
"ل م د"غير المقبولين الجتياز مسابقة دكتوراه القائمة الطلبة المقبولين و

2016/2017"تاريخ الحركات الوطنية المغاربية"تخصص 

مناصب05: المفتوحةعدد المناصب
مالحظةالترتيبتخصص الماسترالجامعة األصليةتاريخ االزدياداالسم واللقبالرقم
مقبولAتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1989- 09-21تغزاريت حليمة.1
مقبولAتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرغواطألا1991-09- 03مريقي مصعب.2
مقبولAتاريخ احلركة الوطنية اجلزائريةمعسكر1992- 02-15سالك احمد امين.3
مقبولAريب احلديث واملعاصرتاريخ املغرب العتلمسان1992- 02-26بن زالط صارة.4
مقبولA//تلمسان1986- 08-16علواني محمد.5
مقبولAتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1983- 12-11غالم عبد الحكيم.6
مقبولA//تلمسان1970- 01-01بن معمر دريس.7
مقبولAصرتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاتلمسان1092- 06-28قوبعي خديجة.8
مقبولA//تلمسان1991- 04-25احمد عمار كريمة.9

مقبولAتاريخ اجلزائر احلديث واملعاصرقسنطينة1992- 01-31اوشن سميرة.10



مقبولAتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1991- 10-15عوفي رشيدة.11

شيخاوي سيدي.12
محمد

مقبولA//تلمسان1983- 28-05

مقبولAتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرتلمسان1989- 09-03رينطيبي نس.13
مقبولAتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1983- 12-14رابح محمد.14
مقبولA//تلمسان1983- 08-29زروقي محمد.15
مقبولA//تلمسان1986- 11-27عفاني محمد.16
مقبولAريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرتاتلمسان1993- 02-14باألعرج أسماء.17
مقبولA//تلمسان1993- 01-02بردق فاطمة.18
مقبولAتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1969- 03-24بلمقدم بومدين.19
مقبولA//تلمسان1970- 10-09عنيبة جياللي.20
مقبولA//تلمسان1989- 10-28العربي اسماعيل.21
مقبولAتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرتلمسان1985- 01-31كية جدير ز .22
مقبولAتاريخ اجلزائر احلديث واملعاصرتيارت1989- 02-20دحام الحاج .23
مقبولAتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1991- 08-02عمور هشام .24
مقبولB//تلمسان1988- 12-22عنبر البشير.25
مقبولB//تلمسان1972- 10-13ي فؤادحمر ل.26

صغيري عبد .27
الرحيم

مقبولB//تلمسان1988- 11-03

مقبولBتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرتلمسان1989- 02-01خلوفي فتحي .28
مقبولBتاريخ اجلزائر احلديث واملعاصرمسيلةال1988- 01-11رزيق علي.29
مقبولBتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرسانتلم1981- 08-01بوغزال محمد.30

بن موسى محمد .31
االمين

مقبولB//تلمسان1989- 32-07

مقبولB//االغواط1988- 05-21رنان شعيب.32



مقبولBتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1989- 07-19مصطفاوي فتيحة.33
مقبولBغرب العريب احلديث واملعاصرتاريخ املتلمسان1993- 02-05غالم عمارية.34
مقبولB//تلمسان1990- 04-14رويقب وفاء .35
مقبولB//تلمسان1980- 01-01بوطاعة فطمة .36
مقبولBتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1982- 06-08بن جارة بن داود.37
مقبولB//تلمسان1991- 05-24بلوط جمانة.38
مقبولBتاريخ اجلزائر احلديث واملعاصربشار1990- 01-09بلغازي سعاد .39
مقبولBتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرتلمسان1984- 09-26ملوك امينة.40
مقبولB//تلمسان1986- 08-07رحمونةزوميت.41
مقبولB//تلمسان1966- 01-26قوراري حليمة.42
لمقبو B//تلمسان1987- 12-05مفيتح فطمة.43

مقبولB//تلمسان1989- 07-09عباس سفيان.44

مقبولB//تلمسان1990- 10-27الطيب مصطفى.45

مقبولBتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1986- 08-14بن طالبي خيرة.46
مقبولBتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرتلمسان1986- 11-05زهواني نبيل.47
مقبولBتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1989- 04-02مني حسين.48
مقبولB//تلمسان1990- 12-01باب العياط دليلة .49
مقبولBتاريخ املغرب العريب عرب العصورتلمسان1991- 12-26جوامع سالم.50
مقبولBتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1988- 12-03جناوي اسماء.51
مقبولBتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرشلفال1990- 07-27مانخضراوي سلي.52
مقبولB//تلمسان1987- 01-01فاطمةباألعرج.53
مقبولB//االغواط1991- 03-05روادي عمر.54
مقبولBتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1985- 01-28بوسيف عبد .55



الحفيظ
مقبولB//مسانتل1992- 08-22مسعود اسامة.56
مقبولB//تلمسان1989- 01-02رابح رضا.57
مقبولB//تلمسان1992- 11-24كسار حياة .58
مقبولBتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرتلمسان1990- 07-21زيوش اسماعيل.59
مقبولB//تلمسان1989- 05-28موساوي فتيحة .60
مقبولB//تلمسان1988- 08-10خليفة كريمة.61
مقبولB//تلمسان1979- 05-03سليماني درويش .62
مقبولB//تلمسان1978- 09-16بوقطاية سليمة.63
مقبولB//تلمسان1987- 11-08بن يخلف امال.64
مقبولB//تلمسان1992- 02-27صحراوي الهام.65
لمقبو Bتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1989- 10-10بريرج فتحي .66
مقبولB//تلمسان1985- 08-25مهاجر عمر.67
مقبولBتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرتلمسان1989- 11-29رة لطيفةيبر .68
مقبولB//تلمسان1992- 04-01عيسي اسماء.69
مقبولB//تلمسان1992- 05-11عائشةزنقا.70
مقبولBت الوطنية المغاربيةتاريخ الحركاتلمسان1988- 07-27بابا احمد عبد الجليل.71
مقبولBتاريخ اجلزائر احلديث واملعاصرمسيلةال1979- 12-04زيان لخضر .72

مخطاري عبد .73
المومن

مقبولBتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرتلمسان1987- 28-07

مقبولB//تلمسان1991- 09-18قدة بشرى.74
مقبولBتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1989- 05-26بلوذنين فتيحة.75
مقبولBتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرتلمسان1988- 09-23مكاوي محمد.76
مقبولB//تلمسان1992- 06-18قرناشي سهيلة.77
مقبولBتاريخ الحركات الوطنية المغاربيةتلمسان1985- 10-30يوسفي لعرج.78



عميري محمد .79
األمين

مقبولBتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرتلمسان1990- 20-09

مقبولB//االغواط1991- 07-18مريقي نجاة.80
مقبولB//تلمسان1991- 03-18بتركي نبيلة.81
مقبولB//تلمسان1988- 05-12بن علي نسيمة.82
مقبولB//تلمسان1974- 07-03حمادي الكاملة.83
مقبولBتاريخ احلركات الوطنية املغاربيةلمسانت1984- 05-15زياني علي .84
مقبولBتاريخ املغرب العريب احلديث واملعاصرتلمسان1991- 02-13مفيتح مليكة.85

محي الدين بن.86
فايزة

مقبولB//تلمسان1991- 15-06

بن محي الدين .87
اسية

مقبولB//تلمسان1991- 15-06

عبد المالك .88
سعيدي 

مقبولBتاريخ الحركات الوطنية المغاربية//28-05-1976

حاج عبد القادر .89
نبيل 

02-02-1984////Bمقبول

تاريخ المغرب العربي الحديث //1971-11-13صوم رشيدة.90
والمعاصر

Bمقبول

مقبولBتاريخ الحركات الوطنية المغاربية//1990-12-04بلعربي امنة.91

تاريخ المغرب العربي الحديث //1992-03-24حمزة نور الهدى .92
والمعاصر

Aمقبول

لو مقبA////1983-09-28بن دادة رضوان.93

تاريخ المغرب العربي الحديث //1990-07-31فرجي ابراهيم.94
والمعاصر

Aمقبول



المقبولين إلجراء مسابقة الدكتوراه تخصص تاريخ الحركات الوطنية المغاربيةغير قائمة الطلبة 
2016دورة اكتوبر

الجامعة تاريخ االزدياداالسم واللقبالرقم
االصلية

مالحظةتيبالتر 

خارج مرفوضة بسبب Cتلمسان1992-09-12حجو خديجة.95
التصنبف

//Cتلمسان1991-06-13نقادي الهام.96
//Cمعسكر1992-03-19بلعالية نور الدين.97
//Cتلمسان1992-03-11تبحار منال.98
//Cتلمسان1987-02-14بن أعمر احمد.99

//Cتلمسان1971-12-01سي عراب فوزية.100
//Cتلمسان1993-07-23بلقاضي اكرام.101
//Cتلمسان1989-11-18ندرومي خير الدين.102
//Cتلمسان1991-01-28دحو فاطمة.103
//Cتلمسان1987-12-10قوراري جمال الدين .104
//Cتلمسان1991-10-15بوشقيف ابراهيم.105
//Cتلمسان1989-03-09حميش مصطفى.106
//Cتلمسان1990-04-18مجاهد نجاة.107
//Cتلمسان1992-05-07لطرش وسيلة.108
//Cتلمسان1992-05-13زقاي بهية.109
//Cتلمسان1987-12-10ميلود عبيد مليكة.110
//Dتلمسان1990-07-01زياني سارة.111
//Cتلمسان1989-07-13بن بشير عايدة.112
//Cتلمسان1989-01-03بن صديق نور الدين.113
//Cتلمسان1992-09-09وي يوسفيةحمدا.114
//Cتلمسان1982-02-18بلحاج يوسف.115
//Cتلمسان1987-08-12شارف محمد.116
//Cتلمسان1988-10-20زين سعاد.117



//Cتلمسان1984-07-17لقاف محمد.118
//Cتلمسان1987-08-04بوحسون امنة.119
حاج عبد القادر .120

مصطفى
//Cتلمسان25-11-1989

//Cتلمسان1989-08-14دوش عتيقة.121
//Cمعسكر1988-02-02حمراوي كريمة.122
/Cتلمسان1991-09-05دخيسي ليندة.123
//Cتلمسان1990-07-26بادة وفاء.124
//Cمسيلة1974-03-26عواج حكيم.125
//Cتلمسان1991-03-24مزوزي سميرة .126
//Cتلمسان1987-12-05مجاهدي هشام.127
//Cتلمسان1989-07-30بر اسماءصا.128
//Cتلمسان1992-04-04بن رزاق ايمان.129
//Cتلمسان1991-10-08عيسى العالية.130
//Cتلمسان1991-05-12لعجالي سمية.131
//Cتلمسان1986-08-16بن شكور محمد .132
//Cتلمسان1985-04-30موالي احمد.133
//Cتلمسان1989-05-22بوحسون خديجة.134
//Cتلمسان1990-10-30عيسى ليلى.135
//Cتلمسان1988-11-16بن صفية ايمان.136
//Cتلمسان1990-04-21بطايب بلقاسم.137
//Dتلمسان1991-09-08بن زبيبة سعيدة.138
//Dتلمسان1986-01-01قوري محمد.139
//Dتلمسان1987-11-05بن عمارة امينة.140
//Dمسانتل1991-02-12العربي منى.141
//Dتلمسان1985-11-30شيخاوي كريمة.142
//Dتلمسان1993-02-26بن زينة فتيحة.143



//Dتلمسان1987-10-11بن الصالح بلقاسم.144
//Dتلمسان1989-12-13طهراوي فاطمة.145
//Dتلمسان1992-07-13جعونة حياة.146
//Dتلمسان1991-10-16بن دالع سعاد.147
//Eتلمسان1990-03-31صفراوي لخضر.148
عدم تطابق التخصصAسيدي بلعباس1992-07-29مالح علي .149

//B//1987-08-26شريط ايمان.150

//D//1986-10-20كريم خديجة.151

//B//1986-11-05بوشارب عائشة.152

//B//1990-07-14شمالل سيدي محمد.153

//B//1990-03-04بن سكران ام الخير.154

//B//1988-08-02نصيرةعزوز.155

//B//1992-01-08بن عياش فاطمة .156

//B//1966-01-01عطابي جمال.157

//E//1988-10-10صحرواي نادية.158

//A//1976-01-08مويلح احمد.159

//B//1986-12-18بن ترار عبد القادر.160

//B//1989-12-21مدربل مصطفى .161

//Aالبيض1976-05-11مجروني الطيب.162

//Bالجلفة1991-07-14مداح رحاب نسرين.163

//B//1974-05-15بن باشير جلول .164

لفريد ميلود عبد .165
القادر 

22-11-1988//D//



//Bسيدي بلعباس1985-03-08مصطفاوي أبو بكر.166

//D//1988-11-12طفياني بخالد.167

//Aسيدي بلعباس1992- 07-29دقوراري زها.168

ملف بدون ملحق وصفي تلمسان1990-11-04بوسبحة عتيقة.169
لشهادة الماستر

خارج التصنيفCتلمسان1990-02-11بوطالب اسية  .170

//C//1988-08-01ريزوق فايزة.171

//D//1987-01-04ناضور محمد.172

//C//1991-06-20دافي هاجر.173

خارج التصنيفD//1991-07-28بوزياني جميلة.174








