
 

 

 

 )جديد نظام(  الدكتوراه لطلبة  )التقويميين(  التكوينيين اليومين برنامج

 2023 - 2022:الجامعية لسنةا
 2022/ 2021دفعة: 

2022 /10/   22خ: لتاريا 

 دراسات أدبية : الشعبة
 العلمية الدرجة ولقبو األستاذ اسم

 العايل التعليم أستاذ عبد العزيز بومهرة

 "أ" حماضر أستاذ علي طرش

 "أ" حماضر أستاذ وردة حالسي

 "أ" حماضر أستاذ عبد الغاين خشة

 "أ" حماضر أستاذ نادية موات

 "أ" حماضر أستاذ شوقي زقادة

 "أ" حماضر أستاذ عثامنيةأحالم 

 العايل التعليم أستاذ وردة معلم

 :اآلتي التقويمي   األعمال جدول لتداول وذلك   
 .والعراقيل الصعوبات خطته، أمهيته، طبيعته، البحث: مشروع  1-
 .املناقشة وآفاق البحث، اإلجناز نسبة  2-
 النشر الدراسية، األيام والندوات، امللتقيات يف املشاركات ( احلالّية للسنة العلمّية النشاطات عرض 3-

 يف اجملالت العلمية...(.
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 الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية   
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 قالمة 9154ماي  8جامعة 
اآلداب و اللغاتكلية  

 قسم اللغة و األدب العريب
 



 :ول األ اللجنة
 القاعة التوقيت ولقبو الطالب اسم الصفة المناقشة لجنة أعضاء

   03.80 -03.80 شهيناز حاج عزام رئيسا أ.د. عبد العزيز بومهرة

15 

 01.90 -03.80 حراث  إمساعيل عضوا د. علي طرش
 01.80 -01.90 رمية شرايرية عضوا د. نادية موات
 01.80 -01.80 هجرية بن صميدة عضوا د. زوليخة زيتون

 90.90 -01.80 صفاء بوبعيو عضوا العايش سعدونيد. 
   90.80 -90.90 مروة رفاد عضوا د. أحالم عثامنية

 90.80 -90.80 عبد العظيم نعجة //
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

  اللجنة الثانية: 
 القاعة التوقيت ولقبو الطالب اسم الصفة المناقشة لجنة أعضاء

 99.90 -90.80 خولة صاحل رئيسا  د. نادية موات

15 

 99.80 -99.90 إميان عليلي عضوا أ.د ميلود قيدوم
 99.80 -99.80 خدجية نادي عضوا وردة معلمأ.د 

 91.90 -99.80 سرور كعال عضوا د. وردة حالسي
  91.80 -91.90 شيماء زيزي عضوا عبد الغاني خشةد. 

  91.80 -91.80 حنان بزيو عضوا  د. شوقي زقادة
 98.90 -91.80 أمرية مومين //

 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 

 

 
 

 إمضاء رئيس القسم 

 

 



 

 

 

 )جديد نظام(  الدكتوراه لطلبة  )التقويميين(  التكوينيين اليومين برنامج

 2023 - 2022:الجامعية لسنةا
 2022/ 2021دفعة: 

2022/10/   22خ: لتاريا 

 لغويةدراسات  : الشعبة
 العلمية الدرجة ولقبو األستاذ اسم
 العايل التعليم أستاذ بوزيد ساسي هادف

 العايل التعليم أستاذ العياشي عميار

 العايل التعليم أستاذ إبراهيم برامهي

 "أ" حماضر أستاذ وردة بويران

 "أ" حماضر أستاذ وليد بركاين

 "أ" حماضر أستاذ عبد الرمحان جودي

 "أ" حماضر أستاذ صاحل طواهري

 "أ" حماضر أستاذ صويلح قاشي

 :اآلتي التقويمي   األعمال جدول لتداول وذلك   
 .والعراقيل الصعوبات خطته، أمهيته، طبيعته، البحث: مشروع  1-
 .املناقشة وآفاق البحث، اإلجناز نسبة  2-
 النشر الدراسية، األيام والندوات، امللتقيات يف املشاركات ( احلالّية للسنة العلمّية النشاطات عرض 3-

 يف اجملالت العلمية...(.
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 الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية   
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 قالمة 9154ماي  8جامعة 
اآلداب و اللغاتكلية  

 قسم اللغة و األدب العريب
 



 :ول األ اللجنة
 القاعة التوقيت ولقبو الطالب اسم الصفة المناقشة لجنة أعضاء
   03.80 -03.80 تازير نادية   رئيسا بوزيد ساسي ىادفأ.د. 

11 

 01.90 -03.80 نوري هنرية  عضوا د. إبراىيم براىميأ.
 01.80 -01.90 حنان بن جامع عضوا صويلح قاشيد. 
 01.80 -01.80 محادو عادل عضوا آمنة جاىميد. 

 90.90 -01.80 وسيلة العايب عضوا د. وردة بويران
   90.80 -90.90 ابتسام بورشاق عضوا أسماء حمايديةد. 

 90.80 -90.80 ويل الدين محلة //
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

  اللجنة الثانية: 
 القاعة التوقيت ولقبو الطالب اسم الصفة المناقشة لجنة أعضاء
 99.90 -90.80 مطاطلة سهيلة رئيسا العياشي عميار أ.د.

11 
 

 99.80 -99.90 سلخان بلخري عضوا عبد الرحمان جوديد 
 99.80 -99.80 مدللهاجر  عضوا عمار بعداشد 
 91.90 -99.80 يوسف بن سامل عضوا صالح طواىريد. 
  91.80-91.90 فطيمة مسعودي عضوا حدة روابحيةد. 

 91.80 -91.80 ماجدة تبسي عضوا  د. وليد بركاني

// 
 98.90 -91.80 فرحايت فاطمة  

 98.80 -98.90 بثينة خمناش 
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 إمضاء رئيس القسم 

 


