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 اندًٕٓرٌح اندسائرٌح انعًٌقراطٍح انػعثٍح
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 ٔزارج انرعهٍى انعانً ٔانثسث انعهًً
MINSTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIGUE 

 -تــرج تٕعرٌـرٌح-خـايعح يسًع انثػٍر اإلتراًًٍْ 
UNIVERSITE MOHAMED ELBACHIR EL IBRAHIMI, BORDJ BOU ARRERIDJ 

 آظاب ٔانهغاخكهٍح 
FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES 

انهغح ٔاألظب انعرتً قطى  

DEPARTEMENT DE LANGUE ET LETTRE ARABE 
 

اندايعٍح نثانث نهطُح نًطاتقح انركٌٍٕ فً انطٕر ايسضر انقائًح انُٓائٍح نهطهثح انًررغسٍٍ          

 2017-07-27انًؤرش فً  834ظراضح انطعٌٕ، ٔطثقا نهقرار رقى تعع ( )ظكرٕراِ ل.و.ظ 2017/2018

خٌٕهٍح  27انًؤرضح فً:  484رقى انٕزارٌح ٔانرعهًٍح  ،2016خٕاٌ  2 :انًؤرش فً 547ر رقى ارٔانق

 انًرعهقح تكٍفٍاخ ذُظٍى يطاتقح االنرساق تانركٌٍٕ فً انطٕر انثانث.ٔ 2017

 "انُقع ٔانعراضاخ األظتٍح"رطصص: ان

 انقرار انرصٍُف ذطصص انًاضرر اندايعح األصهٍح ذارٌص انًٍالظ االضى ٔانهقة انرقى

 
 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A َقع عرتً يعاصر خايعح انثٌٕرج 04/10/1993 أضًاء زًعأي 10

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A َقع أظتً زعٌث ٔيُاْدّ خايعح أو انثٕاقً 17/12/1966 عثع انعسٌس َصرأي 10

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 02/10/1991 أضًاء يثاركٍح 10

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 27/04/1990 عفاف غالتً 10

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ ترج تٕعرٌرٌح خايعح 27/11/1992 أٍَص عٌٕثر 10

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A َقع أظتً زعٌث ٔيُاْدّ خايح أو انثٕاقً 17/01/1987 ضْٕح رٔيً 10

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 07/12/1990 كرًٌح ثاتد 10

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A َقع أظتً زعٌث خايعح انًطٍهح 04/03/1984 َعًٍح رزهً 10

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A ضطاب َقعي يعاصر خايعح ذثطح 21/06/1993 فرسً راْى 10

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 24/02/1991 ظالل تٕرٌع 01

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 18/03/1988 ٌايُح خسٍع 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 18/10/1992 ضايٍح طكٕك 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 07/02/1991 ضهًٍح أٔعٍطى 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 26/12/1992 رغٍعج ٌسٍٕظ 00
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 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A أظب خسائري خايعح انًطٍهح 07/12/1990 ضفٍاٌ غالنً 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 03/09/1993 ضارج تهثٕاب 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 24/12/1993 تهعطارآيال  00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A أظب عرتً زعٌث خايعح انًطٍهح 14/08/1992 زهًٍح عًار أٔغٍع 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A َقع أظتً زعٌث خايعح انًطٍهح 04/03/1977 صٍَٕا نطضر زًٍُح 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A َقع أظتً زعٌث خايعح انًطٍهح 25/04/1992 زهًٍح يًُٓ 01

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A أظب عرتً زعٌث خايعح يطٍهح 22/11/1991 فاذر تٕرزهح 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A أظب عرتً زعٌث خايعح يطٍهح 14/11/1989 صثاذ نثصٍر 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ تٕعرٌرٌحخايعح ترج  09/07/1979 ضٍْٕهح يسًاظي 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A َقع يعاصر خايعح انثٌٕرج 29/12/1986 يهٍكح عًار 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A أظب عرتً زعٌث خايعح يطٍهح 25/10/1988 عًار انغرتً 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A َقع أظتً زعٌث خايعح انًطٍهح 24/03/1971 كًال رتعً 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 12/04/1993 َعًٍح زفص 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 15/08/1980 ضعاظ ْٔاب 00

انعرتً َٔقعِاألظب  خايعح ترج تٕعرٌرٌح 25/05/1987 فاطًح يثاركً 00  A يقثٕل إلخراء انًطاتقح 

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 01/06/1993 عفاف غارف 01

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A نطاٍَاخ ٔذسهٍم انططاب خايعح ضكٍكعج 19/04/1989 ًيٍُع زٌُح 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 08/12/1993 ضٕنح قاٌعي 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 19/08/1980 غٍُح يٕاضً 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 17/10/1989 يٍهٕظ طٍثح 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ تٕعرٌرٌحخايعح ترج  05/03/1993 ضًٍسح ْكاش 00

َظرٌح األظب ٔيُاْح  02خايعح ضطٍف  12/05/1991 ضٕنح تارج 00

 ذسهٍم انططاب
A يقثٕل إلخراء انًطاتقح 

ظب زعٌث ٔيعاصراأل خايعح قطُطٍُح 28/05/1983 ضًٍح عٌٍٕ 00  A يقثٕل إلخراء انًطاتقح 

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 31/03/1991 تهقٍص تٕيرطح 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 01/01/1984 نٍهى تهساج 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A ذسهٍم انططاب خايعح اندهفح 14/12/1988 زطاو انعٌٍ يػري 01
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 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A أظب يعاصر 2خايعح ضطٍف  01/04/1992 غٍُٓاز ياذً 00

َظرٌح األظب ٔيُاْح  2خايعح ضطٍف  11/05/1993 عثع انثاقً عطا اهلل 00

 ذسهٍم انططاب
A يقثٕل إلخراء انًطاتقح 

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 14/04/1986 انسْرج غراتً 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 26/12/1991 يُال رٔاتر 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A األظب انعرتً َٔقعِ خايعح ترج تٕعرٌرٌح 31/03/1984 َثٍهح غٕظار 00

 يقثٕل إلخراء انًطاتقح A انُقع ٔذسهٍم انططاب خايعح عُاتح 05/05/1990 غًٍاء األطرظ 00

  

 

                               

                          

 رئٍص انًدهص انعهًً نهكهٍح رئٍص انهدُح انعهًٍح رئٍص انقطى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عًٍع انكهٍح َائة عًٍع انكهٍح يطؤٔل  ندُح انركٌٍٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 11/10/2017ترج تٕعرٌرٌح فً: 


