
 
 العريب واألدب قسم اللغةكلية اآلداب والفنون                                                                

 حمضر نتائج مسابقة املاسرت عن بعد
 )2017-2016( للموسم اجلامعي

تكوين  اجتمعت جلنةواألدب العريب ومبقر قسم اللغة  2016أكتوبر  27 اخلميس يف يوم
املكّونة يف ختصص "اللسانيات التطبيقية"، و  "املاسرت عن بعد"من أجل حتديد نتائج مسابقة  للماسرت

 من:
 عميدة الكلية           أ.د.صفية مطهري-
 بوعناين سعاد آمنة      �ئب العميدة املكلفة ابلبيداغوجياأ.د.-
 د.زرادي نور الدين          رئيس قسم اللغة واألدب العريب-
 مسؤول ميدان اللغة واألدب العريب              ة حممدأ.د.برون-
 مسؤولة الشعبة             د.العزوين فتيحة-
 منسق املاسرت   أ.د.بن عيسى عبد احلليم-
 نظام املرافقة سؤولم             أ.د ملياين حممد-
 عضو             د.مطهري أمحد-
 عضو             د.الزاوي تيجاين-

بناء على  )2017-2016دورة ( عن بعد وذلك لضبط قائمة الناجحني للسنة األوىل ماسرت
وقد مت األخذ يف دراسة ملفات الطلبة  املعلومات اليت رصدها الطلبة يف املوقع املخصص لذلك.

من م، 2011نوفمرب  03الصادر يف  714املرتشحني وترتيبهم املعايري اليت أقرهتا الوزارة يف القرار رقم 
م، يف تقسيم نسب الفئات 2014جوان  09، الصادر يف 363االحتكام كذلك للقرار رقم دون 

 وفق ما يلي: النتائج اخلرجيني املرشحة ملسابقة، فكانت
وذلك بسبب عدم مطابقة شهادة الليسانس  ،رت اللجنة إقصاء ملفات الطلبة اآلتية أمساؤهمقرّ -1

 واألدب العريب" فقط، وهم:سانس املطلوب وهو "اللغة يلديهم لل



 سبب الرفض االسم واللقب الرقم
 عدم مطابقة التخصص كيحل عباد 1
 عدم مطابقة التخصص عبورة يوسف 2
 معلومات �قصة بن صباع عابد 3
 عدم مطابقة التخصص رمحي آمال 4
 عدم مطابقة التخصص سيد أمحد عمروش 5
 عدم مطابقة التخصص خليفي أمسة 6
 عدم مطابقة التخصص بدر البدور زريب 7
 عدم مطابقة التخصص بليلة حممد سالم 8
 عدم مطابقة التخصص بشرى حروين 9

 عدم مطابقة التخصص بوراس مبارك 10
 عدم مطابقة التخصص شريف اهلادي 11
 عدم مطابقة التخصص قرياط جلول 12
 عدم مطابقة التخصص جيدل ر�ض 13
 مطابقة التخصصعدم  غريب جياليل 14
 عدم مطابقة التخصص بن شريف دنيا زاد 15
 عدم مطابقة التخصص بلحواج فاطمة 16
 عدم مطابقة التخصص مهدي فاطمة 17
 عدم مطابقة التخصص بن بريكة فاطمة الزهراء 18
 عدم مطابقة التخصص هشام غريب حسني 19
 عدم مطابقة التخصص عمران كهينة 20
 مطابقة التخصصعدم  كرمية ركزة 21
 عدم مطابقة التخصص قداري دوية 22
 عدم مطابقة التخصص قريش حجار 23
 عدم مطابقة التخصص خلضر محادي 24



 عدم مطابقة التخصص برابح ليلى 25
 عدم مطابقة التخصص مهدادي عبد املالك 26
 عدم مطابقة التخصص مرمي زاميي 27
 عدم مطابقة التخصص بومخاش مرمي 28
 عدم مطابقة التخصص األمني حممد محادوش 29
 عدم مطابقة التخصص باللية حممد رضا 30
 عدم مطابقة التخصص يسعد حممد 31
 عدم مطابقة التخصص موسى طاهر 32
 نقص يف املعلومات اخلاصة ابلنقاط نبيل حممد 33
 عدم مطابقة التخصص �دية مواز بن 34
 التخصصعدم مطابقة  الدين نور زهري 35
 عدم ذكر التخصص جياليل ركاز 36
 عدم مطابقة التخصص سنة لومالك بن 37
 عدم مطابقة التخصص طيب بوخاري 38
 عدم مطابقة التخصص الدين عماد مشايل 39
 عدم مطابقة التخصص زاوي مرمي 40

 وقد مت رفض هذه امللفات لعدم مطابقة التخصص، ويف حاالت أخرى لعدم رصد املرتشح
لكل املعلومات اليت طُلبت منه، و هناك مرتشحني أيضا لديهم "ليسانس مهين"؛ أي الذين خترجوا 

 من املدارس العليا لألساتذة.
 :قّررت اللجنة قبول ملفات املرتشحني الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية، وكانت كاآليت-2

 "نظام ل.م.د": فئة احلاملني لشهادة ليسانس يف اللغة واألدب العريب-أوال
 اجلامعة معدل القبول االسم واللقب الرقم

 2013جامعة تلمسان  15,47 لنصاري حممد األمني 1

 2016 1جامعة سطيف 14,83 عبد العزيز بوحالس 2



 2016جامعة أدرار  14,78 بلقندوز بن عيسى 3

 2016جامعة جباية  14,69 حممد العيد رضوان 4

 2016جامعةجيجل  14,08 سفيان نعام 5

 2014جامعة مستغامن  13,50 بن بريكة حممد أمني 6

 2011جامعة تيارت  12,54 طاويل هشام 7

 2014جامعة سكيكدة  12,53 مساحي مصطفى 8

 2013جامعة سكيكدة  12,43 عطا هللا هيفة 9

 2004جامعة حممد بوضيف  12,37 درقاوي عثمان 10

 2016تيارت جامعة  12,23 سادوين محزة 11

 2012جامعة الواد  12,07 فارس الوسة 12

 2016أدرار  11,74 عبد الرمحن فايزة 13

 2013جامعة قسنطينة  11,63 طاحلي بومجعة 14

 2014جامعة بسكرة  11,51 حلو حفيظة 15

 2015جامعة الواد  11,34 بكوش �مسينة 16

 2011جامعة الواد  11,24 رغاب سهام 17

 2011تيزي وزو  11,22 عالء الدين  بوغازي 18

 2001  1اجلزائر 11,20 وهايب عبد الناصر 19

 2013جامعة بسكرة  11,18 تر� سفيان 20

 2014جامعة الواد  11,18 قنوش أيوب 21

 2014جامعة معسكر  10,95 مناصرية فريد 22

 2009جامعة سعيدة  10,94 عبد هللا اباب أمحد 23



 2013جامعة غرداية  10,93 هاجر طاجية 24

 2011 1اجلزائر 10,90 مقران عبد املومن 25

 2009  2جامعة البليدة 10,74 عديل مهدي 26

 2016جامعة بسكرة  10,73 سعيد ميمونة 27

 2016جامعة مستغامن  10,72 �دية بن حيىي 28

 2015  3جامعة اجلزائر 10,71 مراحي سعيد 29

 2015اجلزائر جامعة  10,68 بقريش وردة 30

 2015جامعة معسكر  10,62 مهدي طيب 31

 2013 1اجلزائر 10,60 بشريي عبد الرمحن 32

 2013جامعة تلمسان  10,59 جياليل عبد هللا 33

 2010جامعة أم البواقي  10,53 كهينة عمران 34

 2016جامعة بشار  10,52 عبد القادر منصورة 35

 2013تلمسان  جامعة 10,51 عبد هللا جياليل 36

 2015جامعة الواد  10,50 كيحل فريوز  37

 2015جامعة األغواط  10,48 سلماين إميان 38

 2016 1جامعة سطيف 10,45 بن حيىي �دية 39

 2014جامعة بشار  10,35 إمييمون أمني 40

 2010 2سطيف 10,34 زعموشي عالء الدين 41

 2014 1جامعة اجلزائر 10,22 ميهويب أسامة 42

 2011جامعة سعيدة  10,17 دايل حممد  43

  2015جامعة سعيدة  10,16 سهلي حممد عبد القادر 44
 2014جامعة الواد  10,04 بالط حممود 45



 2016  1جامعة اجلزائر 09,91 قطوش هاجر 46

 
 ":كالسيكفئة احلاملني لشهادة ليسانس يف اللغة واألدب العريب "نظام  : اثنيا

 
 اجلامعة معدل النجاح اللقب الرقم

 2012بشار  14,74 مسيون علي 1

 2015الوادي  13,85 بلعيدوين علي 2

 2005جامعة سعيدة  13,66 احلمزاوي كمال 3

 1997  1جامعة سطيف 13,21 بوتلي طاهر 4

 2011جامعة جباية  13,00 خلان كرمية 5

 2012جامعة الواد  12,69 ر�ن نبيل 6

 2011جامعة سعيدة  12,69 عبد القادر خدميي 7

 2009جامعة الواد  12,48 يوسف فالح 8

 2009الوادي  12,46 صباك أمحد 9

 2010جامعة سعيدة  12,42 زيدان رمزي 10

 2010جامعة جباية  12,40 صاحلي آمال 11

 2007  2جامعة اجلزائر 12,36 مالم زهرة 12

 1986 2جامعة سطيف 12,35 عطاوي العياشي 13

 2010جامعة الواد  12,23 مخايسية أمسة 14

 2007جامعة تلمسان  12,19 بشريي أمحد 15

 2010جامعة جامعة سعيدة  12,18 بوبكري زكال 16

 2012جامعة الواد  12,13 حممد محداوي 17



 2012 2جامعة اجلزائر 12,11 دابز عبد هللا 18

 2015جامعة مسيلة  12,00 بوحارس عبد القادر 19

 2009جامعة سعيدة  12,00 حصباية علي 20

 2002جامعة سعيدة  11,96 بن شهبة خنلة 21

 2010جامعة تلمسان  11,90 أمحد أكرمي 22

 2013جامعة مستغامن  11,87 بن عثمان أمحد 23

 2008جامعة تلمسان  11,85 �مسينة بوبكريي 24

 2013جامعة بشار  11,81 هين صالح الدين 25

 2007جامعة سعيدة  11,81 يوسف بلملياين 26

 2009جامعة الواد  11,80 دخان فريد 27

 2008   2جامعة ابتنة 11,77 صحايب خدجية 28

 2012جامعة حممد بوضياف  11,75 برزوق أمني 29

 1993جامعة بسكرة  11,74 خلفة موسى 30

 2011 1جامعة اجلزائر 11,73 زروق شهرزاد 31

 2009جباية  11,70 فرحات عبد اجمليد 32

 2008 2جامعة سطيف 11,68 بوخاري عبد اجمليد 33

 2000جامعة مستغامن 11,66 موحد بوظهري 34

 2000جامعة بشار  11,66 بودهري نوهاد 35

 2007جامعة تيارت  11,65 بن عودة زينب 36

 2013  2جامعة البليدة 11,64 فاضل فائزة 37

 2008 جامعة الواد 11,64 إكلكل مولود 38



 2012 1جامعة سطيف 11,64 صالح الدين بودنيا 39

 2000 1اجلزائر 11,63 قدراوي آمال 40

 2009جامعة سيدي بلعباس 11,63 خدجية وليد 41

 2010جامعة جباية  11,61 زروقي مفالح 42

 2009جامعة تلمسان  11,60 ز�قي مجال 43

 2010جامعة الواد  11,60 جنار عبد اهلادي 44

 1999جامعة حممد بوضياف  11,58 بودواية سعاد 45

 2004جامعة الواد  11,50 بن مريول عبد الغين 46

 2006جامعة وهران  11,48 بومناد فتيحة 47

 2012جامعة عنابة  11,45 حاج علي السعيد 48

 2012 1جامعة اجلزائر 11,45 حممد ابوين 49

 2008جامعة الواد  11,45 حداد إمساعيل 50

 2012  1جامعة اجلزائر 11,45 بيوين حممد 51

 2010جامعة أدرار  11,44 حياسن مراد 52

 2007  2جامعة سطيف 11,41 بزولة شعبان 53

 2010جامعة سيدي بلعباس  11,41 بورملالة خرية 54

 2012جامعة تيزي وزو  11,40 طراد إمام 55

 1989جامعة مستغامن  11,40 بوعزة غاشم 56

 2010جامعة الواد  11,39 طباخ وحيد 57

 2011جامعة سعيدة  11,39 بوسعيد عمر 58

 2009جامعة أدرار  11,38 بوعدو حليمة 59

 2009  2جامعة اجلزائر 11,37 رمضاين توفيق 60

 2001الوادي 11,36 عبيد �صر 61

 2007جامعة تلمسان  11,36 زغادة مسية 62



 2007 جامعة مستغامن 11,35 علي بكري أمينة 63

 2005جامعة سعيدة  11,31 كاعوشي وردة 64

 2012  2جامعة اجلزائر 11,30 زروقي حممد البشري 65

 2006جامعة الواد  11,29 رخاص جياليل 66

 2009جامعة معسكر  11,29 قدوري بومدين 67

 2009جامعة الواد  11,27 بن بوعلي مفيدة 68

 2008 جامعة مستغامن 11,27 اباب أمحد أمحد 69

 2001جامعة مستغامن  11,26 بوردة سعيد 70

 2001جامعة بسكرة  11,24 زحام حممد 71

 2005جامعة سعيدة  11,19 مالكي مسية 72

 2010الوادي  11,16 جرخان عبد القادر 73

 2013جامعة تلمسان  11,15 مالطي محيد 74

 2012جامعة مستغامن  11,13 لوعليش صاحلية 75

 2010جامعة الواد  11,12 احممد أمحد 76

 2014جامعة الواد  11,12 بن فطة أمحد 77

 2009جامعة وهران  11,12 هفايفة موسى 78

 2008جامعة تيارت  11,11 صديق ساسي 79

 2008جامعة اجلزائر  11,11 سخريي حنفي 80

 2003  1جامعة سطيف 11,06 زقال زهرة 81

 2005 1جامعة سطيف 11,05 قبايلي محزة 82

 2003جامعة مستغامن  11,04 رضا بن مالك  83

 2012 1سطيف 11,03 عتيق عبد الوهاب 84

 2011  1جامعة سطيف 11,03 زنقي أم كلثوم 85

 2007جامعة الواد  11,02 شكور إبراهيم 86

 2001جامعة سعيدة  11,02 عبد هللا بوسعيد  87



 2006جامعة مستغامن  11,01 درار أمينة 88

 2007  1جامعة اجلزائر 11,01 نبيل ونيسي 89

 2005جامعة بسكرة  11,01 زاتري ملياء 90

 2009جامعة التكوين املتواصل 11,01 دهيمي حممد العيد 91

 2005جامعة مستغامن  11,00 بن جريو إبراهيم 92

 2007جامعة سعيدة  11,00 عفيف �در 93

 2012 1جامعة سطيف 10,99 محدين محزة 94

 2006   2جامعة اجلزائر 10,99 السالم سعيدعبد  95

 2007جامعة أدرار  10,98 شرماط بوطوشنت 96

 2008جامعة سعيدة  10,96 فاطمة زقرير 97

 1994جامعة املسيلة  10,95 عبد الرزاق خريف 98

 2003جامعة حممد بوضياف  10,94 حيياوي عيسى 99

 1999جامعة اجلزائر  10,94 بوراس آمال 100

 2013سيدي بلعباس  10,93 عمار عمار عبد الستار 101

 1997جامعة سعيدة  10,93 مباركة عمار 102

 2007جامعة مستغامن  10,92 طيب بوقرط 103

 1995جامعة املسيلة  10,92 رشيد بن عيسى بن غبو 104

 2010جامعة سعيدة  10,91 فاطمة الزهراء ميلودي 105

 2008الواد جامعة  10,91 مساسي عثمان 106

 2006   2جامعة اجلزائر 10,89 خالف احلسني 107

 2004جامعة بلعباس  10,89 جالت حممد 108

 2011مستغامن  10,88 جلول مرمي 109

 2000جامعة مستغامن  10,87 بغدادي خدجية 110

 2004جامعة تلمسان  10,87 ضامن علي 111

 2011جامعة املسيلة  10,86 عبد ربو هشام 112



 1995جامعة سعيدة  10,86 شيباين نورية 113

 2013جامعة أدرار  10,86 بن طاطة حممد 114

 2006جامعة سعيدة  10,85 هاديلي عبد الواحد 115

 2009جامعة مستغامن  10,85 فياليل محزة 116

 2004  2جامعة سطيف 10,84 مريود حممد 117

 2010جامعة بلعباس  10,83 بوزيد سنية 118

 2جامعة اجلزائر 10,83 لبدوسي وردة 119
 2008مستغامن  10,81 هدي عمر 120

 2012جامعة مستغامن  10,78 شفرة حممد 121

 2008 2ابتنة 10,78 إبراهيم عيساوي إبراهيم 122

 2011جامعة التكوين املتواصل 10,77 بوصفصاف حسام 123

 2011جامعة سعيدة  10,77 فاطمة الزهراء راشد 124

 2009جامعة حممد بوضياف  10,75 بلعسل الطيب 125

 2010جامعة الواد  10,75 بن عطية مسيحة 126

 2012جامعة املسيلة  10,74 حيمور صالح 127

 2004سيدي بلعباس  10,74 مقدم علي 128

 2009جامعة أدرار  10,73 يوسف عالن 129

 2001جامعة مستغامن  10,72 دملي حممد 130

 2007جامعة املسيلة  10,71 جياليل احلسن 131

 2012جامعة مستغامن  10,71 إيدير عبد هللا 132

 2008جامعة تيارت  10,71 رجامي عبد القادر 133

 2008جامعة الواد  10,70 عمر هدي 134

 2001جامعة الواد  10,70 زمورة نبيل 135

 2012املتواصل  10,69 كباشة عبد الرزاق 136

 1998جامعة سعيدو  10,69 بن ديدي بشري 137



 2010  1جامعة اجلزائر 10,69 خريف عيسى جنيب 138

 2007جامعة أدرار  10,68 خبتة عقيبة 139

 2003جامعة مستغامن  10,67 بن عمور خبدي 140

 2012  2جامعة ابتنة 10,67 ميحي حممد 141

 2012جامعة جيجل  10,67 يوسف ميمون 142

 2001بسكرة  جامعة 10,66 صاحل حممد 143

 2011تبسة  10,66 عمار عبد اهلادي 144

 2002جامعة مستغامن  10,65 غنية خليفي 145

 2002جامعة سعيدة  10,65 مساهاناطيبة  146

 1999جامعة مستغامن  10,64 بوضيفة حممد 147

 2009جامعة الواد  10,63 بن سامل �يل 148

 2005بلعباسجامعة سيدي  10,63 حممد بلعريب 149

 2007جامعة تلمسان  10,62 علي الطالب علي 150

 2008جامعة تيزي وزو  10,61 بكوش حممد 151

 2012جامعة مستغامن  10,61 رزقي داميي 152

 2001جامعة مستغامن  10,60 عالم بوعالم 153

 2006جامعة مستغامن  10,59 العمراين إمساعيل 154

 1998سعيدة  جامعة 10,58 مولود بعالل 155

 2010جامعة أدرار  10,56 عيساين فتحي 156

 2013سعيدة  10,56 بوزيزاوي أمحد  157

 2012جامعة بشار  10,55 دين سارة 158

 2013جامعة املسيلة  10,55 زقاوي حممد فريد 159

 2006 2جامعة اجلزائر 10,55 �صر عبد احلليم 160

 2015بسكرة  جامعة 10,55 لطرش عبد احلميد 161

 2008جامعة الواد  10,53 ميهويب احلاج 162



 2012  1جامعة البليدة 10,53 أنور جمور 163

 2011جامعة سعيدة  10,52 راشد فاطمة الزهراء 164

 2012جامعة أدرار  10,52 بن عبد هللا خشاي 165

 2007جامعة تيزي وزو  10,51 هشام اببوري 166

 1999جامعة مستغامن  10,51 قوبعفاطمة بن ي 167

 2008جامعة سعيدة  10,48 عبد العايل زغدود 168

 2005جامعة الواد  10,47 العريب بن ويس امساعيل 169

 2008جامعة مستغامن  10,46 هبلول نصر الدين 170

 2003جامعة مستغامن  10,46 ابكري عبد القادر 171

 2008ابتنة  10,46 عماري يوسف 172

 2013 1جامعة سطيف 10,46 اخلدمي حيىي 173

 2007جامعة سيدي بلعباس  10,45 بن عودة مقديد 174

 2013جامعة مستغامن  10,44 حممد فريد زقاوي 175

 2010سعيدة  10,44 بن عابد آمال 176

 2003جامعة بسكرة  10,44 �رون عمر 177

 2001سعيدة  10,42 بن راضية فاطمة الزهراء 178

 2012جامعة الواد  10,42 قناية هشام 179

 جامعة أدرار 10,40 بن زهرة ميلود 180

 2012جامعة معسكر 10,40 حفصي بغداد 181

 2000جامعة مستغامن  10,39 بومايل أمينة 182

 2011جامعة تيارت  10,38 �جي خمتارية 183

 2010جامعة تيارت  10,38 عبد الغين ابليكي 184

 1997 2سطيفجامعة  10,37 قدوري رضا 185

 2009جامعة الواد    10,36 أمحد ز�ين 186

 2006جامعة مستغامن  10,36 �سني فائزة 187



 2007جامعة تيارت  10,36 حممدي سيد أمحد 188

 2000جامعة بسكرة  10,35 مسعود مرمي 189

 2006جامعة الواد  10,35 بن طيب حسني 190

 2004جامعة الواد  10,35 جياليل عثمان 191

 2004جامعة الواد  10,34 قوايل رمحة 192

 2004جامعة معسكر  10,34 بشري حدوسي 193

 1994جامعة مستغامن  10,33 بن ويس خرية 194

 2003جامعة أدرار  10,32 دبيان عبد الرمحن 195

 2008الوادي  10,31 بلحوت حسن 196

 1995مستغامن  10,30 بطبقور عبد القادر 197

 2000جامعة مستغامن  10,30 لغاب فتحي 198

 2010 2ابتنة 10,29 بوشابة عبد السالم 199

 2000جامعة مستغامن  10,29 أمينة بومايل 200

 2000جامعة مستغامن  10,28 دمحان كمال 201

 1996جامعة الواد  10,27 عايدي سامية 202

 2010  2جامعة اجلزائر 10,26 خرويب مسري 203

 2003   2جامعة اجلزائر 10,25 قادة صايف 204

 2004جامعة أدرار  10,24 عثماين جياليل 205

 2000جامعة بسكرة  10,24 مسعود هواري 206

 2009جامعة مستغامن  10,22 ميلود بلعباس 207

 2010جامعة مستغامن  10,19 فيغول طه 208

 2005جامعة سيدي بلعباس  10,18 عزوز خبدومة 209

 2011جامعة الواد  10,17 سعاد فالحي 210

 2007جامعة حممد بوضياف  10,17 جلول خلوط 211

 2010جامعة وهران  10,16 زقاي خالد 212



 2009الوادي  10,15 ز�ين أمحد 213

 2006جامعة مستغامن  10,13 ابرودي عبد اجمليد 214

 2011مستغامن  10,11 ابكري عبد هللا 215

 2009سعيدة  جامعة 10,11 جندار عبد احلميد 216

 2008جامعة الواد  10,01 بن جلول عمر 217

 1993مستغامن  10,00 علكاك عبد القادر 218

 2000جامعة التكوين املتواصل  10,00 بر�ح رشيد 219

 2011تبسة  09,98 مصطفى عائشة 220

 2009جامعة مستغامن  09,98 بلحمري حسنية 221

 1991املسيلة  جامعة 09,97 ساملي �صر 222

 2011جامعة مستغامن  09,92 تباين اهلامشي 223

 2006جامعة تيارت  09,78 جعوان بشري 224

 2010جامعة تلمسان  09,73 فاطيزة علي �سني 225

 2013سعيدة  09,62 راوي عبد الرحيم 226

 2010جامعة األغواط  09,45 حممد معروف 227

 2000بسكرة  جامعة 09,28 بن محو مساعيل 228

 2011جامعة الواد   09,13 حممود فقري 229

قة إىل غاية التأكد من نتائج الطالب احملصل عليها رت اللجنة أّن هذه النتائج تبقى معلّ قرّ وقد 
الطالب مع ما هو مرصود يف الواثئق  امللف الورقي، ويف حالة عدم مطابقة املعلومات اليت أدىل هبا يف

 الرمسية يقصى فورا من القائمة.
وعليه ندعو الناجحني إىل التقرب من مصلحة البيداغوجيا بقسم اللغة واألدب العريب، كلية 

أمحد بن بلة من أجل التسجيل الورقي النهائي، ويتكون امللف من  1اآلداب والفنون، جامعة وهران
 ما يلي:
 لور�.شهادة الباكا-
 شهادة الليسانس يف اللغة واألدب العريب-



 .كشوف النقاط-
 صوراتن مشسيتان-
 دج. (توجد احلوالة على مستوى القسم).10.000.00رسوم التسجيل السنوية -

 " للمتكون يف املاسرت عن بعد.الدليل البيداغوجي"على جيدا وقبل التسجيل يرجى االطالع 
 : مالحظة

نوفمرب  06، وتنتهي يف يوم األحد 2016أكتوبر  30يوم األحد تبدأ عملية التسجيل -
 مساًء. 16يف الساعة  2016
 أي استفسار حول النتائج يُرجى مراسلة العناوين التالية:-

smetahri@gmail.com- 
Abdelhalim2001@yahoo.fr- 
Bermed_31@yahoo.fr- 

 اإلدارة
 
 

 اإلدارة
 
 
 
 

 
 


