
 LMDالنتائج األولية الخاصة بدراسة ملفات طلبة الدكتوراه 
 (مشروع األدب العربي الحديث والمعاصر)

 2016/2017: السنة الجامعة
 2016 أكتوبر 29: دورة

 

 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



 LMDالخاصة بدراسة ملفات طلبة الدكتوراه ألولية النتائج ا
 (مشروع األدب العربي الحديث والمعاصر)

 2016/2017: السنة الجامعة
 2016 أكتوبر 29: دورة

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

 خارج المسابقة D 12.92 سٌدي بلعباس 01.09.1992 16444 بن دهٌنة أسماء 01

 خارج المسابقة D 11.58 تلمسان 07.11.1986 19878 موالي سفٌان 02

 خارج المسابقة D 13.04 سٌدي بلعباس 23.02.1988 25158 بن قسمٌة فتٌحة 03

 خارج المسابقة D 13.69 المسٌلة 05.05.1990 / عزوز خدٌجة 03

 خارج المسابقة D 11.23 عٌن تموشنت 15.11.1987 30145 ماحً نصٌرة 04

 خارج المسابقة D 12.11 تلمسان 21.08.1987 28832 عامر سعاد 05

 خارج المسابقة D 11.05 تلمسان 20.12.1987 31549 هاشمً حلٌمة 06

 خارج المسابقة D 11.89 تلمسان 29.08.1988 33183 برحال جمٌلة 07

 خارج المسابقة D 11.60 تلمسان 23.11.1989 33437 تابتً علً 08

 خارج المسابقة D 11.40 تلمسان 15.10.1983 22152 زقال بوبكر 09

 خارج المسابقة D 11.63 قسنطٌنة 18.06.1987 24989 فنطازي مصطفى 10

 خارج المسابقة D 11.10 تلمسان 26.01.1980  بن عبد القادر عبد الصمد 11



 LMDالنتائج األولية الخاصة بدراسة ملفات طلبة الدكتوراه 
 (مشروع األدب العربي الحديث والمعاصر)

 2016/2017: السنة الجامعة
 2016 أكتوبر 29: دورة

قرار اللجنة  الجامعة رقم التسجيل االسم واللقب الرقم 

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 33403 مسعودي عادل 01

 التخصص غٌر مطلوب سٌدي بلعباس 28382 مازوز إبراهٌم 02

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 31404 طواع عبٌر 03

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 26315 بوزٌدي ابتسام 03

 التخصص غٌر مطلوب مغنٌة 18704 نمٌش دلٌلة 04

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 20533 حاج الشٌخ حنان 05

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 26898 جالٌلً زكرٌاء 06

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 19382 معاصري حٌاة 07

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 33578 بوقرة شهٌناز 08

 التخصص غٌر مطلوب سٌدي بلعباس 13832 بن ٌحً أبو عمامة 09

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 24170 بن رمضان فاٌزة 10

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 30216 دلهوم سمٌة 11



 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 12213 طوك نجٌة 12

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 20.533 حاج الشٌخ حنان 13

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 26711 عفانً محجوبة 14

 التخصص غٌر مطلوب تلمسان 18425 أٌوب بن عٌسى 15



 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 2016/2017محضر االنتقاء األولي للمترشحين للدخول لمسابقة التكوين في الطور الثالث الدكتوراه 

 2016/2017العام الجامعي:
 العربي واألدبالميدان:اللغة 

 الصوتيات العربية و مستويات الدرس اللغويالتخصص:
 2016دورة:أكتوبر 

 اللجنة قرار
 

 التسجيل رقم تاريخ ومكان الميالد الجامعة األصلية الترتيب معدل  التكوين ترتيب
 

 اللقب و االسم
 

 الرقم
 

  .1 بصغير رابح 32991 . غليزان 1973-04-17 غليزان  B 14.23  مقبول

  .2 درقاوي عثمان  29668 . غليزان 1979-02-17 غليزان  B 14.26 مقبول

  .3 قبلي محمد  32998 غليزان 1979-12-21 غليزان  A 14.66 مقبول

  .4 حسين طهراوي 29238 تلمسان  1991-08-10 تلمسان  B 13.60 مقبول

  .5 عبدلي حليمة السعدية  23058 تلمسان  1991-11-20 تلمسان  C 12.56 مقبول

  .6 غانم فغول 16294 غليزان  1982-04-24 غليزان  B 13.75 مقبول

  .7 شافعي آمال 16407 غزوات  1989-04-15 غزوات / تلمسان  D 11.89 مقبول



 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 

  .8 عبد الرحيم نورية  18040 تلمسان  1993-07-31 تلمسان  C 12.91 مقبول

  .9 شافع خديجة  14095 تلمسان  1992-03-10 تلمسان  C 12.77 مقبول

  .10 بوزيان نجية  17629 تلمسان  1979-12-17 تلمسان  B 14.08 مقبول

  .11 سميةعزي  26375 . الرمشي . تلمسان  1991-10-29 تلمسان  B 13.76 مقبول

  .12 حساوي محمد  27005 . غزوات / تلمسان 1990-04-13 تلمسان  D 12.43 مقبول

  .13 شليل زكية  21764 . تلمسان 1989-11-21 تلمسان  B 13.63 مقبول

  .14 يزيد حفصة  28310 1992-02-20 تلمسان  B 14.49 مقبول

  .15 يزيد صفية  28743 1993-05-11 تلمسان C 13.18 مقبول

  .16 قدودو سهام  20282 1991-09-19 تلمسان B 13.70 مقبول

  .17 سالمي إلياس 18869 1994-10-15 تلمسان  C 12.59 مقبول

  .18 بلهادي رشيدة  28173 . مغنية / تلمسان 1991-02-22 تلمسان  A 14.82 مقبول

  .19 واسطي عمارة  28557 . مغنية / تلمسان 1985-07-28 تلمسان  B 13.57 مقبول

  .20 بن سائح عائشة  32672 . مالي 1987-07-03 ورقلة  A 15.16 مقبول

  .21 بوعربي عبد القادر  34067 . مغنية 1971-11-15 مغنية  B 13.93 مقبول



 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 

  .22 نموسي بلحبيب 34028 . غليزان1978-11-13 غليزان  B 13.93 مقبول

  .23 موالك أسماء  22071 1991-04-17 تلمسان  C 13.19 مقبول

  .24 ماحي عبد الباسط 24031 . تلمسان1991-10-24 تلمسان  C 13.17 مقبول

  .25 بن ددوش سارة  24995 تلمسان  -.الرمشي1991-11-30 تلمسان B 13.81 مقبول

  .26 عطية احمد  16344 . واد رهيو ./ غليزان 1983-08-18 غليزان  A 15.93 مقبول

  .27 فاطمة الزهراء مدرومي 26252 . سيدي بلعباس1991-08-07 تلمسان C 12.71 مقبول

  .28 حامد أحمد 26860 . السواحلية / تلمسان 1989-02-07 تلمسان  C 12.59 مقبول

  .29 عليوي رشيد  27829 . تلمسان 1990-01-06 تلمسان  C 12.69 مقبول

  .30 بلعباس سهيلة  31427 . تلمسان 1988-04-22 تلمسان  C 12.55 مقبول

  .31 أوليدي خديجة  32685 . ورقلة 1984-09-18 ورقلة  A 15.45 مقبول

  .32 بوشنافة سعاد  32636 . سبدو1981-07-06 تلمسان  C 13.75 مقبول

  .33 بن دايخ محمد  17154 . الجلفة 1981-05-20 الجلفة  A 13.91 مقبول

  .34 رمضاني إيمان  33089 الحناية / تلمسان  1992-11-12 تلمسان  B 13.06 مقبول

  .35 الرحماني محمد األمين  بوزيان 33221 . عيد الدفلى 1991-05-25 خميس مليانة  A 14.85 مقبول



 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 

  .36 حمزاوي إيمان  32959 . تلمسان 1991-04-14 تلمسان  A 14.72 مقبول

  .37 شقراني عبد الفتاح  33240 . هنين / تلمسان 1992-01-29 مغنية / تلمسان  C 13.20 مقبول

  .38 معمر حليمة  33398 . تلمسان1969-06-22 تلمسان  A 14.21 مقبول

  .39 تواتي حبيب 33377 . تلمسان 1987-01-04 تلمسان  A 14.29 مقبول

  .40 درامسي حمزة  16327 . غليزان 1990-06-30 غليزان  A 13.98 مقبول

  .41 بطاهر حمزة 17189 . الحمادنة/ غليزان 1987-09-08 غليزان  B 13.86 مقبول

  .42 بوشنافة حليمة  32671 / تلمسان  . سبدو1991-04-22 تلمسان  C 14.47 مقبول

  .43 مفالح لزرق  29675 . غليزان 1991-03-15 غليزان A 15.06 مقبول

  .44 بودور عثمان  13501 . ندرومة/ تلمسان 1991-03-01 تلمسان  C 12.48 مقبول

  .45 بوجمعي دليلة  31641 . البيض1990-04-17 تلمسان  C 12.31 مقبول

  .46 بوكنتوشة عبد الرؤوف 30571 . ميلة 1985-10-20 قسنطينة  C 12.63 مقبول

  .47 ضحاك فتيحة  28841 مغنية / تلمسان 1990-07-19 تلمسان  B 14.28 مقبول

  .48 عومر فاطمة الزهراء 27324 . بني بوسعيد / تلمسان 1991-06-26 مغنية / تلمسان  B 14.18 مقبول

  .49 شريفي خالد الوليد  16838 . مغنية/تلمسان1991-11-21 تلمسان B 13.63 مقبول



 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 

  .50 حسام سفيان 10344 .تلمسان1986-09-11 تلمسان C 13.42 مقبول

  .51 بويعقوب مصطفى  16806 . تلمسان 1986-08-03 تلمسان  D 12.00 مقبول

  .52 بن صاولة نسرين  4733 . تلمسان1989-04-26 تلمسان  B 13.67 مقبول

  .53 بوبنزة منير  16724 . تلمسان 1994-12-26 تلمسان  B 13.36 مقبول

  .54 لحسايني سفيان  16813 . بني بوسعيد / تلمسان 1991-05-15 تلمسان  C 13.10 مقبول

  .55 بلعربي فاطمة الزهراء  18696 . تلمسان1991-11-03 تلمسان  B 14.14 مقبول

  .56 هزلة صالح عبد القادر  14317 . الوادي1968-0-03 تلمسان  A 16.69 مقبول

  .57 مجاجي نسرين   . تلمسان1992-09-16 تلمسان  B 13.64 مقبول بتحفظ

  .58 تيارتي إيمان  17324 .مغنية/ تلمسان1993-07-03 تلمسان B 14.58 مقبول

  .59 بلمقدم أسماء 25636 . سبدو/ تلمسان1992-02-23 تلمسان B 13.26 مقبول

  .60 مختاري وسيمة  12137 . مغنية / تلمسان 1982-06-24 تلمسان  A 15.32 مقبول

  .61 شراشير سهام  25689 . الغزوات/ تلمسان1993-01-09 تلمسان A 13.97 مقبول



 

 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



 

  كلية اآلداب واللغات 

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 
 

 2016/2017محضر االنتقاء األولي للمترشحين للدخول لمسابقة التكوين في الطور الثالث الدكتوراه 

 2016/2017العام الجامعي:
 العربي واألدب غةاللالميدان: 
 النقد الحديث والمعاصرالتخصص:
 2016أكتوبر  29 دورة:

 

 ترتيب التكوين قرار اللجنة

 
الجامعة  معدل الترتيب

 األصلية
 الرقم االسم و اللقب رقم التسجيل تاريخ و مكان االزدياد

 01 سليماني أمينة 24398 معسكر 1987-05-28 مستغانم A 15.43 مقبول

 02 توتاي سيف هشام 13 المشرية 1991-12-20 نعامة A 15.42 مقبول

المسيلة 1975-04-10 مسيلة A 15.35 مقبول  03 منجحي رابح / 

بشار 1974-09-22 بشار A 15.34 مقبول  04 عبد الباري يوسف 28684 

سعيدة 1992-12-28 تلمسان A 15.26 مقبول  05 وارف خيرة 27667 

معسكر 1991-04-30 بلعباس A 15.03 مقبول  06 ميسوم نسيمة 12 

غليزان 1989-02-07 مستغانم A 14.94 مقبول  07 فعفاع أحمد 22941 

بشار 1970-05-27 بشار A 14.81 مقبول  08 زوي مبارك 29486 

تلمسان 1987-12-29 بلعباس A 14.52 مقبول  09 حطاب إيمان 16289 

تيارت 1991-02-17 تيارت A 14.39 مقبول  10 كوديد سهام 26366 

تيسمسيلت 1983-11-13 تيارت  A 14.30 مقبول  11 دندان حفيظة 15685 



 

  كلية اآلداب واللغات 

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 
 

بشار 1965-10-17 بشار A 14.21 مقبول  12 مباركي جياللي / 

تلمسان 1989-03-20 تلمسان A 13.76 مقبول  13 قناد فاطمة الزهراء 19572 

تلمسان 1987-10-26 تلمسان A 13.64 مقبول  بوحميدي نور الدين 31054 
 

14 

 

ترتيب  قرار اللجنة
 التكوين

 

 معدل

 الترتيب
الجامعة 
 األصلية

 الرقم االسم و اللقب رقم التسجيل تاريخ و مكان االزدياد

تلمسان 1990-06-14 المسيلة B 14.61 مقبول  15 زروقة بن مصطفى دراجي 18176 
بشار 1971-05-20 بشار B 14.55 مقبول  16 عبود سليمان 30679 
أدرار 1983-12-25 بشار B 14.51 مقبول الحكيم حساني عبد 28591   17 
البيض 1992-01-05 بلعباس B 14.47 مقبول  18 شريط عمر 29137 
بشار 1984-12-26 بشار B 14.35 مقبول  19 صالحي سمية 19979 
تلمسان 1988-04-24 تلمسان B 14.27 مقبول  20 موسى أسماء 33422 
تلمسان 1987-04-14 تلمسان B 14.14 مقبول  21 توهامي خديجة 30071 
تلمسان 1981-06-24 تلمسان B 14.12 مقبول  22 بن سعيد حورية 16981 
بشار 1978-08-23 بشار B 14.07 مقبول  23 بكار مريم 26516 
بشار 1979-04-08 بشار B 14.05 مقبول  24 موالي مخطار 22139 
تلمسان 1993-05-28 تلمسان B 13.77 مقبول  25 اخلف كلثوم 33024 
بلعباس 1988-09-18 بلعباس B 13.60 مقبول  26 عماري هشام 18295 
تلمسان 1975-11-27 تلمسان B 13.52 مقبول  27 زقاي عبد الكريم 29318 



 

  كلية اآلداب واللغات 

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 
 

تلمسان 1986-03-16 تلمسان B 13.45 مقبول  28 دحون عبد القادر 24136 
تلمسان 1987-09-27 تلمسان B 13.40 مقبول  29 ستيلي وهيبة 29872 
بشار  بشار B 13.38 مقبول  30 بن عبو أحمد /  16-07-1975 
وهران 1989-12-02 تلمسان B 13.37 مقبول  31 بونوار فاطمة 32895 
تلمسان 1991-09-10 تلمسان B 13.31 مقبول  32 شاعة أسماء 25577 
تلمسان 1990-07-24 تلمسان B 13.29 مقبول  33 عياد نسيمة 31353 
تلمسان 1972-06-25 تلمسان B 13.27 مقبول  34 خش جلول 29475 
تلمسان 1986-11-16 تلمسان B 13.19 مقبول  35 جلطي يمينة 25409 
تيسمسيلت 1981-05-03 تلمسان B 13.19 مقبول  36 بقدي فاطمة 33608 
تلمسان 1970-11-22 تلمسان B 13.19 مقبول  37 بن السيم عبد القادر 25975 
تلمسان 1988-08-16 تلمسان B 13.08 مقبول خليدة خروبي 25273   38 
تلمسان 1986-10-20 تلمسان B 13.02 مقبول  39 توني سليمة 26319 
معسكر 1974-04-23 تلمسان B 12.96 مقبول  40 تويمي بوزيان 23404 
تلمسان 1986-04-20 تلمسان B 12.91 مقبول  41 بنور فاطمة 20598 
تلمسان 1988-02-13 تلمسان B 12.84 مقبول  42 زياني كريمة 16906 
تيموشنت 1989-01-01 تلمسان B 12.82 مقبول  43 شيخاوي هاجرة 32676 
تلمسان 1990-03-29 تلمسان B 12.80 مقبول  44 مرحوم إيمان 31996 
بجاية 1992-11-27 سطيف B 12.64 مقبول  45 بوعمامة ليلى 28723 
األغواط 1988-01-07 األغواط B 12.44 مقبول  46 مكحل فاروق 31476 

 

 



 

  كلية اآلداب واللغات 

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 
 

 

 ترتيب التكوين اللجنة قرار

 
الجامعة  معدل الترتيب

 األصلية
 الرقم االسم و اللقب رقم التسجيل تاريخ و مكان االزدياد

البيض 1992-04-25 بلعباس C 14.29 مقبول  47 قرميط ليلى 22306 
تلمسان 1983-10-28 بلعباس C 14.15 مقبول  48 عدريمو عبد الحميد / 
مسيلةال 06/10/1983 مسيلة C 14.11 مقبول  49 حرايز عبد الغني 18195 

تلمسان 01/03/1983 بلعباس C 14.08 مقبول  50 ميلودي فاطمة الزهراء 3083 

 

البيض 1991-10-21 بلعباس C 13.93 خارج الترتيب  51 باقي سارة / 
سعيدة 1987-03-18 سيدي بلعباس C 13.90 خارج الترتيب  52 حاجي عبد الرزاق 23934 
النعامة 1990-08-04 النعامة C 13.66 خارج الترتيب  53 معروف حبيب 25426 
تبسة 1986-02-09 تبسة C 13.60 خارج الترتيب  54 عمران شوقي / 
سيدي بلعباس 1988-08-08 بلعباس C 13.25 خارج الترتيب  55 زهرة عيساوي 27998 
تلمسان 1990-06-05 تلمسان C 13.17 خارج الترتيب  56 حسين زهرة 21605 
البيض 1978-12-03 بلعباس C 13.14 خارج الترتيب  57 دهيني هنية / 
المسيلة 1988-10-20 تلمسان C 12.90 خارج الترتيب  58 طالب عبد الحكيم 20006 
تلمسان 1983-10-16 تلمسان C 12.83 خارج الترتيب  59 ساسي خديجة 24722 
أدرار 1981-06-01 تلمسان C 12.80 خارج الترتيب  60 أقبلي محمد 25161 
تلمسان 1987-12-01 تلمسان C 12.67 خارج الترتيب  61 بولنوارفاطمة 27284 
تندوف 1988-05-05 تلمسان C 12.60 خارج الترتيب  62 صديقي ربيعة 28770 
تلمسان 1986-10-12 تلمسان C 12.57 خارج الترتيب  63 قادري سهيلة 30594 



 

  كلية اآلداب واللغات 

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 
 

تلمسان 1988-12-13 تلمسان C 12.51 خارج الترتيب  64 موسلي عبد الفتاح 29608 
تلمسان 1986-11-10 تلمسان C 12.47 خارج الترتيب  65 بوطريف نرجس 28123 
تلمسان 1990-12-28 تلمسان C 12.42 خارج الترتيب  66 مشكور سمية عائشة 32295 
تلمسان 1987-10-20 تلمسان C 12.41 خارج الترتيب هجيرة بوشريحة 28926   67 
تلمسان 1985-03-17 تلمسان C 12.40 خارج الترتيب  68 مالكي حميد 33326 
تلمسان 1985-05-16 بلعباس C 12.35 خارج الترتيب  69 ميلودي سيفي حسين 28952 
تيموشنت 1990-09-28 تلمسان C 12.25 خارج الترتيب  70 ضاية حنان 32713 
تلمسان 1986-03-12 تلمسان C 12.05 خارج الترتيب  71 ضريف توفيق 14457 
بشار 1989-04-15 بشار C 10.27 خارج الترتيب  72 مربوح حنان 29147 

 

ترتيب  قرار اللجنة
 التكوين

الجامعة  معدل الترتيب
 األصلية

 الرقم االسم و اللقب رقم التسجيل تاريخ و مكان االزدياد

أدرار 1989-06-12 بلعباس D 14.01 خارج الترتيب عومر يوسف محمدبن  15   73 

بلعباس  1984-04-10 بلعباس D 13.83 خارج الترتيب  74 بورجة عمارية 16 

بلعباس 1988-06-01 بلعباس D 13.67 خارج الترتيب  75 حقوق نوال 29941 

برج بوعريريج 1984-05-19 المسيلة D 13.55 خارج الترتيب  76 شنيحات ميلود 18125 

بلعباس 1990-09-22 بلعباس D 13.53 خارج الترتيب  77 مصطفاوي سميرة 31761 

تبسة 1990-01-14 تبسة D 12.63 خارج الترتيب  78 عباس بسمة 30464 

النعامة 1987-05-30 بشار D 12.21 خارج الترتيب  79 عقون وهيبة 15307 

تلمسان 1985-08-05 تلمسان D 11.89 خارج الترتيب  80 أحمد عمار محمد 18 

الجلفة 1982-01-02 تلمسان D 11.87 خارج الترتيب  81 زروق أحمد 15011 



 

  كلية اآلداب واللغات 

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 
 

البيض 1989-10-02 تلمسان D 11.79 خارج الترتيب  82 تويمي عبد الرحمان 28361 

تلمسان 1988-11-22 تلمسان D 11.78 خارج الترتيب  83 أحمد إبراهيم نصر الدين 25198 

تيموشنت 1981-07-13 تلمسان D 11.75 خارج الترتيب  84 بغدادي فوزية / 

تلمسان 1988-07-03 تلمسان D 11.74 خارج الترتيب  85 مبروك زينب 28843 

تلمسان 1990-04-12 تلمسان D 11.71 خارج الترتيب  86 مغراوي خليدة  26938 

تلمسان 1989-05-05 تلمسان D 11.60 خارج الترتيب  87 حومات عبد اللطيف 33176 

النعامة 1989-05-13 تلمسان D 11.57 خارج الترتيب  88 بن بكير أسماء 20513 

تلمسان 1990-04-01 تلمسان D 11.39 خارج الترتيب  89 قطي لطيفة 29589 

تلمسان 1990-07-23 تلمسان D 10.72 خارج الترتيب  90 ناصر أمين 17 

 

المسيلة 1975-04-10 مسيلة A 15.35 نقص في الملف  01 منجحي رابح / 

بشار 1965-10-17 بشار A 14.21 نقص في الملف  02 مباركي جياللي / 

بشار  بشار B 13.38 نقص في الملف  03 بن عبو أحمد /  16-07-1975 
تلمسان 1983-10-28 بلعباس C 14.15 نقص في الملف  04 عدريمو عبد الحميد / 

 



 الطلبة لمشروع الدكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( قائمة 

 شعبة : اآلداب العربية القديمة

   

 
 

 
 

  
  

       

  
 فات الكاملةلالم

 قرار اللجنة ترتيب المعدل الجامعة االسم اللقب الرقم   

 مقبول A 16,96 تيسمسيلت السعيد بوشنافة 1

 A 15,8 بلعباس خيرة بوخاري 2
 مقبول

 A 14,76 تلمسان يمينة هادف 3
 مقبول

 A 14,47 بلعباس إيمان أو باشير 4
 مقبول

 A 14,32 تلمسان األمين محمد يزيد 5
 مقبول

 B 14,19 الجلفة وليد مالكي 6
 مقبول

 C 13,82 بلعباس خيرة دهاش 7
 مقبول

 B 13,67 ميلة ربيع كردود 8
 مقبول

 B 13,67 بسكرة نور الدين مزروع 9
 مقبول

 B 13,43 الجلفة رشيد عمارة 10
 مقبول

 C 13,29 ميلة أمين بوجعطاط 11
 مقبول

 B 13,25 تلمسان اسماعيل حمري 12
 مقبول

 B 13,22 تلمسان مولود مؤدن 13
 مقبول

 B 13,2 تلمسان هشام تاولي 14
 مقبول

 B 13,07 تلمسان سمية أوشاطر 15
 مقبول

 B 12,91 تلمسان مصطفى مونسي 16
 مقبول

 C 12,66 تلمسان مراد فريد حار 17
 مقبول

 D 12,66 ميلة حسين بوقزولة 18
 مقبول



 الطلبة لمشروع الدكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( قائمة 

 شعبة : اآلداب العربية القديمة

   

 C 12,55 تلمسان فاطنة شماني 19
 مقبول

 C 12,47 تلمسان محمد سعيداني 20
 مقبول

 E 12,42 تلمسان حورية مولودي 21
 مقبول

 C 12,35 الجلفة عبد القادر عيدي 22
 مقبول

 C 12,29 تلمسان فاطمة بوزيان 23
 مقبول

 C 12,29 تلمسان محمد عزيز 24
 مقبول

 C 12,23 تلمسان أمينة صالحي 25
 مقبول

 C 12,14 تلمسان ياسين بلعيدوني 26
 مقبول

 C 12,14 تلمسان سارة بن ناصر 27
 مقبول

 C 12,09 تلمسان سارة بلعيدي 28
 مقبول

 C 12,05 تلمسان أمينة مرابطي 29
 مقبول

 C 12,03 تلمسان عبد العزيز سعيدي 30
 مقبول

 C 11,99 تلمسان يونس بلعربي 31
 مقبول

 E 11,93 ميلة أرسالن ساللي 32
 مقبول

 D 11,89 تلمسان محمد الصالح سرقمة 33
 مقبول

 D 11,83 تلمسان سميرة خالدي 34
 مقبول

 D 11,8 تلمسان محمد مغربي 35
 مقبول

 C 11,77 تلمسان عائشة برابح 36
 مقبول

 C 11,71 تلمسان محمد األمين خيري 37
 مقبول

 D 11,56 تلمسان أمينة بن عرفة 38
 مقبول

 D 11,55 تلمسان اعمر غينوس 39
 مقبول



 الطلبة لمشروع الدكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( قائمة 

 شعبة : اآلداب العربية القديمة

   

 C 11,54 تلمسان آمال بن خالد 40
 مقبول

41 
سعيد 
 D 11,42 تلمسان زهية مجاهد

 مقبول

 D 11,41 تلمسان عبد الصمد مجاهدي 42
 مقبول

  
 الملفات الناقصة

   

       

 A 14,1 تلمسان محمد خروش 1

 وثيقة:  ينقصه مقبول علميا

 التسجيل) الخط على التسجيل

 (اإللكتروني

2 

 التسجيل وثيقة:  ينقصه علميا مقبول C 11,94 تلمسان الدين نور صغير

اإللكتروني+  التسجيل) الخط على

 (وثيقة العمل أو عدم العمل

 
  

 



 

 كهٍح اَصاب وانهغاخ

قسى انهغح واألصب انعرتً 

 

 2016/2017يذضر االَتقاء األونً نهًترشذٍٍ نهضسىل نًساتقح انتكىٌٍ فً انطىر انثانث انضكتىراِ 

 2016/2017:العام الجامعي
 العربي واألدبالمغة :الميدان

  نحو وصرف:التخصص
 2016أكتوبر 29:دورة

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



 

 كهٍح اَصاب وانهغاخ

قسى انهغح واألصب انعرتً 

 

 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

 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



 

 كهٍح اَصاب وانهغاخ

قسى انهغح واألصب انعرتً 

 

 

 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

 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



    

الخاصة  األوليةالنتائج 

بدراسة ملفات طلبة 

 LMDالدكتوراه 
     

    

 مشروع اللسانيات 

اللغة و تعليمية  
     

 كلية اآلداب و اللغـــــــات
 

: يالجامع عامال

2016/2017 
     

 و األدب العربي ةاللغقسم 
       

          
 التخصص االزدياد تاريخ ومكان رقم التسجيل االسم واللقب الرقم

سنة 

 رأي اللجنة معدل المسار التصنيف الجامعة التخرج

 بتحجفظ   مقبول A 15,47 وهران 2016 اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة العربية 11,05,1981  هزيل هيبة 01

02 
 2016 علوم اللغة العربية 12,10,1972 25823 مدني نجاة

تلمسان ملحقة 

 مقبول A 15,2 مغنية

03 
 2016 علوم اللغة العربية 29,03,1970 25726 برواين بلخير

تلمسان ملحقة 

 مقبول A 14,98 مغنية

 مقبول A 14,64 تبسة 2015 تعليمية 01,10,1990 15102 قواسمية وردة 04

 مقبول A 14,27 تلمسان 2016 لسانيات 23,02,1989 12931 البودخيلي أحمد عبد الجبار 05

 مقبول A 13,94 تيسمسيلت 2016 علوم اللغة والتعليمية 10,04,1980 16469 دالل عودة 06

 مقبول A 13,93 تيسمسيلت 2016 علوم اللغة والتعليمية 13,05,1989 28546 ديلم مليكة 07

 مقبول A 13,67 تلمسان 2016 لسانيات 06,10,1983 28242 مسعود أحمد 08

 مقبول A 13,63 تلمسان 2016 لسانيات 18,04,1987 23451 بن خيرة كريمة 09

 مقبول A 13,46 تلمسان 2016 لسانيات 03,05,1986 30365 بن عالل نجيمة 10

 مقبول B 13,93 تلمسان 2015 علوم اللغة العربية 06,06,1981 25260 سناينة أسية 11

 مقبول B 13,83 أدرار 2014 تعلمية اللغة العربية 22,07,1964 17119 معزوزي جلول 12

 مقبول B 13,65 تلمسان 2015 لسانيات 13,01,1978 17074 بهلولي زهرة 13

 مقبول B 13,64 ورقلة 2014 تعليمية اللغة العربية 03,02,1990 21677 شراك األمين 14

 مقبول B 13,59 أدرار 2015 تعليمية اللغة العربية 24,07,1987 18487 العرابي عبد الكريم 15



 مقبول B 13,56 تيسمسيلت 2016 علوم اللغة والتعليمية 08,02,1974 33679 شامي مليكة 16

 مقبول B 13,44 تلمسان 2016 لسانيات 22,08,1980 19388 سعيدي رشيدة 17

 مقبول B 13,34 تبسة 2013 تعليمية 04,05,1991 7131 شريف خليل 18

 مقبول B 13,28 تلمسان 2016 لسانيات 10,1992,,04 33200 بحار بالل 19

 مقبول B 13,09 تلمسان 2016 لسانيات 11,06,1974 24897 شوقور نعيمة 20

 مقبول B 13 تلمسان 2016 لسانيات 27,08,1985 17125 غيثري المختار 21

 مقبول B 12,8 تلمسان 2016 لسانيات 06,07,1992 19614 تواتي يونس 22

 مقبول B 12,71 تلمسان 2015 لسانيات 03,12,1990 21686 حدبون فرح 23

 مقبول B 12,41 تلمسان 2015 لسانيات 29,04,1991 5472 عمور سفيان 24

 مقبول مؤجل C تلمسان 2015 علوم اللغة العربية 13,07,1991 19989 مسعودي إكرام 25

 مقبول C 13,77 تيارت 2016 تعليمية اللغة العربية 26,10,1978 27809 سهلي جلول ولد الحبيب 26

 مقبول C 13,55 تيارت 2016 تعليمية اللغة العربية 19,01,1987 22344 خليلبوعزة  27

 مقبول C 13,36 تيارت 2016 تعليمية اللغة العربية 02,08,1990 19837 بن جرسي صالح الدين 28

 مقبول C 13,22 المدية 2016 تعليمية اللغة العربية 13,06,1991 22932 عقيبي اسماعيل 29

 مقبول C 13,21 تلمسان 2016 علوم اللغة العربية 30,08,1987 25624 فايزةحمر العين  30

 مقبول C 13,17 تلمسان 2016 علوم اللغة العربية 08,05,1992 27982 لصقع حليمة فرح 31

 مقبول C 13,13 أدرار  تعليمية اللغة العربية 08,02,1986 8162 معمري عبد العزيز 32

33 
 2016 علوم اللغة العربية 22,07,1990 12299 طهير إيمان

تلمسان ملحقة 

 مقبول C 13,03 مغنية

 مقبول C 13 تلمسان 2016 علوم اللغة العربية 16,05,1991 24639 كوداد عادل 34

 مقبول C 12,87 ورقلة 2014 تعليمية اللغة العربية 20,01,1988 21649 سماحي ياسين 35

 مقبول C 12,83 سيدي بلعباس 2014 تعليمية اللغة االنجليزية 19,12,1987 25855 باقي رضا 36

 مقبول C 12,55 تلمسان 2016 لسانيات 02,09,1992 26477 إيشو نوال 37

 مقبول C 12,51 تلمسان 2016 لسانيات 03,06,1992 26486 لعريبي أمينة 38

 مقبول C 12,51 تلمسان 2016 لسانيات 16,12,1989 21067 صفراوي فيصل 39

 مقبول C 12,5 تلمسان 2016 لسانيات 18,06,1990 30237 سميرة بكارة 40

 مقبول C 12,45 تلمسان 2016 لسانيات 16,12,1992 29845 بوشنافة محمد 41

 مقبول C 12,42 تلمسان 2016 لسانيات 26,03,1992 31685 خمار سارة 42

 مقبول C 12,4 تلمسان 2016 لسانيات 13,09,1990 33441 ميلودي فاطمة 43



 مقبول C 12,26 أدرار 2016 تعليمية اللغة العربية 30,07,1980 16553 عكرامي أحمد 44

 مقبول C 11,42 تلمسان 2015 علوم اللغة العربية 03,03,1992 32748 بن مداح بشرى سناء 45

 مقبول D 13,12 عين تموشنت 2016 لغة عربية متخصص 11,07,1983 33216 بن الدرى أمينة 46

 مقبول D 12,49 تلمسان 2016 علوم اللغة العربية 25,07,1989 23815 مريم حفاف 47

 مقبول D 12,27 تلمسان 2015 علوم اللغة العربية 04,03,1991 33092 شيخي إكرام 48

 مقبول D 12,26 تلمسان 2016 لسانيات 17,09,1986 32887 قدور محمود 49

 مقبول D 12,24 ادرار 2015 تعليمية اللغة العربية 10,02,1990 18587 قندلي مسعود 50

 مقبول D 12,22 أدرار 2015 تعلميمية اللغة العربية 28,12,1989 16539 بوشامي سامية 51

 مقبول D 12,07 تلمسان 2015 لسانيات 15,03,1988 32711 براكو عبد القادر 52

 مقبول D 12 تلمسان 2016 لسانيات 17,06,1989 28612 مهياوي كريم 53

54 
  2016علوم اللغة العربية  13,04,1990 28880 ابتسام مكيديش

تلمسان ملحقة 

 مقبول D 11,87 مغنية

 مقبول D 11,63 تلمسان 2016 لسانيات 21,11,1970 15261 بن خماسة غوتي 55

 مقبول D 11,51 تلمسان 2016 لسانيات 02,05,1993 29797 بوزرواطة أحمد 56

 مقبول D 11,33 أدرار 2016 تعليمية اللغة العربية 04,11,1991 32216 أحمد أوالد براهيم 57

 مقبول D 10,6 أدرار 2016 تعليمية اللغة العربية 19,03,1991 33007 بامجيد زينب 58

59 
 E 11,36 تلمسان 2016 لسانيات 06,04,1984 33589 بوقرة نادية

خارج غير مقبول 

 الترتيب

60 
 التخصص غير مطلوب C 13,77 تبسة 2015 علوم اللسان 24,04,1990 33456 نويري هادية

 التخصص غير مطلوب C 12,13 الجلفة 2015 اللغة العربية وعلوم اللسان 03,03,1991 33644 مخلوف حسين 61

 التخصص غير مطلوب C 12,05 الجلفة 2015 اللغة العربية وعلوم اللسان 31,12,1969 33636 شراب علي 62

 التخصص غير مطلوب C 11,79 الجلفة 2016 اللغة العربية وعلوم اللسان 15,04,1978 21922 محمدعلة  63

 التخصص غير مطلوب C 12,18 الجلفة 2015 اللغة العربية وعلوم اللسان 31,01,1989 14507 شتوح بن علية 64

 التخصص غير مطلوب D 13,22 سيدي بلعباس 2013 تحليل الخطاب وعلم النص 03,07,1989 33039 حليمي زهير 65

 التخصص غير مطلوب B 13,57 الشلف 2015 علم الداللة وعلم المعاجم 21,09,1990 16462 رموس سعاد 66

67 
 التخصص غير مطلوب A 15,6 تبسة 2015 علوم اللسان 07,02,1992 33520 جفال خلود

          

          

     

 
  



     

 
  

     

 
 

          

          

 

         

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 



 

 كلٌة اآلداب واللغات

 قسم اللغة و األدب العربً

 2016/2017محضر  االنتقاء األولً للمترشحٌن للدخول لمسابقة التكوٌن فً الطور الثالث الدكتوراه 

 

 

 

 

 

 قرار اللجنة ترتٌب التكوٌن معدل الترتٌب الجامعة األصلٌة تارٌخ ومكان المٌالد رقم التسجٌل االسم واللقب الرقم

 مقبول A 15.14 بشار بالعبادلة25/04/1972 18753 مخطاري محمد مٌلود 01

 مقبول A 14.02 تلمسان بادرار17/09/1979 30877 بن جعفر عبد القادر 02

 مقبول A 14.93 مستغانم ببوقٌرات29/11/1986 29890 حمو حسناء 03

 مقبول A 14.37 معسكر بتٌغنٌف25/12/1991 28817 زرقوق فاطمة الزهراء 04

 مقبول B 12.92 تلمسان ببلٌدة17/08/1991 28188 علو فاطمة بنت سلٌمان 05

 مقبول B 12.34 جلفة بالجلفة02/02/1986 31485 الحدي الشرٌف 06

 مقبول B 14.72 بشار بتٌمٌمون22/04/1971 31206 ولد الصدٌق عبد الرحمن 07

 2016/2017العام الجامعً 

 اللغة واألدب العربً: المٌدان 

 اللسانٌات التطبٌقٌة:التخصص 

 2016أكتوبر 29دورة  

 

 



 

 كلٌة اآلداب واللغات

 قسم اللغة و األدب العربً

 2016/2017محضر  االنتقاء األولً للمترشحٌن للدخول لمسابقة التكوٌن فً الطور الثالث الدكتوراه 

 

 

 

 

 

 قرار اللجنة ترتٌب التكوٌن معدل الترتٌب الجامعة األصلٌة تارٌخ ومكان المٌالد رقم التسجٌل االسم واللقب الرقم

 مقبول B 12.86 تلمسان بتلمسان09/07/1993 20008 مسعودي ابتسام 08

 مقبول B 13.36 تلمسان  بسوق الخمٌس18/01/1987 17093 مفتاحً عبد المجٌد 09

 مقبول B 15.88 الوادي بحاسً خلٌفة25/02/1979 14221 خالٌفة السعٌد 10

 مقبول B 13.69 تلمسان برمش07/06/1991ً 17191 بن بشٌر سارة 11

 مقبول B 14.26 بشار ببشار24/04/1974 18759 سعٌدانً طاهر 12

 مقبول C 13.58 بشار ببشار23/03/1991 19000 جماعً امٌنة 13

 مقبول C 13.54 تلمسان بتلمسان18/07/1989 24824 حدوش أسماء 14

 2016/2017العام الجامعً 

 اللغة واألدب العربً: المٌدان 

 اللسانٌات التطبٌقٌة:التخصص 

 2016أكتوبر 29دورة  

 

 



 

 كلٌة اآلداب واللغات

 قسم اللغة و األدب العربً

 2016/2017محضر  االنتقاء األولً للمترشحٌن للدخول لمسابقة التكوٌن فً الطور الثالث الدكتوراه 

 

 

 

 

 

 قرار اللجنة ترتٌب التكوٌن معدل الترتٌب الجامعة األصلٌة تارٌخ ومكان المٌالد رقم التسجٌل االسم واللقب الرقم

 مقبول C 14.11 تبسة بتبسة25/09/1989 28000 سلٌمانً عبد الرحمن 15

 مقبول C 13.93 تبسة بتبسة01/04/1986 28034 خٌرة الكامل 16

 مقبول C 13.53 الخمٌس بعٌن الدفلى19/02/1990 31717 فالحً محمد 17

 مقبول C 12.57 تلمسان ندرومة12/04/1991 5467 رابحً نور الدٌن 18

 مقبول C 12.77 تلمسان بالخمٌس02/04/1984 33296 بداد غنٌة 19

 مقبول C 12.66 تلمسان بمغنٌة08/11/1984 33514 بوزٌان احمد 20

 مقبول C 12.47 تلمسان بتلمسان31/08/1992 25358 أكنوش نور الهدى 21

 2016/2017العام الجامعً 

 اللغة واألدب العربً: المٌدان 

 اللسانٌات التطبٌقٌة:التخصص 

 2016أكتوبر 29دورة  

 

 



 

 كلٌة اآلداب واللغات

 قسم اللغة و األدب العربً

 2016/2017محضر  االنتقاء األولً للمترشحٌن للدخول لمسابقة التكوٌن فً الطور الثالث الدكتوراه 

 

 

 

 

 قرار اللجنة ترتٌب التكوٌن معدل الترتٌب الجامعة األصلٌة تارٌخ ومكان المٌالد رقم التسجٌل االسم واللقب الرقم

 مقبول C 12.32 بسكرة ببسكرة26/11/1991 3914 بن برٌكة اسٌا 22

 مقبول C 12.98 مستغانم بمستغانٌم09/04/1985 24936 لماح فتٌحة 23

 مقبول C 12.54 تلمسان بغزوات02/01/1990 25269 قوال فاطمة الزهراء 24

 مقبول C 13.92 تبسة بتبسة14/04/1990 16445 عبٌد حسان 25

 مقبول C 13.51 باتنة ادبٌلة12/08/1966 14186 خطاب احمد 26

 مقبول D 11.21 سوق أهراس بالوادي10/03/1979 14263 بن تٌشة عبد القادر 27

 مقبول D 13.16 سٌدي بلعباس بمسٌلة04/04/1987 17578 مختاري عمار 28

 2016/2017العام الجامعً 

 اللغة واألدب العربً: المٌدان 

 اللسانٌات التطبٌقٌة:التخصص 

 2016أكتوبر 29دورة  

 

 



 

 كلٌة اآلداب واللغات

 قسم اللغة و األدب العربً

 2016/2017محضر  االنتقاء األولً للمترشحٌن للدخول لمسابقة التكوٌن فً الطور الثالت الدكتوراه 

 

 

 

 

 قرار اللجنة ترتٌب التكوٌن معدل الترتٌب الجامعة األصلٌة تارٌخ ومكان المٌالد رقم التسجٌل االسم واللقب الرقم

 مقبول D 12.15 تلمسان بتلمسان20/07/1990 27126 عمالً حنان 29

 مقبول D 12.09 تلمسان بهنٌن16/08/1992 28125 مفتاحً أسماء 30

 مقبول D 12.25 تلمسان بتلمسان22/01/1990 26182 زراري زهراء 31

 مقبول D 12.28 تلمسان بمغنٌة05/11/1986 29709 وٌدر هشام 32

 مقبول D 12.14 تلمسان بالخمٌس24/08/1990 24926 بلعابد بشرى 33

 

 2016/2017العام الجامعً 

 اللغة واألدب العربً: المٌدان 

 اللسانٌات التطبٌقٌة:التخصص 

 2016أكتوبر 29دورة  

 

 



 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 2016/2017محضر االنتقاء األولي للمترشحين للدخول لمسابقة التكوين في الطور الثالث الدكتوراه 

 2016/2017العام الجامعي:
 العربي واألدبالميدان:اللغة 

 األدب الجزائري الحديث والمعاصرالتخصص:
 2016أكتوبر  29 دورة:

 اللجنة قرار
 

 ترتيب
 التكوين

 التسجيل رقم تاريخ ومكان الميالد األصلية الجامعة الترتيب معدل
 

 اللقب و االسم
 

 الرقم
 

 01 درار نزيهة 17312 بسيدي بلعباس 15/11/1991 سيدي بلعباس A 14.84 مقبول

 02 غالي نجاة 29925 بسيدي بلعباس 03/01/1986 سيدي بلعباس A 15.02 مقبول

 03 سمية علي أغا 31764 تلمسان 31/12/1992 خميس مليانة A 16.81 مقبول

 04 بن سونة حنان 32659 بجندل 05/04/1988 تلمسان A 14.67 مقبول

 05 بوسيف مريم 18826 تلمسان 03/09/1991 تلمسان A 15.42 مقبول

 06 مكسالي فاطمة الزهراء 20630 تلمسان 09/05/1989 تلمسان A 14.15 مقبول



 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 07 مناد عمارية 16985 -تلمسان–بفالوسن  24/10/1981 تلمسان A 14.24 مقبول

 08 بلغول أمينة / بسيدي بلعباس 14/08/1990 سيدي بلعباس A 15.41 مقبول

 09 درار نزيهة 17312 بسيدي بلعباس 25/11/1991 سيدي بلعباس A 14.84 مقبول

 10 ديلمي عبد الكريم 25774 بالمسيلة 21/05/1981 المسيلة A 15.54 مقبول

 11 مصايف أسماء 22875 بمغنية 05/09/1986 ملحقة مغنية A 14.42 مقبول

 12 مبروكي  محمد 26677 بأدرار 03/09/1990 أدرار B 13.69 مقبول

 13 ف سارة حفا 16365 بمغنية 26/03/1991 ملحقة مغنية B 13.88 مقبول

 14 بلعباس خيرة 27323 بأوالد ميمون 08/03/1983 تلمسان B 13.39 مقبول

 15 عفافسة سيد علي 17568 بالمسيلة 01/06/1990 بلعباسسيدي  B 14.35 مقبول

 16 سعودي عصام 17538 بأوالد عدي القبالة 17/12/1986 سيدي بلعباس B 14.63 مقبول

 17 بسطي عفاف 9539 بالمسيلة 18/04/1990 سيدي بلعباس B 14.63 مقبول

 18 حنبلي سميرة 14213 بندرومة 21/07/1988 تلمسان B 13.17 مقبول



 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 19 بن القمر فضيلة 25002 بعين الملح 31/07/1986 المسيلة B 14.68 مقبول

 20 مسيكة لشهب 13917 بسكيكدة 14/02/1972 سكيكدة B 13.66 مقبول

 21 عطية زوبيدة 14910 بسيدي بلعباس 06/12/1990 تلمسان B 13.19 مقبول

 22 دربالي خير الدين 19868 -المسيلة–ببوسعادة  21/02/1992 مسيلة B 14.37 مقبول

 23 حدوين عفاف 16525 بمغنية 07/08/1993 تلمسان B 14.18 مقبول

 24 بشارف بختة 26849 بسعيدة 12/05/1990 سيدي بلعباس B 14.24 مقبول

 25 خوجة هاجر 27971 بملوزة المسيلة 01/01/1991 المسيلة B 14.81 مقبول

 26 بن عمارة ياسمينة 28208 بندرومة 15/03/1992 تلمسان B 13.61 مقبول

 27 خالدي خديجة 26215 بصبرة 09/02/1986 تلمسان B 12.89 مقبول

 28 بلقاضي جميلة 30110 ببني وارسوس تلمسان 05/12/1985 تلمسان B 13.59 مقبول

 29 خراميسة يوسف 28928 بعين النوق/البرج 16/05/1981 المسيلة B 14.92 مقبول

 30 جلود علي 32818 بعين الريش/مسيلة 01/07/1989 المسيلة B 14.64 مقبول



 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 31 يوسفي زينب 32942 تلمسان 05/05/1993 تلمسان B 13.85 مقبول

 32 غزار سارة 30080 تلمسان 21/03/1989 ملحقة مغنية B 13.65 مقبول

المركز الجامعي عين  B 14.61 مقبول

 تموشنت

 طيبي حمزة 26642 بتارقة 12/06/1986
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 34 زيتوني فوزية 16593 تلمسان-بصبرة  07/07/1974 تلمسان / B مقبول

 35 لحمر يوسف 32992 بالخميس 27/07/1989 ملحقة مغنية C 13.32 مقبول

 36 شيخي رضوان 16801 بابن باديس سيدي بلعباس21/05/1990 سيدي بلعباس C 13.49 مقبول

 37 كريمة وراد 18214 يشتوان 30/10/1985 تلمسان C 12.52 مقبول

 38 داودي عبد القادر / بسبدو 04/08/1987 سيدي بلعباس C 14.11 مقبول

 39 حمرة حسناء 11628 بمغنية 08/02/1991 تلمسان / C مقبول

 41 بلقاسم مختار 30260 تلمسان 13/02/1983 تلمسان C 12.54 مقبول

 42 ناجي آسيا 23124 بعين الملح 15/03/1991 تلمسان C 12.68 مقبول



 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 

 43 شيخي بديعة / بعين فزة 20/01/1973 تلمسان C 13.14 مقبول

 44 تاج عائشة 33333 بمغنية25/01/1985 ملحقة مغنية C 13.06 مقبول

 45 هباش عبد الرؤوف 17552 بأوالد عدي لقبالة03/04/1989 سيدي بلعباس C 14.14 مقبول

 46 سايح عمارة 33321 بمغنية 29/12/1990 ملحقة مغنية C 12.51 مقبول

 47 بن سعد نادية 33427 صبرة 27/08/1990 بصبرة تلمسان C 12.64 27/08/1990 مقبول

 48 سرير إلهام 25351 المسيلة09/06/1988 المسيلة C 14.11 مقبول

 49 بن فضة قادة 28940 1989/ 24/02 ألمركز الجامعي عين تموشنت C 13.83 مقبول

 50 بن روتي عمر 33659 ببن سكران تلمسان 04/05/1982 عين تموشنتألمركز الجامعي  C 14.13 مقبول

 51 بوجالل زهية 26321 بأوالد عدي لقبالة 1981/ 04/03 المسيلة c 14.13 مقبول

 52 فوحكة بلقاسم 32268 بتيميمون 1990/ 02/08 أدرار c 12.84 مقبول

 53 كريمة طهراوي 30811 بأوالد ميمون 1966-03-20 تلمسان c 12.86 مقبول



 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 :خارج الرتتيب الطلبة

ترتيب  معدل الترتيب الجامعة األصلية تاريخ ومكان الميالد رقم التسجيل االسم واللقب الرقم

 التكوين

 قرار اللجنة

 خارج الترتيب B 13.23 تلمسان مغنية 07/11/1987 25401 لحلو نسيمة 01

 خارج الترتيب B 13.34 تلمسان الغزوات13/12/1987 29706 عواد جميلة زوجة ويدر 02

 خارج الترتيب B 13.18 تيارت بسرغين 01/01/1978 30809 ركراك يحي 03

 خارج الترتيب C 12.25 سيدي بلعباس تلمسان1986/ 03/03 31063 بوعلي فوزية 04

 مرفوض D 13.57 سيدي بلعباس سبدو 10/06/1986 / عبو أبو بكر 05

 مرفوض D 11.56 مغنية ببني صاف 26/01/1981 33242 شقراني فتيحة 06

 مرفوض D 13.09 عين تموشنت تموشنت17/03/1991 33667 بلواتي عامر 07

 مرفوض D 11.62 تلمسان بوهران 18/08/1989 30128 حامد رضوان 08

 مرفوض D 11.73 تلمسان تلمسان 27/06/1990 30096 قعاد شفيعة 09



 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 

 مرفوض E 12.73 سيدي بلعباس بمغنية 02/04/1987 28412 دازي عمر 10

 مرفوض E 12.74 سيدي بلعباس بسيدي بلعباس 25/05/1983 / فكروني أحمد 11

 مرفوض E 12.62 سيدي بلعباس بسيدي بلعباس 31/03/1992 17340 فرقاش شهيناز 12

ملف ينقصه التسجيل  B 13.47 تلمسان تلمسان 07/09/1991 / بوشاشية أمال 13
 االلكرتوين

 


