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إحصاء مناقشات رسائل الدكتوراه واملاجستري بقسم الثقافة 
 -جامعة تلمسان– الشعبية

صليحة سنوسي
*

 

ذمقدمة:

ذأصقؾة ذثؼاصة ذاظشعبقة ذاظثؼاصة ذأوداطذ،تعترب ذو ذذعبقة ذأصول ذعن غبعت
ذظؽنذهل ذادلختؾػة،ذسربتذسـفاذذبدقطة،ذو ذاألوداطذتطؾعاتذوصقذزروصفا ه

ذأحالعف ذسن ذاظتعبري ذأجل ذعن ذخاصة ذاألذعارذبطرق ذأغشدوا ذآعاهلا، ذو ا
ظكذحػظذظـاذحمتواهذأذؽاالذذعبقةذذطلذذواظؼصصذوذاألدارريذوذاألشاغيذ....

ذوذطلذعاذحتؿؾهذحقاةذاجملتؿع.ذثؼاصقة،ذتارخيقة،ذاجتؿاسقةذوذدقادقة...
ذبادلعارفذادلختؾػةذ ذاظتداخلذيفذاتصاهلا ذبدؿة ذاظشعبقة ذاظثؼاصة ذتتؿقز طؿا

تـبعذذ''عاذميقزػاذسنذاظثؼاصاتذاألخرىذأيذذصتعربذسنذروحذاجلؿاسة،ذوذػدا
ذداعقةذظؾؿجتؿعذذ1''عنذاظوسيذاظالذعوريذاجلؿعي ذباظتاظيذجددتذأػداصا و

ذ.األخالضقة،ذواظتعؾقؿقةذوذادلعرصقةذوذاظرتصقفقةذوردختذسدةذضقمذعـفا:
ذبني ذعن ذملذادلختؾػةذاظشعبقةذاألذؽالذو ذصؼطذتؽنذاظيت بؼدرذذترصقفا

ذاألدطورةذوذوذاظيتذملذتـحصرذيفذاحلؽاؼةذؿاسقةسؾىذاظذاتذاجلذحماصظتفا
ذاظعدؼدذتتضؿنذظإلغدانذصؽريذوذػيذدجلذحاصلذأدبيذبلذصحدبذواظؼصص

ذوذتبؼى،ذاظشعبقةذاظؼصةذوذادلؾحونذاظشعرذخاصةذبعـاؼةذدردتذعنذاألذؽال
ذاظشعبقةذادلصادرذعنذتعتربذاظـدقان،ذإالذأغفاذرقىذاألخرىذيفذاألذؽالذبعض
ذاظػؽرذسؾىذاظضوءذإظؼاءذوذاظثؼاصقةذوذاظتارخيقةذظصورةاذجتدقدذيفذاهلاعة
ذوذاظذاطرةذسؾىذاحملاصظةذباظتاظيذوذاظشعيب ذطـزذصفيذاحلضارؼةذاظتارخيقة
ذو ذاػتؿامذاظشعب.ذبهذحيتػظذسرؼقذتراثذواصر ذباظثؼاصةذاجلزائريذادلثؼفذو

                                                 
*

 (.CRASC)ذباحثةذبادلرطزذاظورينذظألحباثذيفذاألغثروبوظوجقةذاإلجتؿاسقةذواظثؼاصقة 
1

ذ  ذإبراػقم ذغبقؾة ذاظشعيبذ''اظد: ذاألدب ذيف ذاظتعبري ذادلعارف-أذؽال ذاظـقلذ-1111ذ-دار -طورغقش
 3ص-اظطبعةذاظثاظثةذ-اظؼاػرة
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ذعفيءذملذؼؽنذألغهذبعدذاالدتؼاللذظؼقهذاظديذاظؽبريذؼؽنذباظؼدرذملذاظشعبقة
ذغظرةذاظشعيبذاظتعبريذأغواعذطلذإديذؼـظرذطانذطؿاذ،ادلقداغيذؾبحثظ
ذذحتؼارؼة.ا

ذاظشعيبذاظتػؽريذأمناطذحتدؼدذوذدرادةذػيذاظشعبقةذاظثؼاصةذدرادةذأنذومبا
ذاالػتؿاعاتذوذاظتطوراتذبعضذبروزذوذرواجاذطبرياذظؼقتذ،األعةذروحذأغفاذو
ذساعةذاظشعبقةذظثؼاصةباذجدؼدذاػتؿامذزفرذاألخريةذاظدـواتذصػيذختؾػة.ادل

ذباػتؿامذخاصةذاظشعيبذواألدب ذباظثؼاصةذؼدؿىذوذاجلدؼدةذاظثؼاصةذسرف
ذو ذػـاذاظعضوؼة ذصبدذاظثؼاصقةذاهلوؼةذعشؽلذزفرذعن ذبنيذاظصراعذأباجلزائر

ذجددذظالػتؿامذعثؼػنيذزفورذإديذأدىذاظشعبقةذاظثؼاصةذحولذاظدؾطةذوذادلثؼف
ذذدباألذ-ذعؼقاسذحتدؼدذوعـفا،اظشعيبذباظرتاث ظقداغسذذيفذ-اظشعيب
ذذاظعربيذاألدب ذبدأتذ.ذ1191دـة ذأػؿقةذهلاذأدـدتذذيعقاتذتظفرذثم
ذتتجه،سؾؿقةذأرصدةذشقابذيفذاظشعبقةذباظثؼاصةذاالػتؿام سؾؿيذذاجتاهذصؾم
ذععذصراعذيفذدخؾتذوذاجلؿعقاتذػدهذتطورتذ،دقاديذاجتاهذإمناذوذوععريف
ذػيذ1150-110-أبرؼل-11ذحوادثذأحدثذاظصراعذػداذ،اظدؾطة خروجذذو

ذاظرببرؼة ذصؽرتذساعة،ػـاذاظرببرؼةذباظثؼاصةذباالسرتافذراظبتذاظيتذاحلرطة
ذوذباظثؼاصةذؼفتمذعرطزذبتأدقسذاظدؾطة ذضروريذبفاذاالػتؿامذأنذاظشعبقة
ؼومذذرمسيذظقخرجذخطاب،أخرىذحرطاتذزفورذعنذاظتخوفذغتقجةذورمسي

ذعنذذةاظشعبقذباظثؼاصةذؼفتمذورينذععفدذبتأدقسذ1151-أوت-15 بتؾؿدان
ذاظشعبقةذباظثؼاصةذاالػتؿامذعفؿةذظهذأوطؾتذوذاجلؿعقاتذظـشاطذحدذوضعذأجل
ذويفذاظشعبقةذاظثؼاصةذػوذذواحدذاختصاصذطانذاالجتاػاتذيفذاظبداؼةذذيقعذيف

ذعبةذذثمذبداتهذضائمذطاختصاصذاظشعيبذباألدبذأسرتفذ-1112-دـة
ذظألعازؼغقةذاظداعقةذةاحملاصظذزفورذبعدذ-1110ذ-دـةذذيفذوذاألغرتوبوظوجقا،

ذذسؾمذ-آخرذاختصاصذزفر ذصادلثؼفذاظشعبقةذاظػـونذضدمذثمذ-اظؾفجات
ذطانذألغهذخاصةذاظشعيبذاألدبذوذساعةذاظشعبقةذباظثؼاصةذؼفتمذملذاجلزائري

ذسؾىذتاغشؼاذضاذوزفورذاظورـقةذاظوحدةذوذاظعربقةذاظؾغةذإديذؼتخوفذأنذؼدقئ
ذأغهذاخلرؼطة ذبادلـاػجذوذؾؿقاسذملذؼؽنذعشبعذاظورـقة،ذطؿا ذاحلدؼثةذععرصقا
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ذاظـظامذتطورذبعدذوظؽنذيطاػتؿامذتؼؾقدذصاحنصرذاػتؿاعهذاظؾداغقةذوذاظدؿقائقة
ذعنذزفرتذاظعؾؿيذوذادلعريف ذهلمذاظذادلثؼػنيذعوجة ذدرادةذؼن ذيف ذعدار

ذاألعة.ذروحذسنذؼعربذيظذاذاظثؿنيذاإلرثذاذبفذماالػتؿاذوذاظشعبقةذاظثؼاصات
ذظردائلذعنذخاللذو ذبؼدمذغوضشتذاظيتذاظدطتوراهذوذادلاجدتريذإحصائـا

ذحواظيذ-0221ذأطتوبرذشاؼةذإديذ-1159ذعارسذبتؾؿدانذعـدذاظثؼاصةذاظشعبقة
ذاألربعةذاظتخصصاتذبنيذجتؿعذهرداظةذدطتوراذ11ذوذعاجدتريذرداظةذ001
ذصـونذذعبقة(.ذ-ذتاظؾفجاذسؾمذ-أغثروبوظوجقاذ-ذعيبذ)أدب

إظيذذ1159ذعارسعنذذبداؼةذاظردائلذجمؿوعذدولجلذوذعنذخاللذعالحظتـا
ذةادلختؾػذاظدراداتذيذظؼقتهذاظذاظتدرجييذاالرتػاعذغالحظذ0221ذشاؼةذأطتوبر
ذاختصاص.ذطلذحدبذعوضوساتفاذتعددذاظشعبقةذوذيفذاظثؼاصة

 الثقافة الدكتوراه بقسم لرسالة املناقشني بالطلبة اخلاصة االمسية الالئحة
 .بتلمسان الشعبية

عشرفذ
 داج

ذبني وادقينذظعرج 1115-21-01 أدب ذاظدقؿقائقة
ذوذاظـظرؼة
 اظتطبقق

ذعاظك ذبن
 رذقد

21 

عشرفذ
 جدا

ذاؼفذ 0222-20-10 ذعبقةذثؼاصة
 سؽاذة

إذؽاظقةذ
اظثؼايفذذاالغتؼال

عنذاجملتؿعذ
اظزراسيذإديذ

ذاجملتؿع
اظصـاسيذيفذ

 اجلزائر.

ذبشري
 حمؿد

20 

عشرفذ
 جدا

ذاؼفذ 0222-29-21 أدبذذعيب
 سؽاذة

ذاظشعيبذثلادل
ذاجلزائري
 بـقوؼة.ذعؼاربة

ذدعقدي
 حمؿد

23 



 سنوسي صليحة

 88 

 

عشرفذ
 جدا

سبداحلؿقدذ 0222-21-20 صـونذذعبقة
 حاجقات

ذاظعؿقؼةذ األصول
ذاظتـادقذ دلعاؼري
ذاظعؿارة ذيف

ذاظدؼـقة
اإلدالعقةذ
بادلغربذ
 اظعربي.

ذبدـودي
دقديذ
 حمؿد

21 

عشرفذ
 جدا

ذاؼفذ 0221-25-03 ذعبقةذثؼاصة
 سؽاذة

ذادلؾحون ذاظشعر
ويفذيفذمشالذاظص

ذاظغرب
 اجلزائري.

ذؼو ذحزر
 احلقذسبد

25 

عشرفذ
 جدا

ذاؼفذ 0221-12-11 أدبيذغؼد
 سؽاذة

ذاالجتاهذاجلؿاظي
ذاظعربيذ ذاظـؼد يف

 ادلعاصر.

ذطرؼب
 رعضان

20 

عشرفذ
 جدا

احلؿقدذذسبد 0220-20-09 أغثروبوظوجقا
ذحاجقات

بنذحؾيذسبدذ
 اهلل.

ذاظـفيذ عـفجقة
ذيفذ ذاألعر و

األدؼانذ
 اظدؿاوؼة.

ذؼفذا
 سؽاذة

29 

عشرفذ
 جدا

ذسبدذ 0220-12-25 ظداغقات عرتاض
ذاجلؾقل
ذاؼفذ
 سؽاذة

ذاجلؿؾةذ ترطقب
ذاظعاعقةذ يف

اجلزائرؼةذ
درادةذحنوؼةذوذ

 بالشقة

ذبؾبشدر
 حلدن

25 

عشرفذ
 جدا

ذاؼفذ 0220-10-05 أدبذذعيب
 سؽاذة

ذيفذ األدطورة
ذاظشعيبذ اظرتاث

 اجلزائري.

ذأوذارر
 عصطػى

21 
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عشرفذ
 جدا

ذبنذ 0223-23-10 اأغثروبوظوجق حمؿد
 سؿار

إجرامذ
–ذ-األحداث

 درادةذعقداغقة

ذرعضان
 حمؿد

12 

عشرفذ
 جدا

ذاؼفذ 0223-10-12 صـونذذعبقة
 سؽاذة

ذاظصوتذاظؾغوي
 واظغـاء.

ذجعؾوك
 اظرزاقذسبد

11 

عشرفذ
 جدا

ذذرؼف   0221-21-02 سؾمذاالجتؿاع
 عصطػى

10 

عشرفذ
 جدا

ذبنذ   0221-25-23 اأغثروبوظوجق اظعربي
 اظشقخ

13 

عشرفذ
 جدا

ذغق   0221-29-21 أدبيذغؼد ذفعغـو
 ذعقب

11 

 

 بقسم الثقافة املاجستري باألرقام جمموع مناقشات رسائل الدكتوراه و
 .بتلمسان الشعبية

  ذعبقة.ذثؼاصة

 دطتوراه 11

 عاجدتري 001

 اجملؿوع 013
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بقسم الثقافة الشعبية  جمموع رسائل الدكتوراه و املاجستري اليت نوقشت
 .4002إىل أكتوبر 7891من مارس بتلمسان 

  الثقافة  الشعبية

 السنوات دكتوراه ماجستري

21  1159-1111  

25  1111 

29  1110 

21  1113 

21  1111 

29 21 1115 

20  1110 

23  1119 

29  1115 

10  1111 

01 23 0222 

11 20 0221 

00 23 0220 

00 20 0223 

09 23 0221 

001 11  

013 
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م-تؾؿلان–اظالئقةماإلمسقةماًاصةمباظطؾؾةماٌـاضشنيمظرداظةماٌاجقلؿريمبؼلمماظـؼاصةماظشعؾقةم

م.4002إديمشاؼةمأطؿوبرمم7891بداؼةمعنمعارسم

 

 اظرضم إدمماظطاظب اٌوضوع ادمماٌشرف اظؿكصص تارؼخماٌـاضشة اظؿؼدؼر

بلـوديمدقديم ةميفمعلاجدمعـطؼةمتؾؿلاناظزخرص سؾدمايؿقدمحاجقات صـونمذعؾقةم 20/11/1990 عشرفمجدا

 حمؿدماظغوتي

1 

صدىماظـورةماىزائرؼةميفماالػازؼجم عـاصرةمسزماظني ادبمذعيب 27/02/1991 عشرفمجدا

 اظـلوؼةمظوالؼةمتؾؿلان

 2 ؼزديمبنمسؿر

اظؾعدماالجؿؿاسيمظؾـؼاصةماظشعؾقةميفم عـاصرةمسزماظني صـونمذعؾقةم 28/02/1991 عشرفمجدا

 اىزائر

 3 حومعؼراند

خؾقػيمسؾدم اظؼصصماظشعيبميفمعـطؼةمسنيماظصػراء ابنمحؾيمسؾدماهلل صـونمذعؾقةم 29/05/1991 عشرفمجدا

 اظؼادر

4 

اًصائصماظػـقةمظؾشعرماظشعيبمسـدم سؾدمايؿقدمحاجقات ادبمذعيب 30/05/1991 عشرفمجدا

 اٌـدادي

 5 زرؼوحمسؾدمايق
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حبثميفمابعادماظـؼاصةماظعؿاظقةمظدىمسؿالم بنمسقلىمحمؿد اغرتوبوظوجقا 18/11/1991 عشرفمجدا

 اٌؤدلةماظورـقةمظؾصـاساتماظـلقفقة

 6 بشريمحمؿد

سؾدمايؿقدم صـونمذعؾقةم 30/01/1992 عشرفمجدا

 حاجقات

اظؿصؿقمماظعؿراغيمٌدؼـةمتؾؿلانمومدالظؿهم

 االجؿؿاسقة

غؼاديمدقديم

 حمؿد

7 

 8 بوزاديمصؿققة اظرتاثموماٌلرحميفماٌغربماظعربي ظعرجوادقينم ادبمذعيب 03/02/1992 عشرفمجدا

ٌؾارطقةم ادبماظطػلمسـدمطاعلماظؽالغي بوزؼديميلن ادبمذعيب 06/07/1992 عشرفمجدا

 امسفان

9 

اصولماٌعؿؼداتماظشعؾقةمومعظاػرػاميفم روزظنيمظقؾىمضرؼش ادبمذعيب 07/07/1992 عشرفمجدا

 عـطؼةمدقديمبؾعؾاس

 10 طاعؾيمبؾقاج

اًطابماظشعريمسـدمعصطػىمبنم ذاؼفمسؽاذة ادبمذعيب 08/07/1992 عشرفمجدا

 ابراػقم

اوذاررم

 عصطػى

11 

ابنمداملم ايؽاؼةماظشعؾقةميفمعـطؼةمجباؼة سؾدمايؿقدمبوراؼو ادبمذعيب 07/12/1992 عشرفمجدا

 حورؼة

12 
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سؾدمايؿقدم ادبمذعيب 16/12/1992 عشرفمجدا

 حاجقات

ظالحؽامماظػؼفقةماظؿصوراتماظعاعةم

 اظزواجموماظطالقميفمعـطؼةمدؾدو

 13 دطارماريد

جدظقةماظظاػرموماظؾارنميفمصؽرمابنم صقدوحمسؾدماظؼادر ادبمذعيب 13/12/1993 عشرفمجدا

 رذد

بؾعربيم

 حمؿد

14 

اٌظػراتموماٌـلوجاتمايؾػاوؼةم ذاؼفمسؽاذة صـونمذعؾقةم 03/02/1994 عشرفمجدا

رةمدؾدومباٌـطؼةماظلفؾقةمعنمدائ

 ظوالؼةمتؾؿلان

تروزؼنم

 حمؿد

15 

ابراػقؿيم ذعرمابنمعلاؼبمومخصائصهماظػـقة دراضيماظزوبري ادبمذعيب 07/02/1994 عشرفمجدا

 عؼداد

16 

اًطابماظػؽريماظـؼديمحولماالدالمم صقدوحمسؾدماظؼادر ادبمذعيب 25/05/1994 عشرفمجدا

 وماظرتاث

 17 زاويمسؿر

اظوزقػةماظرتبوؼةميفماالعـالماظعاعقةم ذاؼفمسؽاذة عيبادبمذ 15/12/1994 عشرفمجدا

 اىزائرؼة

اوحلاؼنم

 اظطاػر

18 

اظعالجماظـػليماظؿؼؾقديمظدورماظدؼوانم سشويمعصطػى صـونمذعؾقةم 24/01/1995 عشرفمجدا

 دطقف.-ضلـطقـة

داععيمم

 توصققم

19 
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صؿحماهللمبنم عـطؼةمتؾؿلانماٌـلماظشعيبميف سؾدمايؿقدمحاجقات ادبمذعيب 05/06/1995 عشرفمجدا

 سؾدماهلل

20 

 21 دؼديمسؿر اظعرفمطؿصدرمظؾؼاغونموماظـؼاصة طقؾوظةمحمؿد صـونمذعؾقةم 08/06/1995 عشرفمجدا

اظؾـقةماالجؿؿاسقةمظالسرافموم ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 28/06/1995 عشرفمجدا

 ادؾوبماغؿاجماظعداظةميفماىزائر

دعدماهللم

 حمؿد

22 

عؼـوغقفم صورةماٌراةميفمذعرمابنمدفؾة سؾدمايؿقدمحاجقات ادبمذعيب 01/07/1995 عشرفمجدا

 ذعقب

23 

بنمؼوبم ازعةماٌدؼـةماىزائرؼةمايدؼـة سؾدمايؿقدمحاجقات ادبمذعيب 04/07/1995 عشرفمجدا

 حمؿد

24 

اظشاسرمسؾدماهللمبنمطرؼومبنيم سؾدمايؿقدمحاجقات ادبمذعيب 28/10/1995 عشرفمجدا

 اظقةموماظواضعاٌـ

 25 ابراػقممذعقب

ايؽؿةماظشعؾقةميفمرباسقاتماظشقخم ذاؼفمسؽاذة ادبمذعيب 13/05/1996 عشرفمجدا

 سؾدماظرريانماجملدوب

 26 بؾؾشريمعقؾودم

امناطماظؿؽققفماالجؿؿاسيموم ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 10/06/1996 عشرفمجدا

 اظـؼايفميفماالحقاءماىاععقةمبؿؾؿلان

 27 درعضانمحمؿ
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درادةم-حػرؼاتماٌوت سؾويمحمؿد اغرتوبوظوجقا 00-00-1996 عشرفمجدا

 اغرتوبوظوجقةمعـطؼةمدعقدة

ضدوريمسؾدم

 اظؽرؼم

28 

االشرتابميفمحؽاؼاتماظفمظقؾةموم ذاؼفمسؽاذة ادبمذعيب 08/11/1997 عشرفمجدا

 ظقؾة

ذرؼفممبودىم

 سؾدماظؼادر

29 

دمسؾدمايؿق ادبمذعيب 18/12/1997 عشرفمجدا

 حاجقات

اظزواجمعنمخاللماالعـالماظشعؾقةم

 مبـطؼةمتؾؿلان

ضقشوشم

 غصرية

30 

سؾدمايؿقدم صـونمذعؾقةم 15/02/1998 عشرفمجدا

 حاجقات

زاػرةماظوسدةمتطورػامومخصائصفام

 االجؿؿاسقةموماظـؼاصقة

اريدمبنم

 اريد

31 

طؾقعةماىلمماٌؿارداتماٌغريةمظ ضروشمسؾدماظـادر صـونمذعؾقةم 03/06/1998 عشرفمجدا

 اظوذمممنودجا

بنمدؾقؿانم

 سؾدماظـور

32 

رؾقعةماظلؾطةماظلقادقةميفماىزائرم عقؽاعشةمشوتي صـونمذعؾقةم 03/06/1998 عشرفمجدا

 7899ادي7894عنم

 33 عدانمحمؿد

ابنمؼودفماظلـوديميفماظداطرةم اظربقعمعقؿون صـونمذعؾقةم 16/06/1998 عشرفمجدا

 اظشعؾقةموميفماظواضع

لنمبوطؾيمح

 ذيالماظدؼن

34 



 سنوسي صليحة

 

96 

 

 

اًطابماظـؼايفماظلقاديميفم ضلوممسؾدماظرزاق ادبمذعيب 30/06/1998 عشرفمجدا

اًطابم 7892- 7820اىزائرم

 االبراػقؿقىممنودجا

 35 غورمحمؿد

بنمعاظكم حؽاؼةمايقوانميفماظشرضقاتم سؾدمايؿقدمبوراؼو ادبمذعيب 20/10/1998 عشرفمجدا

 دقديمحمؿد

36 

ثؼاصةماالغلانماظعربيمضؾلماالدالمم ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 09/11/1998 عشرفمجدا

عنمخاللمطؿاب.اؼامماظعربميفم

 اىاػؾقة

 37 طرؼبمخمؿار

سؾدمايؿقدم صـونمذعؾقةم 01/02/1999 عشرفمجدا

حاجقات+دعقديم

 حمؿد

اظعروضماٌودقؼيموماالؼؼاعميفمغظمم

 اٌؾقونمسـدمابنمعلاؼبم

جعؾوكمسؾدم

 اظؼادر

38 

اهلوؼةماظورـقةمواالذؽاظقةماظـؼاصةم سؾدمايؿقدمبوراؼو ادبمذعيب 15/02/1999 عشرفمجدا

 االعازؼغقة

وظدمصؾةمسؾدم

 اظـور

39 

ذاؼفمسؽاذة+بنمسؾدم صـونمذعؾقةم 21/04/1999 عشرفمجدا

 اهللمريزة

اظصقدظةماظـؾوؼةمومصعاظقةماظعالجم

 باظـؾاتات

بنمعـصورم

 عؾقؽة

40 
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اًؾػقاتماظـؼاصقةمظعالضةماظعؿلموم بوغوةمذعقب اغرتوبوظوجقا 27/04/1999 عشرفمجدا

اثرػامسؾىمدريةماٌؤدلاتم

 اظصـاسقة

بوحلونم

 اظعربي

41 

اظؾـاءماًضارىمسـدمعاظكمبنمغيبم سؾاسمحمؿد اغرتوبوظوجقا 29/04/1999 عشرفمجدا

 وعوضعماٌلاظةماظـؼاصقةمعـه

سطارمسؾدم

 اجملقد

42 

سؾدمايؿقدم بوظوجقااغرتو 30/05/1999 عشرفمجدا

 بوراؼو

 43 حؽقممعقؾود اظؽراعةماظصوصقةميفمعـطؼةمتؾؿلان

اظطرقماظصوصقةميفماىزائرماصوهلام ذاؼفمسؽاذة صـونمذعؾقةم 03/06/1999 عشرفمجدا

 ومتطورػا

عرتاضمسؾدم

 ايؽقم

44 

االذاسةمرابعفاماالجؿؿاسيموم عشربطمسػقػة اغرتوبوظوجقا 22/06/1999 عشرفمجدا

 موماظـػلياظـؼايف

عـصوريم

 خمؿار

45 

زاػرةماالشرتابميفمذعرمصصطؼىم ذاؼفمسؽاذة ادبمذعيب 01/07/1999 عشرفمجدا

 بنمابراػقم

صؾارمدؾقؿانم

 غاصر

46 

زاػرةمتعددماظزوجاتمادؾابفاموم ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 04/07/1999 عشرفمجدا

 عـطؼةمصربة-غؿائففام

 47 سقادماريد



 سنوسي صليحة

 

98 

م م  م م م  

م م  م م م  

 48 ضقداريمضوؼدر ايضرةميفمعـطؼةماوالدمغفار ذاؼفمسؽاذة ادبمذعيب 14/07/1999 جدامعشرف

عؾقاغيمحمؿد+بارطةم صـونمذعؾقةم 11/11/1999 عشرفمجدا

 ًضر

اظعـاصرماظـؼاصقةميفماظؼصةماىزائرؼةم

-7878اٌؽؿوبةمباظؾغةماظؼرغلقةم

7898. 

 49 ذاوشمغظقم

دمايؿقدمسؾ اغرتوبوظوجقا 17/02/2000 عشرفمجدا

 حاجقات

زاػرةمزؼارةماالوظقاءميفماجملؿؿعم

 اىزائري

 50 بؾعربيمخاظد

صورةماجملؿؿعماظؿؾؿلاغيمعنمخاللم بنمذفقدةماريد صـونمذعؾقةم 14/06/2000 عشرفمجدا

 االعـالماظشعؾقة

 51 ضـاومعصطػى

حاجقاتم قمزبدةماالعـالمٌصطػىمبنمابراػ سؾدمايؿقدمبوراؼو ادبمذعيب 06/05/2000 عشرفمجدا

 ؼامسقـة

52 

اظدرادةماظـػلقةمظؾقؽاؼةماٌوجفةم ابنمحؾيمسؾدماهلل ادبمذعيب 06/05/2000 عشرفمجدا

 ظؾطػل

جواديم

 ذرؼػة

53 

اظؾـقةماٌػفؿقةمظؾفـسميفماظـؼاصةم بنمعاظكمرذقد ادبمذعيب 18/06/2000 عشرفمجدا

 اظشعؾقةماىزائرؼةمسربماٌـلماظشعيب

 54 بروضيمودقؾة
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ذاؼفمسؽاذة+دعقدم اغرتوبوظوجقا 25/06/2000 جداعشرفم

 حمؿد

اظؿصوراتماظشعؾقةمظؿعددم

 اظزوجات

 55 سالممداجي

اظـورةماظؿقرؼرؼةمومطقػقةم عشربطمسػقػة اغرتوبوظوجقا 26/06/2000 عشرفمجدا

ادراكمذؾابماظـاغوؼاتمهلام

 عنمخاللمدروسماظؿارؼخ

 56 باشورمميقـة

اظؾطلميفمايؽاؼةماظشعؾقةميفم اؼفمسؽاذةذ ادبمذعيب 29/06/2000 عشرفمجدا

 اظغربماىزائري

ضاؼدمدؾقؿانم

 عراد

57 

اظـصماٌلرحيميفمعـطؼةم بنمعاظكمرذقد صـونمذعؾقةم 29/06/2000 عشرفمجدا

 دقديمبؾعؾاس

 58 ضرضويمادرؼس

اٌلارماظلرديميفماٌوروثم ابنمحؾيمسؾدماهلل ادبمذعيب 04/07/2000 عشرفمجدا

 ايؽائي

 59 ادؼةبوذػرةمغ

اٌؿارداتماىلدؼةميفم عشربطمسػقػة اغرتوبوظوجقا 09/10/2000 عشرفمجدا

 اجملؿؿعماىزائري

 60 رقيبمشؿاري

اظؽؿاباتماظؾففقةميفمعـطؼةم عرتاضمسؾدماىؾقل سؾمماظؾففات 11/10/2000 عشرفمجدا

 ررارة

بنمؼشوم

 جقالظي

61 
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اضرحةماالوظقاءممبدؼـةم فمبؾقاجذاؼفمسؽاذة+ععرو صـونمذعؾقةم 15/10/2000 عشرفمجدا

 تؾؿلان

زرضةمصاؼزةم

 غؾقؾة

62 

اظؾـقةماظلردؼةميفمدريةمبينم بنمعاظكمرذقد ادبمذعيب 17/10/2000 عشرفمجدا

 ػالل

 63 بوزؼدمناة

اظعالضاتماظؾغوؼةمبنيماظعربقةم عرتاضمسؾدماىؾقل+ععروفمبؾقاج سؾمماظؾففات 18/10/2000 عشرفمجدا

لموماالعازؼغقةمعنمخال

 اظؾففةماٌزابقة

حفويم

 اظغوتي

64 

توزقفماظرتاثماظشعيبميفم بنمسقلىماظؿقفقين سؾمماظؾففات 28/10/2000 عشرفمجدا

 اظرواؼةماىزائرؼة

 65 درؼرماهلام

دقديمبؾعؾاسماظؾوزؼديمواظيم بنمعاظكمرذقد+جماودمحمؿد اغرتوبوظوجقا 14/11/2000 عشرفمجدا

 وموالؼة

 66 عؽقؾيمحمؿد

اظػروقماظصوتقةمبنيماظؾففاتم ذاؼفمسؽاذة+بوروبةمعفدي سؾمماظؾففات 16/11/2000 عشرفمجدا

اظعربقةماظؼدميةموماعؿدادػاميفم

 اظؾففاتماىزائرؼةماٌعاصرة

 67 رقيبماعقـة

ساداتماظزواجموماالنابميفم حؾارمخمؿار+مدعقديمحمؿد صـونمذعؾقةم 19/11/2000 عشرفمجدا

 تؾؿلان

بنمعشرغنمغورم

 اظدؼن

68 
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سؾدمايؿقدم صـونمذعؾقةم 21/11/2000 عشرفمجدا

حاجقات+ععروفم

 بؾقاج

اظؽؿاباتماالثرؼةميفمعـطؼةم

تؾؿلانمعنماظػؿحماالدالعيماديم

 اظعفدماظعـؿاغي

 69 سؾومؼودف

بنمعاظكمرذقد+بنم ادبمذعيب 22/11/2000 عشرفمجدا

 ريومحمؿد

 70 عزوريمعوعن اظشعرماٌؾقونميفمعـطؼةماظعؾادظة

ذاؼفمسؽاذة+م اغرتوبوظوجقا 28/05/2001 عشرفمجدا

 دعقديمحمؿد

زاوؼةمدقديمبنمسؿرماذعاساتفام

 االسؿؼادؼةموماظـؼاصقةموماظـػلقة

 71 بنمظؾادماظغاظي

اظلقادقةموماظـؼاصقةمماألوضاع سؾدمايؿقدمحاجقات صـونمذعؾقةم 28/05/2001 عشرفمجدا

ظؾدوظةماظعؾدماظوادؼةمعـدمضقاعفام

 االولحؿىمغفاؼةمابيمتشػنيم

 72 عؽقويمحمؿد

اظؼصقدةماظشعؾقةمسـدمذعراءمضريم بنمعاظكمرذقد ادبمذعيب 29/05/2001 عشرفمجدا

 اظعؾادظة

بنمدحانم

 اظطقب

73 

ذاؼفمسؽاذة+م ادبمذعيب 05/06/2001 عشرفمجدا

 دعقديمحمؿد

اظؿعابريماظشػوؼةماًاصةم

 باظؾقارةماظصقادؼن

 74 رفريماريد
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براغدوم االعـالماظشعؾقةميفمعـطؼةمعلريدة رولمحمؿد عيبادبمذ 11/06/2001 عشرفمجدا

 عصطػىم

75 

ضصةمؼودفمسؾقهماظلالممبنيماظـصم ضروشمسؾدماظـادر ادبمذعيب 11/06/2001 عشرفمجدا

 اظؼرآغيموماظـصماظشعيب

بؾقفيمصارؿةم

 اظزػراء

76 

اءمواديماهلفاءميفماظشعرماظشعيبمسـدمذعر بنمعاظكمرذقد ادبمذعيب 11/06/2001 عشرفمجدا

 ضري

 77 اظعرابيمحمؿد

 78 صدؼقمصضقؾة اظؼقمماظرتبوؼةميفمذعرماظطػوظةمباىزائر عرتاضمحمؿد ادبمذعيب 18/06/2001 عشرفمجدا

 79 خاظديمػشام اظؼافموماظؽافميفمساعقةمتؾؿلان عرتاضمسؾدماىؾقل سامماظؾففات 26/06/2001 عشرفمجدا

سؾدماهللمثاغيم اًطماظؽويفميفمعلاجدمتؾؿلان اذةذاؼفمسؽ صـونمذعؾقةم 27/06/2001 عشرفمجدا

 ضدور

80 

اظطؼوسموماٌؿارداتماظلقرؼةميفماظفم ؼودفماريد صـونمذعؾقةم 28/06/2001 حلنمجدا

 ظقؾةمومظقؾة

 81 صؿقيمحمؿد
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 82 جماػدمحمؿدم اظطػلمومايؽاؼةماظشعؾقة رضوانمحمؿدماظـفار ادبمذعيب 30/06/2001 عشرفمجدا

بنمعاظكم اغرتوبوظوجقا 01/07/2001 عشرفمجدا

رذقد+ذرؼفم

 عصطػى

اظؿاثريماظلودقوثؼايفميفماجملؿؿعم

اىزائريمسؾىماظعاعلماىزائريميفم

 اظـظامماالضؿصاديماىدؼد

بوذعورمحمؿدم

 ايرؼري

83 

عوداويمسؾدم اغرتوبوظوجقا 01/07/2001 عشرفمجدا

 اظرريان

اظؿوحقدموموؾقاتهماظلقادقةموم

 اظلودقوثؼاصقة

ساعرممبن

 طرميةم

84 

ذاؼفم اغرتوبوظوجقا 01/07/2001 عشرفمجدا

سؽاذة+رعضانم

 حمؿد

اظلؾطةماظلقادقةمواذؽاظقةماظوسىم

 اظلقاديمسـدماظػردماىزائري

بنمدؼدةم

 خمؿار

85 

امناطمدؾوكماٌوزفموتاثريػامسؾىم بنمسؿارمحمؿد اغرتوبوظوجقا 02/07/2001 عشرفمجدا

 اظؿلقريمـمعوزفماىاععةممنودجاـ

ضوراريمسؾدم

 اظعزؼزم

86 

بنمعاظكم ذعيبمأدب 03/07/2001 عشرفمجدا

رذقد+بوزؼديم

 حيقى

اظوزقػةماالجؿؿاسقةمظالعـالماظشعؾقةم

اىزائرؼةماٌؿداوظةمضيمعـطؼةم

 تؾؿلان

ذاصعمبؾعقدم

 غصرية

87 
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سؾدماهللمابنم ايؾيماظؿؼؾقدؼةمظطوارقماهلؼار سؾدمايؿقدمحاجقات صـونمذعؾقةم 03/07/2001 عشرفمجدا

 غورماظدؼن

88 

 89 بؾؾشريمحمؿد رؾقعةماالغلانميفماظؼرانماظؽرؼم  اغرتوبوظوجقا 04/07/2001 عشرفمجدا

االصواتماظؾغوؼةميفماظؾففاتم  سؾمماظؾففات 04/07/2001 عشرفمجدا

 اظرببرؼة

 90 داوديمصرؼد

صةمضراءةميفمطارؼؽاتورماظصقا ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 04/07/2001 عشرفمجدا

 اىزائرؼة

 91 ضؾاؼؾيمسؿر

دعقديمحمؿد+غوريم ادبمذعيب 04/07/2001 عشرفمجدا

 بنمبامجي

زاػرةماظؿداويمباالسشابموم

اظـؾاتاتماظطؾقةميفمعـطؼةمسنيم

 شرابة

 92 سؾيمسؿار

عؽاغةماظـؼاصةماظورـقةمعنمخاللم حمقىماظدؼنمخمؿار صـونمذعؾقةم 04/07/2001 عشرفمجدا

 زائراٌواثققماظرمسقةميفماى

طاوجةمحمؿدم

 اظصغري

93 

بنمعاظكمرذقدم+م اغرتوبوظوجقا 19/09/2001 عشرفمجدا

 عوداويمعػؿاح

درادةمصوتقةمومدالظقؿهمظؾدخقلم

 االدؾامغيميفمهلفةمبينمصاف

ذامعيمسؾدم

 اظؽرؼم

94 
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اظرتاثماظشعيبميفم رولمحمؿد ادبمذعيب 19/09/2001 عشرفمجدا

 علرحمسؾوظةماظـالثقة

ظطرشمسؾدم

 اهلل

95 

اظؼطاعماظغريماظرمسيمعنم بـوةمذعقب اغرتوبوظوجقا 30/09/2001 عشرفمجدا

 خاللماظعؿلماظرمسي

سطارمسؾدم

 ايػقظ

96 

ذعرمسؿرمبنماىقالظيم سؾدمايؿقدمحاجقات ادبمذعيب 23/09/2001 حلن

 ـمذيعمومدرادةـ

 97 طربؼتمسؾي

 98 ضصريمظقـدةم اظـللزاػرةمتـظقمم ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 30/09/2001 عشرفمجدا

اظعالضةمبنيماظـلقجم ذاؼفمسؽاذة صـونمذعؾقةم 30/09/2001 عشرفمجدا

اظعؿراغيموماظػضاءم

 االجؿؿاسيماظـؼايف

رحويم

 ايلني

99 

ذاؼفمسؽاذة+ذرؼفم اغرتوبوظوجقا 01/10/2001 حلنمجدا

 عصطػى

اظؿـظقمماظغريماظرمسيموم

 دورهميفمتػعقلماالدارة

دعداويم

 اظصغري

100 

االداءاتماظؿؿـقؾقةمسـدم سؾدمايؿقدمبوراؼو ادبمذعيب 02/10/2001 رفمجداعش

 رذقدماظؼلطـطقين

 101 بوسشةمرزؼؼة
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اظػصقحميفماالعـالماظشعؾقةم حالمماىالظي سؾمماظؾففات 02/10/2001 عشرفمجدا

 عـطؼةمدقديمبؾعؾاس

 102 زؼانمظقؾى

سؾيمبنم ردؼةماظؾغزمـمذيعمومدرادةمـد سؾدمايؿقدمبوراؼو ادبمذعيب 03/10/2001 عشرفمجدا

ذرؼفم

 عصطػى

103 

سؾدمايؿقدمحاجقاتم صـونمذعؾقةم 07/10/2001 عشرفمجدا

 +مععروفمبؾقاج

تاثريماظػنماظزخريفماالغدظليم

 سؾىمغظريهماٌغربي

 104 خشابمصادق

اظرتاثماظشعيبماحملؽيممبـطؼةم رولمحمؿد ادبمذعيب 11/10/2001 عشرفمجدا

 صالودن

 105 ودعـادمعقؾ

ذاؼفمسؽاذةم اغرتوبوظوجقا 18/10/2001 عشرفمجدا

 +دعقديمحمؿد

 106 آوراشيماريد االدؿفالكماظـؼايف

سؾدمايؿقدمحاجقاتم صـونمذعؾقةم 21/10/2001 حلن

 +بلـوديماظغوتي

عدارسماظلؾطانمابنمايلنمسؾيم

ـمعدردةمدقديمابيمعدؼنم

 منودجامـ

 107 ظؼرؼزماظعربي
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 108 ضفواجيمصائزةم اريدمدؿوتيماظشاسرماظشعيب ذرؼػيمسؾدماظؾطقف ادبمذعيب 24/10/2001 عشرفمجدا

اًطابماظشعريمسـدمخباظدم صؾارمغورماظدؼن ادبمذعيب 03/11/2001 عشرفمجدا

 طؾؽال

ذياحمدقدم

 اريد

109 

 ذاؼفمسؽاذةم+ اغرتوبوظوجقا 03/11/2001 عشرفمجدا

 دعقديمحمؿد

اظزعنميفماظؿصورماظشعيبم

 اىزائري

نمععؿرمسؾدمب

 اهلل

110 

 111 طرعةماظشرؼف اظزارمدرادةماغـروبوظوجقة ضروشمسؾدماظـادر اغرتوبوظوجقا 04/11/2001 عشرفمجدا

ذاؼفمسؽاذةم اغرتوبوظوجقا 04/11/2001 عشرفمجدا

 +رعضانمحمؿد

اظؿقولمسـدمعرتبصيماظؿؽوؼنم

 اٌفين

راضيمغورم

 اظدؼن

112 

درادةمصوتقةمودالظقةميفم اىؾقلمعرتاضمسؾد سؾمماظؾففات 1115-2001 حلن

 اظؾففةماظرتاتقة

آضصاصيمسؾدم

 اظؼادر

113 

دقديماريدمبنمعودىم ذاؼفمسؽاذة ادبمذعيب 15/11/2001 عشرفمجدا

 اظؽرزازيمـمحقاتهمومذعرهمـ

رولمسؾدم

 ايؽقم

114 

سؾدمايؿقدم صـونمذعؾقةم 07/01/2002 عشرفمجدا

حاجقاتم+ععروفم

 بؾكاج

اثرؼةمومضصرماظؿقوتمـمدرادةم

 ععؿارؼةمـ

 115 ضوراريمسقلىم
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ؼزظيمبنمسؿرم+م اغرتوبوظوجقا 09/01/2002 عشرفمجدا

 دعقديمحمؿد

 116 بنمزغنيمبؾؼادم اىزائرميفماظػؽرماالغرتوبوظوجي

سؾدمايؿقدمحاجقاتم صـونمذعؾقةم 14/01/2002 عشرفمجدا

 +مععروفمبؾقاج

ضصرمعغرارـمدرادةماثرؼةمومععؿارؼةم

 ـ

 117 دماجملقدعؾارطيمسؾ

2002 عشرفمجدا 71ـ07ـ درادةمم.دالظةماالمساءمسربماالجقال بنمحؾىمسؾدماهلل ادبمذعيب 

عؼارغةمبنيمعـطؼيتم)بينمسشريموم

 1954-2000تؾقالت(م

 118 دادوةمحضرؼةمغؾقة

اٌغربماظؾػضيمومررقمهؼقؼهميفم دراضيماظزوبري سؾمماظؾففات 27/01/2002 عشرفمجدا

 اظؾففاتماظؼدمية

 119 صدؼقمظقؾى

اًراصةميفمدريةمدقفمبينمديم بنمعاظكمرذقد ادبمذعيب 06/02/2002 حلن

 ؼزن

 120 عقؾودمسؾقدمعـؼور

ضازيمثاغيمغصرم اظزاوؼةموموزائػفاماظـؼاصقة تقفقينمبنمسقلى اغرتوبوظوجقا 07/02/2002 عشرفمجدا

 اظدؼنم

121 

زقػةماالجؿؿاسقةمظؾقؽاؼةماظو سؾدمايؿقدمبوراؼو ادبمذعيب 10/02/2002 عشرفمجدا

 اظشعؾقةماىزائرؼة

 122 بوطراعمبطقبمدظقؾة
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دعقديم اغرتوبوظوجقا 18/02/2002 حلن

حمؿد+بوشازيم

 اظطاػر

اظعـفميفماٌدردةموم

 سالضؿهمباٌردودماظرتبوي

 123 بنمحؾقؿةمصقراوي

عرتاضمسؾدماىؾقلم سؾمماظؾففات 19/02/2002 عشرفمجدا

 +دغدانماظزوبري

ةمبنيماظؿؽؾؿاتماٌؿاثؾ

اظعربقةموماالنؾقزؼةميفم

 ضوءمسؾمماظؾغةمايدؼث

 124 بـؽراظدمصابر

اظالذعورمومعؽاغؿهميفم عشربطمسػقػة اغرتوبوظوجقا 10/03/2002 حلنمجدا

 اظػؽرماالدالعي

 125 بؾعربيمعـور

عشروسقةماظلؾطةميفم سؾدماظالويمحمؿد اغرتوبوظوجقا 16/03/2002 عشرفمجدا

 اٌعاصرماجملؿؿعماظعربي

 126 طؾريمحمؿد

سؾدمايؿقدم صـونمذعؾقةم 17/03/2002 عشرفمجدا

 حاجقات

اظطبماظشعيبممبـطؼةم

 تؾؿلان

 127 بؾودمسـؿان

اٌعؿؼداتماظشعؾقةميفم زعريمحمؿد ادبمذعيب 20/03/2002 حلنمجدا

 اظـصماظروائيماىزائري

 128 دؼبمحورؼة

مبنمعاظكمرذقد سؾمماظؾففات 21/03/2002 عشرفمجدا

 +آوػاديمسؿر

تاثرماظعاعقةماظؾلاغقةم

 باظؾغةماظرتطقة

 129 بوظؼداممغادؼة
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امناطماالحؽامماالخالضقةمومسالضؿفام عشربطمسػقػة ادبمذعيب 14/04/2002 عشرفمجدا

 باظؿقصقلماظدرادي

 130 بشرييماريد

نماظظواػرماظصوتقةميفمعـطوقمتؾؿلا دراضيماظزوبري سؾمماظؾففات 04/04/2002 عشرفمجدا

 ايضاري

 131 بنمذيعيمرصقؼة

ذاؼفمسؽاذةم اغرتوبوظوجقا 07/04/2002 عشرفمجدا

 +دعقديمحمؿد

 132 خـوسمغورماظدؼنم اظػؽرماالصالحيميفماىزائر

 133 صؿوحيمسؾدماظؽرؼمم اظضؿانماالجؿؿاسيميفمحقاةماٌوارن ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 10/04/2002 عشرفمجدا

بنمعاظكمرذقدم ذعؾقةممصـون 17/04/2002 عشرفمجدا

+ذرؼػيمسؾدم

 اظواحد

اظفمظقؾةمومظقؾةميفماظرتذيةم

 اظػرغلقة

 134 صقدوحمؼامسقـة

اثرماظؿطورماظصـاسيمسؾىماهلوؼةم ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 21/04/2002 عشرفمجدا

 اظـؼاصقةماظؿؾؿقاغقة

بنمدفؾةمثاغيمدقديم

 حمؿد

135 

ؼقؼةم+معشربطمس اغرتوبوظوجقا 24/04/2002 عشرفمجدا

 بشريمحمؿد

اٌراةماحملاعاةمعلؿؾزعاتماهلوؼةم

 اٌفـقة

 136 سؾقؾيمسؾدماظصؿد
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سؾدمايؿقدم صـونمذعؾقةم 25/04/2002 عشرفمجدا

 حاجقات

اظصـاسةماظؿؼؾقدؼةميفماضؾقممحوضم

 تاصـة

 137 بؾؼادمماظطاػرم

" اظؼراءةماٌعرصقة" ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 28/04/2002 عشرفمجدا وظوجقةمابلؿؿ

 سـدمعاظكمبنمغيب ٌػفومماظـؼاصة

طؾارمسؾدم

 اظعزؼز

138 

بنمذفقدةم اغرتوبوظوجقا 29/04/2002 عشرفمجدا

 اريد+رعضانمحمؿد

عؼعوالتماٌـاضػةمسؾىماٌـؼفم

 اىزائريم

بنماريدم

 ضوؼدر

139 

ضصةمطقوبقدمومبلوطيميفمرواؼةم ذاؼفمسؽاذة صـونمذعؾقةم 08/05/2002 عشرفمجدا

 اىقشماظدػيب

بنمعاظكم

 حؾقب

140 

درادةم" هوالتماىقشماظدػيب" بنمعاظكمرذقد ادبمذعيب 12/05/2002 عشرفمجدا

 ًؿسممنادجمحؽائقة

 141 بؾعقديممسرية

 142 عرتاضمحورؼة االصواتماظؾغوؼةميفمهلفةمعلريدةم حلاغيماريد سؾمماظؾففات 14/05/2002 عشرفمجدا

سؽاذةمذاؼفم اغرتوبوظوجقا 19/05/2002 عشرفمجدا

 +رعضانمحمؿد

اٌؿارداتماظـؼاصقةميفماظودطم"

عقداغقةميفماظؾـاءم درادة" ايضري

 االجؿؿاسي

 143 ؼودػيماعال
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اظػؽرماالدطوريميفمايؽاؼةم دعقديمحمؿد ادبمذعيب 20/05/2002 عشرفمجدا

 اظشعؾقةم

 144 شؿريمميقـة

ذاؼفم اغرتوبوظوجقا 12/06/2002 عشرفمجدا

سؽاذة+رعضانم

 حمؿد

 145 بنمذرؼفماريد ؾعبميفماٌـطؼةماظلفؾقةاظ

آثارماظعـفميفماجملؿؿعماىزائريم عشربطمسػقػة اغرتوبوظوجقا 02/06/2002 عشرفمجدا

سؾىماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمظؾطػلم

 "عؼارغةمدودقواغرتوبوظوجقا

 146 سفالمدالعي

لةماظلؾوكماظؿلقرييميفماٌؤد بوغوةمذعقب اغرتوبوظوجقا 06/06/2002 عشرفمجدا

االضؿصادؼةماىزائرؼةمبنيماظؿؼؾقدموم

 اظؿغرياتماىدؼدة

 147 بوترصاسماهلامشي

ذاؼفمسؽاذةم اغرتوبوظوجقا 10/06/2002 عشرفمجدا

 +دعقديمحمؿد

اذؽاظقةماٌـؼفماىزائريموماظلقرم

 ومعـؼػومدوتقؽسمتؾؿلان

 148 بنمرعضانمسؾدماظؼادر

سؾدمايؿقدم ادبمذعيب 11/06/2002 عشرفمجدا

 تحاجقا

 149 بنمػاذمماظطقب اظعاداتموماظؿؼاظقدميفموالؼةمتؾؿلان
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 سؾدمايؿقدمحاجقات ادبمذعيب 11/06/2002 عشرفمجدا

 رعضانمحمؿد +

 150 بوزؼانمصائزةم مساتماظشكصقةماظـدروعقة

ذاؼفمسؽاذة+طرؼبم اغرتوبوظوجقا 15/06/2002 حلن

 رعضان

ضاغونم" ثؼاصةماظلؾمميفماىزائر"

عؼاربةماظوئامممنودجام

 اغرتوبوظوجقة

عؼاممسؾدم

 اظؼادر

151 

صعوبةماظؿقصقلميفماظعؾومم ذاؼفمسؽاذة صـونمذعؾقةم 20/06/2002 عشرفمجدا

االجؿؿاسقةمومسالضؿفاميفماظؾـقةم

 االجؿؿاسقة

دارمذرؼفم

 حمؿد

152 

 اظصـاساتماظؿؼؾقدؼةمٌـطؼة" سؾدمايؿقدمحاجقات صـونمذعؾقةم 22/06/2002 حلن

اظػكارمومصـاسةم "تقدؼؽؾت

 اىؾودممنودجا

 153 بودؾقممصاحل

درادةمظؾؼقؿةم" غاسماظغقوان" ذاؼفمسؽاذة ادبمذعيب 23/06/2002 عشرفمجدا

 االبداسقةموماظؿؾؼي

بوعدؼينم

 بؾؼادم

154 

 اٌؼدسمومدالظؿهميفماجملؿؿع" ذاؼفمسؽاذة صـونمذعؾقةم 25/06/2002 عشرفمجدا

اظضرؼحممبـطؼةمسنيم" اىزائري

جامنوذمتوذـتم  " 

 155 دراجمخاظد
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ذاؼفمسؽاذة+رعضانم ادبمذعيب 29/06/2002 عشرفمجدا

 حمؿد

زاػرةم" اٌعؿؼداتماظشعؾقةماىزائرؼة"

 اظعنيممنودجا

 156 دؾوحمرذقد

اظردومماٌؿقرطةميفماظؿؾػزةماىزائرؼةموم عرتاضمحمؿد ادبمذعيب 01/07/2002 عشرفمجدا

 اثرػامسؾىماالرػال

 157 خواغيمزػرة

اٌعؿؼدماظشعيبمظالعراضماظعؼؾقةموم" عشربطمسػقػة اغرتوبوظوجقا 02/07/2002 جداعشرفم

 اظصرعماظطػوظيممنودجا "اظعصؾقة

 158 عؼلممخمؿار

جدظقةماالغوثةموماظدطورةميفماظؿػؽريم دعقديمحمؿد ادبمذعيب 03/07/2002 عشرفمجدا

 اظشعيبماىزائري

 159 دحاويمغلقؿة

اضؿصادميفمػقؽؾةمم-تاثريماٌـاخموماٌعاش طقؾوظةمحمؿد وجقااغرتوبوظ 04/07/2002 عشرفمجدا

 -اظشكصقةماظـؼاصقةماىزائرؼة

 160 خؾكالمحقاة

اٌؽؿؾاتمعراحلمتطورػامومدورػاماظـؼايفم ضروشمسؾدماظـادر صـونمذعؾقةم 18/09/2002 عشرفمجدا

 يفمتؾؿلان

حاجيمغورم

 اظدؼن

161 

 بـاءماظشكصقةميفماظلريةماظشعؾقة" زعريمحمؿد ادبمذعيب 23/09/2002 عشرفمجدا

 دريةمسـرتة"

 162 بؾعربيمصارؿة
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جدظقةماظعـفموماظلؾمميفماٌـلم زعريمحمؿد ادبمذعيب 03/10/2002 عشرفمجدا

 اظشعيبماىزائري

 163 برحالماظعؾدظي

 منادجمعنمايؽاؼاتماظشعؾقة" بنمعاظكمرذقد ادبمذعيب 07/10/2002 عشرفمجدا

 عؼاربةمدقؿقائقة"

 164 يتمعرادراح

اظـؼاصةموماظؿلقريميفماٌؤدلةم" بنمحؾقبمسؾدماظرزاق ادبمذعيب 08/10/2002 عشرفمجدا

درادةمحاظةم" ايزائرؼة

 عؤدلةمتعؾقدمومصقاغةماظطرضات

مبراحمحاجمبنم

 سودةمغؾقل

165 

خربوشمسؾدم اغرتوبوظوجقا 27/10/2002 عشرفمجدا

 اظرريان+رعضانمحمؿد

 اظشعيب اظـارميفماٌكقال"

 درادةماغرتوبوظوجقة"

 166 بنمععؿرمبوخضرة

اٌراةماظرؼػقةمومصعاظقؿفاميفم" عغربيمسؾدماظغين اغرتوبوظوجقا 31/10/2002 عشرفمجدا

 توزقفماٌؼدس

 درادةماغـروبوظوجقة"اظلقري

 167 آؼتمصدؼقمعـرية

ترطقبماىؿؾةماظعربقةمبنيم" تقفقينمبنمسقلى سؾمماظؾففات 04/11/2002 عشرفمجدا

حموماٌـطوقماظعؾؿياظػصق هلفةم"

 منودجا تؾؿلان

ذعؾانمصاريم

 زظقكة

168 
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عؼاربةمغظرؼةمحولمرؾقعةماظعالضةمبنيم بشريمحمؿد صـونمذعؾقةم 04/11/2002 عشرفمجدا

 اظـؼاصةماظشعؾقةموماظـؼاصةماظعاٌقة

 169 صالظيمغصرماظدؼن

اباتمومتراثماظـغاربةصورةماظغربميفمطؿ ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 05/11/2002 عشرفمجدا  

منوذجامماىزائرم81-81خاللماظؼرغني  

 170 بؾقػةمعقؾود

درادةمحاظةم" االتصالميفماٌؤدلة" بؾؿؼدممعصطػى اغرتوبوظوجقا 07/11/2002 عشرفمجدا

-اٌؤدلةماظورـقةمظؾقرؼرماالصطـاسيم

 تؾؿلان

 171 بوزؼاغيمزبقدة

بنمعاظكمرذقدم ادبمذعيب 10/11/2002 عشرفمجدا

 ديمحمؿد+دعق

اشاغيم" درادةمغصماالشـقةماظوػراغقة"

  اريدموػيبممنودجا

 172 بنمدعقدمسؾادقة

اظظواػرماظصوتقةموماظدالظقةمظؾفؿؾةميفم" تقفقينمبنمسقلى سؾمماظؾففات 18/11/2002 حلن

اٌدخموماظؿصوفم"ساذور ذعرمضدورمبن

 منودجا

 173 بنماريدمغفال

 174 وحقاغيمًضر "طراعاتماالوظقاء" ضؾػاطمذؽري اغرتوبوظوجقا 09/12/2002 عشرفمجدا
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 "اثرماظغزوماظـؼايفميفماظصقاصةماظورـقة" ذرؼػيمسؾدماظواحد صـونمذعؾقةم 12/12/2002 عشرفمجدا

منودجا-8111اًربوماظورن  

جماػديم

 عصطػى

175 

اظصـاسةماىؾدؼةمبنيماالغدثارموماظؿػعقلم دعقديمحمؿد صـونمذعؾقةم 15/12/2002 علؿقلن

 متؾؿلانيف

 176 بنمسقلىمذوضيم

سؾدمايؿقدم صـونمذعؾقةم 05/01/2003 عشرفمجدا

حاجقات+ععروفم

 بؾقاج

صـاسةماظػكارمومابعادػاماظػـقةموماظـؼاصقةم

 مبـطؼةمتؾؿلان

 177 بؾققةمبفقفة

حلاغيم صـونمذعؾقةم 06/01/2003 حلن

اريد+رياديم

 ريقد

اظؿشؽقلماالدالعيم دقؿقوظوجقاماظؾونميف"

اتاٌـؿـؿ اٌـؿـؿاتمسؾىمعؼاعاتم" 

 ايرؼريممنودجا

 178 شؿشيمبنمسؿر

 اًطابماىؾليميفماظشعر" دعقديمحمؿد ادبمذعيب 12/01/2003 عشرفمجدا

 رباسقاتمسؾدماظرريانماجملدوب"اظشعيب

 179 داودمغورؼة

 اىـائقة اظؾاحثموماثرهميفماٌلؤوظقة" ضؾػاطمذؽري اغرتوبوظوجقا 19/01/2003 عشرفمجدا

" ادةماغـروبوظوجقةدر  

ابنمذرضيم

 حملنماظدؼن

180 
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ذاؼفمسؽاذة+دعقديم ادبمذعيب 26/01/2003 عشرفمجدا

 حمؿد

 181 زازويمعوصق اظطؼوسماىـائزؼةميفمعـطؼةمتؾؿلان

 182 حرانمررية اٌعفمماظؾغويممبـطؼةمعغـقة خربوشمسؾدماظرريان سؾمماظؾففات 24/02/2003 عشرفمجدا

دعقديمحمؿد+ميلنم وبوظوجقااغرت 22/04/2003 حلن

 بوزؼدي

مو" مظؾؿواثققم االواػاتماالجؿؿاسقة اظـؼاصقة

 منودجا8111اٌقـاقماظورينم- "اىزائرؼة

 183 سؼونمعؾوطة

مظظاػرة" جماودمحمؿد اغرتوبوظوجقا 29/04/2003 حلن ماظؿارخيقة مباالوظقاءم اىدور اظؿربك

 " يفماجملؿؿعماىزائري

بنمسونمبنم

 سؿو

184 

روزظنيمظقؾىم ادبمذعيب 04/05/2003 جداعشرفم

 ضرؼش+دعقديمحمؿد

معـطؼةم" ميف ماالعازؼغقة ماظشعؾقة االعـال

 "ضوراؼا

بوردوزمسؾدم

 اظـاصرم

185 

مذعرهم " سؾدمايؿقدمحاجقات ادبمذعيب 07/05/2003 حلن ميف ماظشقخ مدقدي ماظصويف اظصورة

 " درادةمهؾقؾقة-حمؿدمبؾكري

حشاليفم

 ًضر

186 

ذرؼفمذؽقبماغوارم+م اغرتوبوظوجقا 06/10/2003 حلن

 بوحلوغيماظعربي

مبنيم ماظصـاسقة ماٌؤدلة ميف ماالصراد ادارة

ماظعاعلم مثؼاصة مو ماالضؿصادؼة اظؿوجفات

 اىزائري

 187 سواجمبنمسؿر

درادةم-اٌكدنماظزؼاغقةموماٌرؼـقةميفمتؾؿلانم جماودمحمؿد صـونمذعؾقةم 09/10/2003 حلن

 -تارخيقةمومصـقة

ررذاويم

 بؾقاج

188 
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ماىزائر" عشربطمسػقػة اغرتوبوظوجقا 11/10/2003 حلن ميف ماٌدردي عؼاربةم" اظؿلرب

 اغرتوبوظوجقة

داظيمؼودفم

 سـؿان

189 

 190 عقلوممعقؾود درادةمتارخيقةمصـقة"عدردةمعازوغة" سؾدمايؿقدمحاجقات صـونمذعؾقةم 13/10/2003 حلن

ٌالعحماٌلرحقةميفماحؿػاظقةمآؼرادما دعقديمحمؿد صـونمذعؾقةم 14/10/2003 حلنمجدا

 مبـطؼةمبينمدـوس

بنمسقلىم

 سؾدماظؽرؼم

191 

بنمعاظكمرذقدم+بشريم اغرتوبوظوجقا 18/10/2003 عشرفمجدا

 حمؿد

 درادة"اظطؾؾةمبنيماظلقرمواظدؼن"

 اغـروبوظوجقة

 192 رواػريمعقؾود

رؼةمومابعادػاماغاذقدماظؽشاصةماىزائ سؾدماظرريانمخربوش ادبمذعيب 20/10/2003 حلن

 اظرتبوؼةموماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة

بنمضادةم

 بوعدؼن

193 

غورماظدؼنمصؾارم صـونمذعؾقةم 15/10/2003 حلن

 +بؾقاجمععروف

 غدروعة اظعؿارةماالدالعقةميفمعـطؼة"

اياععماظؽؾريمومزاوؼةمدقديمحمؿدم"

 بنمسؿر

 194 اظزؼنمحمؿد

مسؾدماىؾقلمعرتاض سؾمماظؾففات 25/10/2003 حلن

 +زبريمدغدان

درادةمتؼققؿقةمظؿفربةمتدرؼسماظؾغةم

 االنؾقزؼةميفماظطورماظـاغي

 195 بودؽاؼةموصاء
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اآلداءماظرتبويموماالداريمظدىمعدؼريم ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 25/10/2003 عشرفمجدا

 عؾقؼاتماٌدارسماالدادقة

 196 زرؼوحمحمؿد

ررمدعقديمحمؿد+اوذا ادبمذعيب 26/10/2003 حلنمجدا

 عصطػى

اًطابماظشعريمسـدمدقديمًضرمبنم"

 درادةمهؾقؾقة" خؾوف

دواجيمسؾدم

 اظؼادر

197 

بؾعؾاسمسؾدم عـطؼةمصربةممنودجا"اشـقةماظصف" بنمعاظكمرذقد ادبمذعيب 05/11/2003 حلنمجدا

 اظؼادر

198 

فيموماظؿػاسلماظؾففي"حرطةماالدؿعؿالماظؾف تقفقينمبنمسقلى سؾمماظؾففات 20/11/2003 علؿقلن

-اييماىاععي-تطورهميفماٌدىماظؼصري

 "درادةمدودقوظلاغقة

داديمسؾدم

 ايػقظ

199 

اصوهلاماظؿارخيقةمومدورػام" اظزاوؼةماظعؾوؼة" دعقديمحمؿد اغرتوبوظوجقا 29/11/2003 حلن

 االجؿؿاسي

 200 رياديمحمؿد

سـدم" اظردمتوزقفماظرتاثماظشعيبميفم" ذرؼػيمسؾدماظؾطقف صـونمذعؾقةم 14/12/2003 حلن

 اظرداممغاصرمدؼـه

 201 ضفالمغادؼة

االشـقةماظشعؾقةماظلقادقةميفماظغربم" دعقديمحمؿد ادبمذعيب 15/12/2003 عشرفمجدا

 ذيعمومدرادة "اىزائري

دـوديم

 صؾققة

202 
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هؾقلمغظامماظؼرابةميفماظطرؼؼةم عشربطمسػقػة اغرتوبوظوجقا 07/01/2004 عشرفمجدا

 اظدرضاوؼةميفمتؾؿلان

بوزؼاغيمسؾدم

 ايق

203 

 اظشعرماظشعيبماظدؼينميفمعـطؼة" زرؼوحمسؾدمايق ادبمذعيب 18/03/2004 حلنمجدا

دقديمحمؿدمبنمعربوكم "توات"

 منوذجا

 204 درضؿةمساذور

االغرتوبوظوجيمماألداس عشربطمسػقػة اغرتوبوظوجقا 21/03/2004 عشرفمجدا

ظالدؿشراق"درادةمحػرؼةم

 عاصر"ارطوظوجقةمظالدؿشراقماٌ

بنمعصطػىم

 دحوماظشقخ

205 

اظعرضماٌلرحيمبنيماالبداعموم راظبماريد ادبمذعيب 25/03/2004 عشرفمجدا

 اظؿؾؼائي

بؾغراسمسؾدم

 اظوػاب

206 

اظشعرماٌؾقونماظدؼينممبـطؼةم" دعقديمحمؿد ادبمذعيب 21/04/2004 حلنمجدا

 ذعراءمحاديمحبؾحممنودجا "جؾػة

شقطسمسؾدم

 اظؼادر

207 

وؾقاتماظعفقبميفماظفمظقؾةموم سؾدمايؿقدمبوراؼو ادبمذعيب 26/04/2004 عشرفمجدا

 ظقؾة

 208 حوعاغيمظقؾى
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االدرةمومايؼقؼةماالجؿؿاسقةميفم" دعقديمحمؿد اغرتوبوظوجقا 28/04/2004 حلن

عقداغقةمظلؽانماظرؼفم درادة"اٌدن

 اٌفاجرؼن

ضـدوديم

 دعدؼة

209 

ذيعموم" ذعرماٌكؿارمبنمصدؼق" ظعاظيبشريمسؾدما ادبمذعيب 29/04/2004 حلن

 درادة

ضقطونم

 اريدم

210 

اظظواػرماظضرصقةموماالدؿؼائقةميفم" سؾدماظرريانمخربوش سؾمماظؾففات 08/05/2004 حلن

هلفةمتؾؿلانم" اظعاعقة اظؾففة

 منودجا

طورؼبم

 طوثر

211 

ىزائرمعنمخاللماظؾؾاسماظؿؼؾقديميفما سؾدمايؿقدمحاجقات صـونمذعؾقةم 12/05/2004 عشرفمجدا

 بعضماظـؿادج

صويفم

صارؿةم

 اظزػراء

212 

سنيمبنم " ترارا " اظزواجميفمعـطؼة" عشربطمسػقػة اغرتوبوظوجقا 05-2004 عشرفمجدا

  دفلممنودجا

سـؿاغيم

 حمؿد

213 

زاػرةمضؿلماظرريةموماالجفاضميفم ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 17/06/2004 حلنمجدا

 اجملؿؿعماىزائري

براػؿيم

 اػراظط

214 

اظػنماالظؼائيمسـدماظؼوالميفمعـطؼةم" ذرؼػيمسؾدماظؾطقف صـونمذعؾقةم 20/06/2004 حلن

 دعقدةممنودجا"اظغربماىزائري

بؼدورم

 راجقة

215 
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متـالتماالجراءماظصـاسقةميفماىزائرم ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 27/06/2004 حلن

-بنيماظعؼؾـةموماظؿؼؾقد"ماٌؤدلةماظوط

 ؽرتوغقةمبؾعؾاسظؾصـاساتماالظ

ضاضيم

 اٌؽي

216 

صارؿيم واضعماظدؼغؾودقؿاميفماٌـطوقماظؿؾؿلاغي بنمعاظكمرذقد سؾمماظؾففات 01/07/2004 حلن

 صقصل

217 

اظعرضمومبعضمتطؾقؼاتهميفمعادةم ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 03/07/2004 عشرفمجدا

 االحوالماظشكصقة

برطةم

 عصطػىم

218 

 اظدخقلماظػرغليميفمهلفةمتؾؿلان" دعقديمحمؿد ظؾففاتسؾمما 03/07/2004 عشرفمجدا

 جمالماٌطؾخممنودجا"

بوحفرم

 دعاد

219 

اظظواػرماظصوتقةموماٌعفؿقةميفمعـطوقم سؾدماظرريانمخربوش سؾمماظؾففات 04/07/2004 حلنمجدا

 صربة

بنمحؾقؾمم

 غورماظدؼن

220 

بنمذـفوم ةميفمضصورمسنيماظصػراءاٌلاجدماظؼدمي ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 06/07/2004 عشرفمجدا

 نقة

221 

اظػوارقماظصوتقةموماظدالظقةمبنيم سؾدماظرريانمخربوش سؾمماظؾففات 06/07/2004 حلنمجدا

اظػصقىموماظعاعقةيفمعـطؼة"ػـني"م

 غصماٌـلماظشعيبممنودجا

ساؼدم

 سؿارؼة

222 



 سنوسي صليحة
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مساداتمومتؼاظقدماػاظيماالبعادماظرتبوؼةميف ذاؼفمسؽاذة اغرتوبوظوجقا 07/07/2004 عشرفمجدا

 عغـقةمومضواحقفا

 223 عزؼانمسؾدماهلل

اظعـاصرماٌعؿارؼةموزقػؿفامومزخرصؿفاميفم ععروفمبؾقاج صـونمذعؾقةم 07/07/2004 حلن

 ه1ومم1علاجدمتؾؿلانمعامبنيماظؼرغنيم

 224 بنمؼؾسمحؽقم

يفماالدرةمادؾابمومعواضعماظطالقم بنمسؿارمحمؿد اغرتوبوظوجقا 08/07/2004 عشرفمجدا

اىزائرؼةمبنيماظؼاغونموماظدواصعماظـؼاصقةم

 وماالجؿؿاسقة

 225 جالؼؾةماريد

اظطرائقماظرتبوؼةمومسالضؿفامباظؿقصقلميفم بنمعاظكمرذقد اغرتوبوظوجقا 08/07/2004 عشرفمجدا

 اظؾغة

 226 بشالشممحيقى

 ظؼادرظعؾدما "اظؾـام " غصمعلرحقة" سؾدماظعاظيمبشري ادبمذعيب 05/10/2004 حلن

 درادةمهؾقؾقة"سؾوظة

بؽريماريدم

 ذؽقب

227 

 228 اخضريمسقلى اٌدؼحماظـؾويميفماظشعرماظشعيب سؾاسمحمؿد ادبمذعيب 06/10/2004 حلنمجدا

 229 صارـةمبوظغي االبدالموماظؼؾبميفمهلفةمدقديمبؾعؾاس بنمعاظكمرذقد سؾمماظؾففات 07/10/2004 حلنمجدا

 




