
 

  

 

 

 )جديد نظام(  الدكتوراه لطلبة )التقويميي( نيالتكوي اليوم برنامج
 2021-2020  :الجامعية للسنة

2021/10/   :31  التاريخ 
 2020/2021 دفعة:  ، دراسات أدبية :المشروع عنوان

 عبد العزيز بومهرة  /أ.د  :المشروع رئيس
 العلمية الدرجة ولقبو األستاذ اسم

 العايل التعليم أستاذ  عبد العزيز بومهرة

 العايل التعليم أستاذ  وردة معلم

 العايل التعليم أستاذ ميلود قيدوم

 "أ" حماضر أستاذ  عبد الغين خشة
 "أ" حماضر أستاذ  نادية موات
 "أ" حماضر أستاذ علي طرش

 "أ" حماضر أستاذ صاحل طواهري
 "أ " حماضر أستاذ العايش سعدوين

 "أ" حماضر أستاذ السعيد مومين
 "أ" حماضر أستاذ زوليخة زيتون
 "أ" حماضر أستاذ أحالم عثامنية
 "أ" حماضر أستاذ وردة حالسي

 

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

 يف اجملالت العلمية...(.
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 األولى اللجنة: 
 القاعة التوقيت ولقبو الطالب اسم الصفة المناقشة لجنة أعضاء

   03.00 -03.30 بن علوشحورية  رئيسا أ.د. عبد العزيز بومهرة
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 00.10 -03.00 حاج عزام شاىيناز  عضوا د. زوليخة زيتون
 00.30 -00.10 جدي صونـيا  عضوا  العايش سعدوند. 

 00.00 -00.30 حيمور سهى عضوا د. علي طرش
 10.10 -00.00 بوقرة كوثر عضوا د. نادية موات

 10.30 -10.10 عزوز خولة 
 10.00 -10.30 جلبانيدالل 

 11.10-10.00 ف الزىرة بوكرمة
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

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

   03.00 -03.30 عرايسية رحاب رئيسا أ.د. ميلود قيدوم
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 00.10 -03.00 طواىرية دالل عضوا د. عبد الغني خشة

 00.30 -00.10 مةطامعروف ف عضوا د. السعيد مومني
 00.00 -00.30 نجاح بوعطيط عضوا د. وردة حالسي

 10.10 -00.00 إيمان دكدوك  
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 
 

 

 

 

  



 )جديد نظام( الدكتوراه لطلبة )التقويميين( نيالتكوي اليوم برنامج
 2021-2020  :الجامعية للسنة

2021/10/   :31  التاريخ 

 2020/2021 دفعة:دفعة:   / لغويةدراسات   :المشروع عنوان
 صالح طواىري  /د  :المشروع رئيس

 العلمية الدرجة ولقبو األستاذ اسم
 "أ" حماضر أستاذ  صاحل طواهري

 "أ" حماضر أستاذ عبد الرمحن جودي
 العايل التعليم أستاذ بوزيد ساسي هادف

 العايل التعليم أستاذ عميارالعياشي 

 العايل التعليم أستاذ فريدة زرقني

 "أ" حماضر أستاذ وليد بركاين 
 "أ" حماضر أستاذ وردة بويران

 "أ" حماضر أستاذ حدة رواحبية
 "أ" حماضر أستاذ إبراهيم برامهي
 "أ" حماضر أستاذ صويلح قاشي
 "ب" حماضر أستاذ لطيفة رواحبية

 

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

 يف اجملالت العلمية...(.
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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 األولى اللجنة: 
 القاعة التوقيت ولقبو الطالب اسم الصفة المناقشة لجنة أعضاء

   03.00 -03.30 بوراس ىيثم رئيسا العياشي عميار د. أ.

13 
 00.10 -03.00 دلول ىالة عضوا د. صالح طواىري

 00.30 -00.10 فركوس خولة عضوا بوزيد ساسي ىادفد. أ.
 00.00 -00.30  رزيقةعبادلية  عضوا وردة بويراند. 

 10.10 -00.00 ةآتشي حمز  
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

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

   03.00 -03.30 معطاهلل العربي رئيسا فريدة زرقينأ.د 

20 
صالحقبوج  عضوا د. عبد الرحمن جودي   03.00- 00.10 

 00.30 -00.10 جعفر جدي عضوا د. إبراىيم براىمي
 00.00 -00.30 صباح مرسي عضوا د. وليد بركاني

   
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

 


