

 D 11,56 تهًطاٌ أيٍُت بٍ عرفت 38
 يقبول

 D 11,55 تهًطاٌ اعًر غٍُوش 39
 يقبول

 C 11,54 تهًطاٌ آيال بٍ خانذ 40
 يقبول

 D 11,42 تهًطاٌ زهٍت ضعٍذ يجاهذ 41
 يقبول

 D 11,41 تهًطاٌ عبذ انصًذ يجاهذي 42
 يقبول
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تاريخ ومكان الميالد  الجامعة األصلية التسجيل رقم  الترتيب معدل  التكوين ترتيب اللجنة قرار  الرقم اللقب و االسم

 01 تعُىٌ عهً  انشهف01/06/1985 جايعح انشهف C 14.52 24335 يقثىل

 02 تٍ عضج يذًض  انشهف07/12/1989 جايعح انشهف B 15.14 30322 يقثىل

 03 تهشىر يذًض  انشهف16/02/1989 جايعح انشهف B 14.23 24519 يقثىل

 04 شٍثىب فالح زٌُة  تهًسا07/08/1993ٌ جايعح تهًساٌ A 13.75 24883 يقثىل

 05 تىعٍاص يرٌى  تهًسا07/04/1992ٌ جايعح تهًساٌ A 12.85 25121 يقثىل

 06 تىسٍهح يذًض  انًضٌح1983/ 30/01 جايعح انًضٌح D 10.37 24901 يقثىل

 07 صاصق تغضاصي  تهًسا16/08/1993ٌ جايعح تهًساٌ D 12.89 26603 يقثىل

 08 تركح سهٍهح  تهًسا09/07/1992ٌ جايعح تهًساٌ B 13.55 24731 يقثىل

 09 كُاٌ زهرج  تهًسا28/11/1993ٌ جايعح تهًساٌ C 12.54 24606 يقثىل

 10 تٍ دهًٍح هشاو  انثهٍضج15/10/1997 جايعح انثهٍضج A 11.99 18266 يقثىل

 11 طٍثاوي إتراهٍى  انجهفح16/11/1984 جايعح انجهفح A 15.57 18203 يقثىل

 12 زاٌضي يذًض  تهًسا02/01/1981ٌ جايعح تهًساٌ C 12.59 16169 يقثىل

 13 يصانً دسٍٍ  تهًسا04/09/1989ٌ جايعح تهًساٌ P 15.34 14522 يقثىل

 14 آغا ٌاسر  انُعايح21/06/1993 جايعح انُعايح A 16.23 18728 يقثىل

 15 تركً فتٍذح  تهًساٌ 16/10/1984 جايعح تهًساٌ B 12.33 18576 يقثىل
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 َذى وصرف: انتشصص

 

 16 أوزٌٍ نٍهى  تهًساٌ 11/10/1985 جايعح تهًساٌ A 13.74 14989 يقثىل

 17 دًرج هشاو  تهًساٌ 29/09/1991 جايعح تهًساٌ C 12.58 14427 يقثىل

 18 دًري نطٍفح  تهًسا01/11/1985ٌ جايعح تهًساٌ C 14.35 24567 يقثىل

 19 دايضي عثض انعسٌس  تهًساٌ 10/03/1980 جايعح تهًساٌ A 13.72 18880 يقثىل

 20 تانشٍز أتى انقاسى  انُعايح 12/03/1989 جايعح انُعايح B 11.83 18554 يقثىل

 21 هالل غٍُح  تهًساٌ 17/04/1985 جايعح تهًساٌ  B 11.11 يقثىل

 22 تىزار فضٍهح  تهًساٌ 02/04/1991 جايعح تهًساٌ B 13.74 33460 يقثىل

 23 قطاف يذًض األيٍٍ  انجهفح 12/06/1990 جايعح انجهفح C 12.00 32629 يقثىل

 24 غرتً أسًاء  تهًساٌ 01/03/1990 جايعح تهًساٌ C 12.49 33530 يقثىل

 25 روٌُح زوتٍر  تسكرج04/04/1989 جايعح تسكرج B 13.48 23529 يقثىل

 26 تىدجهح عثض انىادض  انشهف10/06/1985 جايعح انشهف A 16.59 13793 يقثىل

 27 جضوي أيال  تهًساٌ 24/05/1989 جايعح تهًساٌ C 11.29 31701 يقثىل

 28 يُصىري كًال  تهًسا26/03/1985ٌ جايعح تهًساٌ C 13.02 32882 يقثىل

 29 تىشرٌذح إكراو تهًساٌ 03/05/1992 جايعح تهًساٌ B 12.80 33079 يقثىل

 30 فرواًَ يرٌى  تهًسا17/12/1986ٌ جايعح تهًساٌ A 12.30 30278 يقثىل

 31 صانخ وسٍهح  تهًسا30/11/1986ٌ جايعح تهًساٌ B 14.28 26211 يقثىل

 32 عىٌشً فاطًح  تهًسا15/11/1991ٌ جايعح تهًساٌ C 12.00 30002 يقثىل
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 33 درٌاط عائشح  تهًسا12/09/1992ٌ جايعح تهًساٌ C 12.59 31566 يقثىل

 34 درشىش أدًض  انجهفح04/02/1991 جايعح انجهفح A 12.00 31723 يقثىل

 35 رواتخ سضٌجح  تهًسا09/01/1991ٌ جايعح تهًساٌ A 15.47 31512 يقثىل

 36 ههىب سانض  انجهفح09/08/1992 جايعح انجهفح B 12.46 33160 يقثىل

 37 تضي إسًهاٌ  تهًسا11/06/1983ٌ جايعح تهًساٌ A 16.46 24577 يقثىل

 38 َىي صدًاٌ  انجهفح07/01/1991 جايعح انجهفح C 12.21 33005 يقثىل

 39 دًاو إتراهٍى سهٍم  انجهفح09/02/1992 جايعح انجهفح B 11.32 33091 يقثىل

 40 ٌقثىتً رقٍح  تهًسا05/03/1992ٌ جايعح تهًساٌ D 11.24 28212 يقثىل

 41 سهٍم عثض انصًض  وهرا19/06/1988ٌ جايعح وهراٌ D 11.32 29221 يقثىل

 42 جضوي جهٍضج  تهًسا17/12/1991ٌ جايعح تهًساٌ B 13.12 28139 يقثىل



 2016 أكتوبر 29 دورة القائمة االسمية للطلبة المقبولين الجتياز المسابقة الكتابية في الدكتوراه

 ذكر اسمك ضمن القائمة المقبولة  يعد بمثابة استدعاء رسمي إلجراء المسابقة: مالحظة

  األدب العربي الحديث والمعاصر:تخصص
 

 مالحظات معدل المسار التصنيف الجامعة تاريخ ومكان االزدياد رقم التسجيل االسم واللقب الرقم

مقبول  A 15.10 تلمسان 25.08.1987 13209 بن زٌانً عبد الحكٌم 01

مقبول  A 14.59غرداٌة  18.06.1983 6288 قندة حسٌن 02

 مقبول A 13.50 قسنطٌنة 29.05.1987 16474 بن زقاو رٌاض 03

 مقبول A 14.70 تلمسان 22.01.1987 25608 بقدور اسماعٌل 04

 مقبول A 12.57 تلمسان 20.07.1973 32343 مغاشو عبد القادر 05

 مقبول  A تلمسان 13.01.1972 32871 مجاهدي حكٌمة 06

 مقبول A 14.33 تلمسان 08.09.1987 24662 عمروش كرٌمة 07

 مقبول A 13.17 سٌدي بلعباس 12.07.1991 32813 بوخبزة جمعة 08

 مقبول A 14.48 مستغانم 20.11.1973 24578 بن جرد عبد الهادي 09

 مقبول A 15.29 تلمسان 06.08.1985 13209 بلقاسم إبراهٌم 10



مقبول  B 13.30 قسنطٌنة 27.03.1983 31499 لعاٌب أحمدا 11

مقبول  B 14.64 سٌدي بلعباس 13.06.1992 33339 عمران مرٌم هاجر 12

 مقبول B 12.94 تلمسان 10.08.1989 33130صاٌمً محمد سفٌان  13

 مقبول  B تلمسان 04.11.1985 11782 ضامري مصطفى 14

 مقبول B 13.62تلمسان  17.10.1977 19993 روان بغداد 15

 مقبول B 13.39 تلمسان 04.02.1991 24933 وعالم مرٌمب 16

 مقبول B 11.76 تلمسان 08.11.1987 33049 قنون فاطمة الزهراء 17

 مقبول B 13.16 تلمسان 30.06.1988 25799 مراحً هدى 18

 مقبول B 13.18 تلمسان 30.07.1988 22036 شاٌم فضٌلة 19

 مقبول B 12.91 تلمسان 24.12.1984 20014 مكً عائشة 20

 مقبول B 12.91تلمسان  21.11.1987 30156عبٌبسً وفاء  21

 مقبول B 13.48مستغانم  27.03.1992 23640 بن عودة الزهرة 22

 مقبول B 14.49 ,المسٌلة 15.11.1992 33452 لعوٌجً نورة 23

 مقبول B 13.62مستغانم  16.01.1981 24613شواط عبد هللا  24

 مقبول B 13.89تلمسان  23.051989 28150حمادي سلٌمة  25

 مقبول B 13.00قسنطٌنة  12.06.1981 31468زغود عبد الوهاب  26

 مقبول B 14.18تلمسان  03.10.1988 27932بوقاسم خدٌجة  27

 مقبول B 13.13 مستغانم 17.06.1978 21614عمور بوعبد هللا  28

مقبول  B 13.73تلمسان  22.08.1992 14823 جمعً كمٌلٌة 29

 مقبول B 14.45 سٌدي بلعباس 16.11.1990 19652 حلوفً أسماء 30

 مقبول B 12.72تلمسان  15.09.1986 31421 غماري عمارٌة 31

 مقبول B 14.16تلمسان  11.196912 26344عصمانً نورٌة  32

 مقبول B 14.35المسٌلة  12.12.1961 18661زٌام الزهرة  33

حاج عبد القادر   34
 هاجرة

 مقبول B 13.42تلمسان  07.12.1988 33660

 مقبول B 13.51تلمسان  27.06.1974 33076 مصطفاوي عائشة 35

 مقبول B 13.07تلمسان  12.03.1983 10247عباسً فاطمة  36



 الزهراء

 مقبول C 14.30 مسٌلة 14.01.1973 18361 بخوش فاروق 37

 مقبول  C تلمسان 09.05.1967 23306 محلٌة علً 38

 مقبول C 13.77 تلمسان 26.10.1986 23578 بوسماحة فاطمة 39

 مقبول C 12.52 تلمسان 01.02.1984 18812 مهاجر محمد 40

 مقبول C 11.74 جامعة تلمسان 10.06.1989 32662 شواشً خدٌجة 41

 مقبول C 13.97 سٌدي بلعباس 29.05.1985 31978 عبد الكرٌم أمٌنة 42

 مقبول C 12.92 تلمسان 07.01.1984 17233 الحقً أم النور 43

 مقبول C 14.00 المسٌلة 07.11.1990  دٌة سمٌرة 44

 مقبول C 13.76 سٌدي بلعباس 19.02.1991 33350 مسبوب أمٌنة 45

 مقبول C 13.80 سٌدي بلعباس 12.07.1990 28457 بوعرفاوي أمٌن 46

 مقبول C 12.73 باتنة 31.12.1968 29205 بوقرورة موسى 47

 مقبول C 13.19 تلمسان  28739 بوشاشٌة زاهٌة 48

رزاق لبزة  فطٌمة  49

 الزهراء

 مقبول C 13.13 بسكرة 27.12.1988 31605

 مقبول C 12.74 تلمسان 18.08.1989 31376 عربً شهرزاد 50



 

 

 

 

 

 

 مقبول C 12.64 تلمسان 01.13.1982 33334 قٌطون ٌوسف 51

 مقبول  C تلمسان 09.08.1986 33593 طهراوي سلمى 52

 مقبول C 12.61 تلمسان 24.12.1985 33507 حدوش حٌاة 53

 مقبول C 12.63 تلمسان 06.04.1984 26459 قصاب عبد الرحمان 54

 مقبول C 12.18 تلمسان 11.02.1989 31902 عٌاد زدام أسامة 55

 مقبول C 12.73 تلمسان 30.03.1984 29705 عبد الالوي  فتٌحة 56

 مقبول C 12.09 تلمسان 05.06.1990 31636 برقامة اٌمان 57

 مقبول C 11.09 تلمسان 14.10.1989 32776 عٌهار زهرة 58

 مقبول C 11.09 تلمسان 15.05.1990 24914 عٌساوي آمنة 59

 مقبول C 12.17 تلمسان 22.10.1987 31848 عرباوي نصٌرة 60



 

كلية اآلداب واللغات 

قسم اللغة واألدب العربي 

 2016 أكتوبر 29 دورة القائمة االسمية للطلبة المقبولين الجتياز المسابقة الكتابية في الدكتوراه

  يعد بمثابة استدعاء رسمي إلجراء المسابقة المقبولة ضمن القائمة سمكا ذكر :مالحظة

 األدب الجزائري الحذيث والمعاصر:التخصص

 قرار انهجُت

 

 ترتيب

انتكىيٍ 

 يعذل

 انترتيب

انجايعت األصهيت  تاريخ ويكاٌ انًيالد   انتطجيم رقى

 

 االضًىانهقب

 

 انرقى

 

يقبىل  A 14.84  ضيذي بهعباش درار َسيهت  17312  بطيذي بهعباش15/11/1991 01 

غاني َجاة  29925  بطيذي بهعباش03/01/1986 ضيذي بهعباش A 15.02 يقبىل 02 

خًيص يهياَت  A 16.81 يقبىل  03 ضًيت عهي أغا 31764  تهًطا31/12/1992ٌ

 04 بٍ ضىَت حُاٌ 32659  بجُذل05/04/1988 تهًطاٌ A 14.67 يقبىل

 05 بىضيف يريى 18826  تهًطا03/09/1991ٌ تهًطاٌ A 15.42 يقبىل

يكطاني فاطًت  20630  تهًطا09/05/1989ٌ تهًطاٌ A 14.15 يقبىل

 انسهراء
06 
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 07 يُاد عًاريت 16985 -تهًطاٌ– بفالوض24/10/1981ٍ تهًطاٌ A 14.24 يقبىل

 08 بهغىل أييُت /  بطيذي بهعباش14/08/1990 ضيذي بهعباش A 15.41 يقبىل

 09 درار َسيهت 17312  بطيذي بهعباش25/11/1991 ضيذي بهعباش A 14.84 يقبىل

 10 ديهًي عبذ انكريى 25774  بانًطيهت21/05/1981 انًطيهت A 15.54 يقبىل

 11 يصايف أضًاء 22875  بًغُيت05/09/1986 يهحقت يغُيت A 14.42 يقبىل

 12 يبروكي  يحًذ 26677  بأدرار03/09/1990 أدرار B 13.69 يقبىل

ضارة حفاف  16365  بًغُيت26/03/1991 يهحقت يغُيت B 13.88 يقبىل 13 

 14 بهعباش خيرة 27323  بأوالد ييًى08/03/1983ٌ تهًطاٌ B 13.39 يقبىل
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 15 عفافطت ضيذ عهي 17568  بانًطيهت01/06/1990 ضيذي بهعباش B 14.35 يقبىل

 16 ضعىدي عصاو 17538  بأوالد عذي انقبانت17/12/1986 ضيذي بهعباش B 14.63 يقبىل

 17 بططي عفاف 9539  بانًطيهت18/04/1990 ضيذي بهعباش B 14.63 يقبىل

 18 حُبهي ضًيرة 14213  بُذرويت21/07/1988 تهًطاٌ B 13.17 يقبىل

 19 بٍ انقًر فضيهت 25002  بعيٍ انًهح31/07/1986 انًطيهت B 14.68 يقبىل

 20 يطيكت نػهب 13917  بطكيكذة14/02/1972 ضكيكذة B 13.66 يقبىل

 21 عطيت زوبيذة 14910  بطيذي بهعباش06/12/1990 تهًطاٌ B 13.19 يقبىل

– ببىضعادة 21/02/1992 يطيهت B 14.37 يقبىل

 -انًطيهت

 22 درباني خير انذيٍ 19868
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 23 حذويٍ عفاف 16525  بًغُيت07/08/1993 تهًطاٌ B 14.18 يقبىل

 24 بػارف بختت 26849  بطعيذة12/05/1990 ضيذي بهعباش B 14.24 يقبىل

 25 خىجت هاجر 27971  بًهىزة انًطيهت01/01/1991 انًطيهت B 14.81 يقبىل

 26 بٍ عًارة ياضًيُت 28208  بُذرويت15/03/1992 تهًطاٌ B 13.61 يقبىل

 27 خانذي خذيجت 26215  بصبرة09/02/1986 تهًطاٌ B 12.89 يقبىل

 ببُي وارضىش 05/12/1985 تهًطاٌ B 13.59 يقبىل

 تهًطاٌ

 28 بهقاضي جًيهت 30110

 29 خراييطت يىضف 28928 انبرج/ بعيٍ انُىق16/05/1981 انًطيهت B 14.92 يقبىل

 30 جهىد عهي 32818 يطيهت/ بعيٍ انريع01/07/1989 انًطيهت B 14.64 يقبىل
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تهًطاٌ  B 13.85 يقبىل يىضفي زيُب  32942  تهًطا05/05/1993ٌ 31 

غسار ضارة  30080  تهًطا21/03/1989ٌ يهحقت يغُيت B 13.65 يقبىل 32 

انًركس انجايعي عيٍ  B 14.61 يقبىل

تًىغُت 

طيبي حًسة  26642  بتارقت12/06/1986
33 

/  B يقبىل تهًطاٌ  زيتىَي فىزيت  16593 تهًطاٌ- بصبرة 07/07/1974 34 

نحًر يىضف  32992  بانخًيص27/07/1989 يهحقت يغُيت C 13.32 يقبىل 35 

بابٍ باديص ضيذي 21/05/1990 ضيذي بهعباش C 13.49 يقبىل

 بهعباش

 36 غيخي رضىاٌ 16801

 37 وراد كريًت 18214  يػتىا30/10/1985ٌ تهًطاٌ C 12.52 يقبىل
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 38 داودي عبذ انقادر /  بطبذو04/08/1987 ضيذي بهعباش C 14.11 يقبىل

 39 حًرة حطُاء 11628  بًغُيت08/02/1991 تهًطاٌ / C يقبىل

 41 بهقاضى يختار 30260  تهًطا13/02/1983ٌ تهًطاٌ C 12.54 يقبىل

 42 َاجي آضيا 23124  بعيٍ انًهح15/03/1991 تهًطاٌ C 12.68 يقبىل

تهًطاٌ  C 13.14 يقبىل /   بعيٍ فسة20/01/1973 غيخي بذيعت  43 

يهحقت يغُيت  C 13.06 يقبىل تاج عائػت  33333 بًغُيت25/01/1985 44 

ضيذي بهعباش  C 14.14 يقبىل هباظ عبذ انرؤوف  17552 بأوالد عذي نقبانت03/04/1989 45 

يهحقت يغُيت  C 12.51 يقبىل ضايح عًارة  33321  بًغُيت29/12/1990 46 
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 بصبرة C 12.64 27/08/1990 يقبىل

 تهًطاٌ

بٍ ضعذ َاديت  33427 صبرة 27/08/1990 47 

انًطيهت 09/06/1988 انًطيهت C 14.11 يقبىل ضرير إنهاو  25351 48 

أنًركس انجايعي عيٍ  C 13.83 يقبىل

تًىغُت 

بٍ فضت قادة  28940 1989/ 24/02 49 

أنًركس انجايعي عيٍ  C 14.13 يقبىل

تًىغُت 

بٍ روتي عًر  33659 ببٍ ضكراٌ تهًطاٌ 04/05/1982 50 

بىجالل زهيت  26321 بأوالد عذي نقبانت 1981/ 04/03 انًطيهت c 14.13 يقبىل 51 

فىحكت بهقاضى  32268 بتيًيًىٌ 1990/ 02/08 أدرار c 12.84 يقبىل 52 

تهًطاٌ  c 12.86 يقبىل طهراوي كريًت  30811 بأوالد ييًىٌ 20-03-1966 53 


