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رقم التسجيلاللقب و ا(سمالرقم
معدل الترتيب في الماستر 
(حسب الملحق الوصفي)

الترتيب أثناء التكوين 
في الماستر ( حسب 
الملحق   الوصفي)

قرار اللجنةجامعة ا(نتساب

مقبول جامعة الواديA/ل/04بن خريدلة محمد1
مقبولجامعة المسيلة14,30Aل/12فوضيل بلقاسم2
مقبولجامعة باتنة A1/ل/16عقيني فرحات3
مقبولجامعة الجلفة14,34Aل/21بن قويدر محمد4
مقبولجامعة الجلفة14,35Aل/24طاھري عطاء 52
مقبولجامعة قالمة26/�14,70Aبسعودي جمال6
مقبولجامعة الوادي27/�17,63Aكحلة ھجيرة7
مقبولجامعة عنابة28/�14,45Aبوعزة ايمان8
مقبولجامعة بسكرة38/�13,66Aقالة فيصل9

مقبولجامعة أم البواقيA/�/40بن مداني وردة10
مقبولجامعة البليدة A/�/51حفاف عبد الرحمان 11
مقبولجامعة المسيلة 05/�14,78Aفيجل عامر 12
مقبولجامعة ا�مير عبد القادر90/�15,77Aشنيني مراد 13
مقبولخميس مليانة 96/�14,05Aحراوي حمزة 14
مقبولجامعة بسكرة58/�14,13Aحيامة حياة15
مقبولجامعة بسكرة59/�14,39Aخادم 2 مريم16
مقبولجامعة الجلفةA/�/61مبخوتي عبد الرحمان17
مقبولجامعة ام البواقي73/�14,53Aباديس رشيد18
مقبولجامعة الجلفةA/�/74بسباسي عبد القادر19

تسمية الدكتوراه  : لسانيات و لغة عربية

المرحلة ا8ولى

مقبولجامعة الجلفةA/�/74بسباسي عبد القادر19
مقبولجامعة باتنة78/�15,85Aبن سباع يزيد20
مقبولجامعة جيجل 79/�16,04Aبوباكير مليكة21
مقبولجامعة الجلفة84/�14,47Aبوزيدي عمار22
مقبولجامعة بسكرة 86/�13,70Aشماخي اح:م 23
مقبولجامعة المسيلة106/�14,61Aحمريط ھيثم24
مقبولجامعة الجلفةA/�/112داودي تركية 25
مقبولجامعة بسكرة115/�14,41Aحضري حميدة 26
مقبولجامعة بسكرة120/�13,99Aدلول الھاشمي27
مقبولجامعة بسكرةA/�/134خ:ف فطيمة28
مقبولجامعة أم البواقي139/�15,14Aمعروف ھدى29
مقبولجامعة سطيف 142/�15,25A2مسيف الحسين30
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أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه:
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معدل الترتيب في الماستر رقم التسجيلاللقب و ا(سمالرقم
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الترتيب أثناء التكوين 
في الماستر ( حسب 

قرار اللجنةجامعة ا(نتساب
مقبولجامعة الجلفة144/�13,91Aبن دايخة محمد31
مقبولجامعة البويرة146/�15,12Aوقاص منصور32
مقبولجامعة جيجل A/�/159طيار سفيان33
مقبولجامعة بسكرة161/�14,17Aتومي شھرزاد34
مقبولجامعة باتنة A1/�/162يحي وداد35
مقبولجامعة بسكرة164/�13,54Aزرناجي يونس36
مقبولجامعة أم البواقي165/�16,26Aزيادي أميرة37
مقبولجامعة باتنة167/�17,22Aعساس حسان38
مقبولجامعة مسيلة168/�15,09Aمعتوق محمد لمين39
            مقبولجامعة بسكرة 173/�13,49Aعتروس دولة 40
        مقبولجامعة الجزائرB2/�/149دويدي إيمان 41
مقبولجامعة ا(مير عبد القادر15,34Bل/06مصالي حسين42
مقبولجامعة الجلفة13,17Bل/11بن موفق أحمد43
مقبولجامعة الجلفة13,61Bل/15زواوي يونس44
مقبولجامعة بسكرةB/ل/19دودي البشير45
مقبولجامعة بسكرة13,61Bل/20كامل أح:م46
مقبولجامعة باتنة 14,91B1ل/22بوزناق الياس47
مقبولجامعة الوادي30/�13,61Bنسيب محمد الجموعي48
مقبولجامعة بسكرة33/�13,30Bمسعودي حنان49
مقبولجامعة الوادي34/�14,27Bبن موسى محمد50

تسمية الدكتوراه  : لسانيات و لغة عربية

المرحلة ا8ولى

مقبولجامعة الوادي34/�14,27Bبن موسى محمد50
مقبولجامعة أم البواقيB/�/36مانع مديحة51
مقبولجامعة بسكرة 46/�12,91Bبن عيسى سميرة 52
مقبولجامعة المدية 52/�12,90Bموساوي احمد 53
مقبولجامعة باتنة B1/�/54شرموطي شھرزاد 54
مقبولجامعة بسكرة B/�/56عزوزي دليلة 55
مقبولجامعة باتنة62/�14,77Bزعزع فتيحة56
مقبولجامعة ام البواقيB/�/63عقون كريمة57
مقبولجامعة باتنة64/�14,89Bعقلف فاطمة 58
مقبولجامعة ا.غواطB/�/65سايحي احمد59
مقبولجامعة بسكرة72/�13,28Bبعرة حدة 60
مقبولجامعة بسكرة85/�13,25Bشقراوي عادل 61

P=03 عدد المناصب المفتوحة
 30P=94   عدد المترشحين

أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه:
ا(ســم  و  اللقـب          ,           ا(مضــاء

ا(ســم  و  اللقـب          ,ا(مضــاء
(1

(2

(3

(4

 بسكـــرة في  :  
رئــــيـس القــــســـم 

عميــــد الكلية



الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي

Université Mohamed Khider - Biskra جامعـة محمـد خـيـضـر - بسكــرة

Faculté des Lettres et des Langues كليـــــة ا#داب واللغات

Département des Lettres et  Langue Arabe  قســــم ا#داب و اللغة العربية

السنة الجامعية  : 2018/2017 
الميدان  :  لغة و أدب عربي

الدورة  : ديسمبر 2017

معدل الترتيب في الماستر رقم التسجيلاللقب و ا(سمالرقم
(حسب الملحق الوصفي)

الترتيب أثناء التكوين 
في الماستر ( حسب 

قرار اللجنةجامعة ا(نتساب
مقبولجامعة ام البواقيB/�/87ربحاوي فارس 62
مقبولجامعة الجلفةB/�/91شويب فوزي63
مقبولجامعة ام البواقيB/�/92جدي وسام 64
مقبولجامعة ام البواقي93/�13,98Bجواني سمية65
مقبولجامعة بسكرة 95/�13,38Bغضاب بوزيد66
مقبولجامعة المسيلة101/�14,51Bقبي عبد القادر67
مقبولجامعة أم البواقيB/�/103قنطري عبد العزيز68
مقبولجامعة أم البواقي104/�13,69Bزينافي حليمة69
مقبولجامعة بسكرة105/�12,96Bحمدي مريم70
مقبولجامعة بسكرةB/�/109فرطاس الخنساء71
مقبولجامعة المسيلة113/�14,27Bربحاوي أحمد72
مقبولجامعة المسيلة114/�14,47Bالسبع سليمان73
مقبولجامعة ميلة117/�14,96Bوالدو رضوان74
مقبولجامعة سوق أھراسB/�/118قديم سامي75
مقبولجامعة بسكرة119/�13,62Bعلوي صالح76
مقبولجامعة بومرداس121/�13,00Bجميات يزيد77
مقبولجامعة بسكرة123/�13,43Bعتروس نعناعة78
مقبولجامعة بسكرةB/�/124صكاك عبد الكريم79
مقبولجامعة الجلفةB/�/126صدوق محمد المولود80
مقبولجامعة الجلفةB/�/127صيد مصطفى 81

المرحلة ا8ولى

تسمية الدكتوراه  : لسانيات و لغة عربية

مقبولجامعة الجلفةB/�/127صيد مصطفى 81
مقبولجامعة الوادي129/�14,98Bلوبيري كريمة82
مقبولجامعة بسكرةB/�/135خينش كريمة83
مقبولجامعة بسكرة138/�12,71Bلعيدي محمد ا(مين84
مقبولجامعة بسكرة141/�14,54Bمباركي خولة85
مقبولجامعة الجلفةB/�/143حمادي محمد86
مقبولجامعة بسكرة145/�13,32Bمخلوف مفيدة87
مقبولجامعة بسكرة152/�13,44Bرواحنة عقيلة88
مقبولجامعة الجلفة157/�13,47Bطباخ نور الدين89
        مقبولجامعة الجزائرB2/�/147جميل رشيد90
مقبولجامعة الجزائرB2/�/148بنية رضوان91
          مقبولجامعة بسكرة171/�12,86Bشادة جھاد 92
           مقبولجامعة تبسة172/�13,86Bبريك حمزة 93
            مقبولجامعة بسكرة 68/�13,53Bع:وة زينب94
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أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه:
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ا(ســم  و  اللقـب          ,ا(مضــاء
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