
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté des Lettres et des Langues كليـــــة اآلداب واللغات

Département des Lettres et  Langue Arabe  قســــم اآلداب واللغة العربية

 2018/2017: السنة الجامعية  

العربية واللغة اآلداب: الميدان  

لسانيات تعليمية:تسمية الدكتوراه  

2017ديسمبر :الدورة  

اإلسم و اللقبالرقم
قضايا اللسانيات 

التطبيقية
قرار اللجنةالمعدلالمجموعتعليمية اللغة العربية

ناجـــــــح07,5009,5017,0008,50راهم محمد1
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راسب07,5006,5014,0007,00بوشمال مسعود11

راسب04,5009,5014,0007,00دراف المبروك12

راسب07,0006,5013,5006,75زراري مديحة13

راسب05,5007,5013,0006,50جهرة شعيب14

راسب07,7505,0012,7506,38مراد مسعودة15

راسب05,5007,0012,5006,25بودر مكي16

راسب05,5007,0012,5006,25عالم هشام17

راسب06,0006,5012,5006,25بلكبير مونة18

راسب06,7505,5012,2506,13زيداني نسيمة19

راسب06,0006,0012,0006,00ميلودي مايسة الخنساء20
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راسب06,0005,0011,0005,50معيزة الزوبير25

راسب05,5005,0010,5005,25بوكميش يمونة26

راسب05,0005,5010,5005,25هامل آمال27

راسب04,7505,5010,2505,13بن موسى محمد األمين28

راسب04,7505,5010,2505,13بن موسى محمد29

راسب07,0003,0010,0005,00بحري صبرينة30

راسب04,5005,5010,0005,00حفري آسيا31

راسب04,0006,0010,0005,00سديرة فاطمة الزهراء32

راسب04,0006,0010,0005,00بن عمارة خولة33

راسب02,0008,0010,0005,00قوماني كلثوم34

راسب05,0004,5009,5004,75باخالد فتيحة35

راسب04,5005,0009,5004,75بونوارة لخضر36

راسب04,0005,5009,5004,75جدي جعفر37

راسب01,5008,0009,5004,75سلمي ياسمينة38

راسب04,5005,0009,5004,75خرخاش يوسف الصديق39

راسب02,5007,0009,5004,75يحياوي وهيبة40
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راسب03,0006,0009,0004,50نوي فاطمة41

راسب06,0003,0009,0004,50نور الدين إلهام42

راسب02,7506,0008,7504,38حاج حسين43

راسب03,0005,5008,5004,25بن فاتح أسماء44

راسب04,0004,5008,5004,25العناق سارة45

راسب05,0003,5008,5004,25مراوي مصطفى46

راسب05,5003,0008,5004,25العرابي عبد الكريم47

راسب02,7505,5008,2504,13تواتي مصطفى48

راسب04,0004,0008,0004,00عبادي عبد الرزاق49

راسب02,5005,5008,0004,00لعيشي محمد األمين50

راسب05,5002,5008,0004,00العناق هشام51

راسب03,0005,0008,0004,00شاتي عائشة52

راسب02,5005,0007,5003,75بودبوس وداد53

راسب01,5006,0007,5003,75عوادي حليمة54

راسب03,5004,0007,5003,75بلعدواني حبيبة55

راسب03,0004,0007,0003,50طاهري عطاء اهلل56

راسب02,0005,0007,0003,50كرثيو مسعودة57

راسب01,5005,5007,0003,50صحراوي أحمد58

راسب03,2503,5006,7503,38لوصيف فريد59
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راسب02,0004,5006,5003,25لقليطي المختار61

راسب02,0004,5006,5003,25خضير فرحات62

راسب01,5005,0006,5003,25شيباني إلهام63

راسب03,0003,5006,5003,25سفيان سعادة64

راسب02,0004,5006,5003,25بوتمجت إيمان65

راسب02,0004,5006,5003,25القطاع إيمان66

راسب03,0003,0006,0003,00عقلف فدوى67

راسب01,5004,5006,0003,00حويلي كاميليا68

راسب02,0004,0006,0003,00شين إيمان حنين69

راسب01,2504,5005,7502,88بلهادف نسيمة70

راسب02,0003,5005,5002,75لوصيف إيمان71

راسب02,5003,0005,5002,75بابا حيدة سمية72

راسب02,0003,5005,5002,75صالحي هاجر73

راسب02,5002,5005,0002,50مساعد محمد74

راسب03,0002,0005,0002,50خمار عبد الفتاح75

راسب01,5003,5005,0002,50غجاتي مريم76

راسب02,0003,0005,0002,50عبة نسرين77

راسب03,0002,0005,0002,50بوطيب سهيلة78

راسب02,0002,5004,5002,25بالطيب ريم79

راسب01,7502,5004,2502,13بن تيبة احالم80

P=03عدد المناصب المفتوحة 

 30P=137عدد المترشحين   

:أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه

االمضــاء,           االســم  و  اللقـب          

االمضــاء,االســم  و  اللقـب          

(1

(2

(3

(4

:   بسكـــرة في  

رئــــيـس القــــســـم 

عميــــد الكلية

المرحلة األولى



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

Université Mohamed Khider - Biskraبسكــرة-  جامعـة محمـد خـيـضـر 

Faculté des Lettres et des Langues كليـــــة اآلداب واللغات

Département des Lettres et  Langue Arabe  قســــم اآلداب واللغة العربية

 2018/2017: السنة الجامعية  

العربية واللغة اآلداب: الميدان  

لسانيات تعليمية:تسمية الدكتوراه  

2017ديسمبر :الدورة  

قضايا اللسانيات اإلسم و اللقبالرقم

التطبيقية
قرار اللجنةالمعدلالمجموعتعليمية اللغة العربية

راسب01,0000,5001,5000,75بن غزالة فاطمة81

غائب00,0000,00داودي تركية82

غائب00,0000,00تميمي سمية83

غائب00,0000,00عقيني فرحات84

غائب00,0000,00جميعي وفاء85

غائب00,0000,00لطمن أحمد86

غائب00,0000,00ثليب فضيلة87

غائب00,0000,00زيواش عبد المطلب88

غائب00,0000,00فرادي أمينة89

غائب00,0000,00ميمون قويدر90

غائب00,0000,00خليلي مسعودة91

غائب00,0000,00إسعادي عايدة92

غائب00,0000,00جنيدي الطيب93

غائب00,0000,00عسلوني كمال94

غائب00,0000,00حشالف حمزة95

غائب00,0000,00يعقوب نادية96

غائب00,0000,00بن جدو سميرة97

غائب00,0000,00عمارة جمال98

غائب00,0000,00صابري البشير99

غائب00,0000,00بومقواس محمد100
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غائب00,0000,00طهراوي سليمة101

غائب00,0000,00بابا سمية102

غائب00,0000,00سايحي حياة103

غائب00,0000,00سائحي أحمد104

غائب00,0000,00زردومي وفاء105

غائب00,0000,00مغالوي عمار106

غائب00,0000,00عمراوي ناصر107

غائب00,0000,00بن ناصر عماد108

غائب00,0000,00بوزناق إلياس109

غائب00,0000,00حبارة علي110

غائب00,0000,00تريكي يوسف111

غائب00,0000,00فوضيل بلقاسم112

غائب00,0000,00صك حياة113

غائب00,0000,00معامير حدة114

غائب00,0000,00منصور شاهر115

غائب00,0000,00الوافي مليكة116

غائب00,0000,00فريح شافية117

غائب00,0000,00جالبي أم الخير118

غائب00,0000,00بركاني محمود119

غائب00,0000,00بن قويدر يحي120
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غائب00,0000,00خادم اهلل بوبكر121

غائب00,0000,00قاوي عبد القادر122

غائب00,0000,00بسر نورة123

غائب00,0000,00جوهر نجاة124

غائب00,0000,00سالم صالح125

غائب00,0000,00قواوي  كمال126

غائب00,0000,00بن مسعود وردة127

غائب00,0000,00قوق أبو بكر الصديق128

غائب00,0000,00الحدي الشريف129

غائب00,0000,00شيباني خيرة130

غائب00,0000,00حمام إبراهيم الخليل131

غائب00,0000,00لبوخ خولة132

غائب00,0000,00نفطي معمر133

غائب00,0000,00مزرقط سعاد134

غائب00,0000,00شافعي شيماء135

غائب00,0000,00جفني حنان136

غائب00,0000,00بوقرة أسيا137
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