
 

  

 

 

 )جديد نظام( الدكتوراه لطلبة )التقويميين( التكوينيين اليومين برنامج
 2021-2020  :الجامعية للسنة

2021/09/   :28  التاريخ 
 2016/2017 دفعة:  / الخطاب وتحليل اللسان علوم :المشروع عنوان

 عميار العياشي  /أ.د   :المشروع رئيس

 العلمية الدرجة ولقبو األستاذ اسم
 العايل التعليم أستاذ  عميار العياشي

 العايل التعليم أستاذ  زرقني فريدة
 العايل التعليم أستاذ  معلم وردة

 "أ" حماضر أستاذ  بعداش عمار
 "ب" حماضر أستاذ بلعز الطاهر

 

 :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

 قاملة 1945ماي  8جامعة 
اآلداب  واللغاتكلية  

 قسم اللغة و األدب العريب
 



 األولى اللجنة: 
 

 القاعة التوقيت ولقبو الطالب اسم الصفة المناقشة لجنة أعضاء
   09.00 -08.30 بسمة خالف رئيسا العياشي عميارأ.د 

01 
 09.30 -09.00 آمال أمدور عضوا عمار بعداشد. 

 10.00 -09.30 سوايحيةسارة  عضوا د. الطاىر بلعز
 10.30 -10.00 بثينة مخناش  

 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )جديد نظام( الدكتوراه لطلبة )التقويميين( التكوينيين اليومين برنامج
 2021-2020  :الجامعية للسنة

2021/09/   :28  التاريخ 

  2019/ 2018دفعة:   / 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
 "ب" حماضر أستاذ العايش سعدوين

 "أ" حماضر أستاذ السعيد مومين
 "أ" حماضر أستاذ زوليخة زيتون

 

 :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...(.

République Algérienne Démocratique 

et Populaire 

Ministère de L’enseignement Supérieur 

et de la recherche scientifique 

Université 8 Mai 1945 Guelma 

Faculté des Lettres et des Langues 

Langue et littérature arabe 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 قالمة 1945ماي  8جامعة 
اآلداب و اللغاتكلية  

 قسم اللغة و األدب العريب
 



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

   09.00 -08.30 ىناء داود رئيسا علي طرش .د

09 
 09.30 -09.00 رملة ناصري عضوا المجيد بدراويد. عبد 

 10.00 -09.30 وفاء بوراس عضوا العايش سعدونيد. 
 10.30 -10.00 بن علوش  حورية   

 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 

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

   09.00 -08.30 فاطمة الزىراء بوكرمة رئيسا أ.د. عبد العزيز بومهرة

10 
 09.30 -09.00 غلوج  وداد  عضوا د. زوليخة زيتون

 10.00 -09.30 بوكعبن  ندى  عضوا د. نادية موات
 10.30 -10.00 جلباني  دالل   

 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )جديد نظام( الدكتوراه لطلبة )التقويميين( التكوينيين اليومين برنامج
 2021-2020  :الجامعية للسنة

2021/09/   :28  التاريخ 

  2020/ 2019فعة:  و   2018/ 2017دفعة:   / 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 فريدة زرقني

 العايل التعليم أستاذ وردة معلم

 العايل التعليم أستاذ ميلود قيدوم

 "أ" حماضر أستاذ  ين خشةاعبد الغ
 "أ" حماضر أستاذ  نادية موات
 "أ" حماضر أستاذ علي طرش

 "ب" حماضر أستاذ عبد اجمليد بدراوي
 "أ" حماضر أستاذ السعيد مومين
 "أ" حماضر أستاذ زوليخة زيتون

 

 :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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et Populaire 

Ministère de L’enseignement Supérieur 

et de la recherche scientifique 

Université 8 Mai 1945 Guelma 

Faculté des Lettres et des Langues 

Langue et littérature arabe 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 قالمة 1945ماي  8جامعة 
اآلداب و اللغاتكلية  

 قسم اللغة و األدب العريب
 



 وقد جرت األشغال على النحو اآلتي:
 

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

   09.00 -08.30 عيسوس  ىشام رئيسا وردة معلمد. أ.

14 
 09.30 -09.00 حراث  إسماعيل عضوا السعيد مومنيد. 
 10.00 -09.30 سعادنة  وائل فخر اإلسالم عضوا ني خشةاعبد الغد. 

 10.30 -10.00 بوعطيط  نجاح  
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

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

   11.00 -10.30 مديحة أعراب رئيسا أ.د ميلود قيدوم

05 
 11.30 -11.00 خولة عبسي عضوا نادية مواتد. 
 12.00 -11.30 عراب وسيلةأ عضوا أحالم عثامنيةد. 

 12.30 -12.00 بودربالة يزيد عضوا د. زوليخة زيتون
 13.00 -12.30 بوقريوفضيلة  عضوا عبد المجيد بدراوي

  13.30-13.00 ليلى مرج  
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )جديد نظام( الدكتوراه لطلبة )التقويميين( التكوينيين اليومين برنامج
 2021-2020  :الجامعية للسنة

2021/09/   :28  التاريخ 

  2020/ 2019دفعة:   / 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 العياشي عميار

 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
 "أ" حماضر أستاذ لطيفة رواحبية

 

 :اآلتي التقويمي   األعمال جدول لتداول وذلك   
 .والعراقيل الصعوبات خطته، أمهيته، طبيعته، البحث: مشروع  1-
 .املناقشة وآفاق البحث، اإلجناز نسبة  2-

République Algérienne Démocratique 

et Populaire 

Ministère de L’enseignement Supérieur 

et de la recherche scientifique 

Université 8 Mai 1945 Guelma 

Faculté des Lettres et des Langues 

Langue et littérature arabe 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 العايل والبحث العلميوزارة التعليم 

 قالمة 1945ماي  8جامعة 
اآلداب و اللغاتكلية  

 قسم اللغة و األدب العريب
 



 النشر الدراسية، األيام والندوات، امللتقيات يف املشاركات ( احلالّية للسنة العلمّية النشاطات عرض 3-
 يف اجملالت العلمية...(.

 وقد جرت األشغال على النحو اآلتي:
 األولى اللجنة: 
 القاعة التوقيت ولقبو الطالب اسم الصفة المناقشة لجنة أعضاء

   11.00 -10.30 مراد بوكلوة  رئيسا د. صالح طواىري

03 
 11.30 -11.00 إدريس بوشيبة  عضوا العياشي عميارد. أ.

 12.00 -11.30 إيمان العايش   عضوا د. صويلح قاشي
 12.30 -12.00 سناء حمايدية  عضوا د. وردة بويران

  13.00 -12.30 ميار غريب   عضوا د. إبراىيم براىمي
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

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

   11.00 -10.30 شيماء بوديار  رئيسا بوزيد ساسي ىادف أ.د 

04 

 11.30 -11.00 نوال بوعمرة   عضوا فريدة زرقيند. أ.
 12.00 -11.30 نوال ىدنة   عضوا وليد بركانيد. 

 12.30 -12.00 وفاء بن يوسف  عضوا د. عبد الرحمن جودي 
   عضوا د. حدة روابحية

   عضوا د. لطيفة روابحية
 مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

 


