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 فريق التكويناجتماع محضر 

 

 

اجتمعت لجنة الانتقاء و التوجيه صباحا بقاعة ألاساتذة للكلية  09:00في الساعة  2021-10-04في يوم الاثنين املوافق لـ 

 ألاساتذة:برئاسة رئيس قسم اللغة و ألادب العربي   و بحضور 

 بالدراسات والشؤون املتعلقة بالطلبة: د/مزيتي خميسة املكلفنائب العميد 

 د/ هاشمي قشيش العربي : ألادبرئيس قسم اللغة و 

 التدرج:د/ سهيلة لعور  رئيس القسم للدراسات فيمساعد 

 مساعد رئيس القسم للدراسات ما بعد التدرج:أ/ رشيد خاليفي 

 مسؤول ميدان التكوين في اللغة و الادب العربي: أ.د/يو سف لطرش

 مسؤول شعبة الدراسات النقدية : د/عبدالحميد ختالة

 مسؤول شعبة الدراسات ألادبية : د/خميس ي آدامي

 مسؤول شعبة الدراسات اللغوية : د/عادل زواقري 

 مسؤول اختصاص  اللسانيات الطور ألاول: د/ راضية سكاوي 

 مسؤول اختصاص الدراسات  النقدية الطور ألاول: أ/سارة مسعودي

 مسؤول اختصاص النقد الحديث واملعاصر: أ.د/ رشيد بلعيفة

 مسؤول اختصاص ألادب الحديث واملعاصر: د/ ايمان مالل

 مسؤول اختصاص ألادب القديم: د/ غنيمي الوردي

 مسؤول اختصاص ألادب املقارن والعاملي: أ.د/ قروي سميرة

 مسؤول اختصاص اللسانيات: أ.د / صورية جغبوب

 انتقاء و توجيه املترشحين ملواصلة الدراسة سنة أولى ماستر تخصص أدب حديث و معاصر بغرض

ؤرخ امل 917و كذلك القرار رقم يتضمن كيفية ترتيب الطلبة و الذي  2011نوفمبر  03املؤرخ في  714بناء على القرار رقم 

 .توجيه و التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة املاستر الالذي يحدد شروط الالتحاق و كيفيات  2021أوت 17 في
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 كلية 

 

 

 

 

Democratic and popular republic of algeria 

Ministery of higher education and sientific 

research 
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 اجتماع لجنة الانتقاء و التوجيهمحضر 

 
اجتمعت لجنة الانتقاء و صباحا بقاعة ألاساتذة للكلية  09:00في الساعة  2021-10-04في يوم الاثنين املوافق لـ 

 برئاسة رئيس قسم اللغة و ألادب العربي   و بحضور ألاساتذة :التوجيه 

 د/ هاشمي قشيش العربي : ألادبرئيس قسم اللغة و 

 العربي: أ.د/يو سف لطرشمسؤول ميدان التكوين في اللغة و الادب 

 مسؤول فرع الدراسات ألادبية: د/خميس ي آدمي

 إيمان مالل :الحديث و املعاصر في ألادب تخصصالول مسؤ 

 د/خميسة مزيتي نائب العميد املكلف بالدراسات و املسائل املرتبطة بالطلبة:

 حديث و معاصر ماستر تخصص أدبانتقاء و توجيه املترشحين ملواصلة الدراسة سنة أولى  بغرض

ؤرخ امل 917و كذلك القرار رقم يتضمن كيفية ترتيب الطلبة و الذي  2011نوفمبر  03املؤرخ في  714بناء على القرار رقم 

 توجيه و التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة املاستر الالذي يحدد شروط الالتحاق و كيفيات  2021أوت 17 في

 

 

 امليدان الفرع التخصص

 عربي أدبلغة و  دراسات أدبية أدب حديث و معاصر

 

 عدد املقاعد البيداغوجية :

 عدد املقاعد لكل فئة الفئة 

8

0℅ 

 طالبا 72 (2021فئة املؤسسة الجدد نظام ل م د )

2

0℅ 

 01 (2021فئة املؤسسات ألاخرى الجدد نظام ل م د )

 06 فئة املؤسسة القدماء نظام ل م د 

 00 ألاخرى  القدماء نظام ل م دفئة املؤسسات 

 05 (Bac+4فئة النظام الكالسيكي و املدرسة العليا لألساتذة )

القائمة التكميلية:  تكملة للطلبة في نظام ل.م.د القدماء  

 وفئة املؤسسة القدماء نظام ل.م د والنظام الكالسيكي

08 
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 اجتماع لجنة الانتقاء و التوجيهمحضر 

 
اجتمعت لجنة الانتقاء و صباحا بقاعة ألاساتذة للكلية  09:00في الساعة  2021-10-04في يوم الاثنين املوافق لـ 

 برئاسة رئيس قسم اللغة و ألادب العربي   و بحضور ألاساتذة :التوجيه 

 د/ هاشمي قشيش العربي : ألادبرئيس قسم اللغة و 

 ربي: أ.د/يو سف لطرشمسؤول ميدان التكوين في اللغة و الادب الع

 مسؤول فرع الدراسات النقدية: د/ختالة عبد الحميد

 رشيد بلعيفة :حديث و معاصر نقد في املاستر  تخصصالول مسؤ 

 د/خميسة مزيتي نائب العميد املكلف بالدراسات و املسائل املرتبطة بالطلبة:

 تخصص نقد حديث و معاصرانتقاء و توجيه املترشحين ملواصلة الدراسة سنة أولى ماستر  بغرض

ؤرخ امل 917و كذلك القرار رقم يتضمن كيفية ترتيب الطلبة و الذي  2011نوفمبر  03املؤرخ في  714بناء على القرار رقم 

 توجيه و التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة املاستر الالذي يحدد شروط الالتحاق و كيفيات  2021أوت 17 في

 

 امليدان الفرع التخصص

 لغة و ادب عربي نقديةدراسات  نقد حديث و معاصر

 

 عدد املقاعد البيداغوجية :

 عدد املقاعد لكل فئة الفئة 

8

0℅ 

 طالبا 32 (2021فئة املؤسسة الجدد نظام ل م د )

2

0℅ 

 01 (2021فئة املؤسسات ألاخرى الجدد نظام ل م د )

 01 فئة املؤسسة القدماء نظام ل م د 

 01 املؤسسات ألاخرى  القدماء نظام ل م دفئة 

 08 (Bac+4فئة النظام الكالسيكي و املدرسة العليا لألساتذة )
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 اجتماع لجنة الانتقاء و التوجيهمحضر 

 
اجتمعت لجنة الانتقاء و التوجيه صباحا بقاعة ألاساتذة للكلية  09:00في الساعة  2021-10-04في يوم الاثنين املوافق لـ 

 برئاسة رئيس قسم اللغة و ألادب العربي   و بحضور ألاساتذة :

 د/ هاشمي قشيش العربي : ألادبرئيس قسم اللغة و 

 مسؤول ميدان التكوين في اللغة و الادب العربي: أ.د/يو سف لطرش

 مسؤول فرع الدراسات اللغوية: د/عادل زواقري 

 ةجغبوب صوري :في املاستر اللسانيات عامة تخصصالول مسؤ 

 د/خميسة مزيتي نائب العميد املكلف بالدراسات و املسائل املرتبطة بالطلبة:

 انتقاء و توجيه املترشحين ملواصلة الدراسة سنة أولى ماستر تخصص لسانيات عامة بغرض

ؤرخ امل 917و كذلك القرار رقم يتضمن كيفية ترتيب الطلبة و الذي  2011نوفمبر  03املؤرخ في  714بناء على القرار رقم 

 توجيه و التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة املاستر الالذي يحدد شروط الالتحاق و كيفيات  2021أوت 17 في

 

 امليدان الفرع التخصص

 لغة و ادب عربي لغويةدراسات  لسانيات عامة

 

 عدد املقاعد البيداغوجية :

 عدد املقاعد لكل فئة الفئة 

8

0℅ 

 39 (2021نظام ل م د )فئة املؤسسة الجدد 

2

0℅ 

 01 (2021فئة املؤسسات ألاخرى الجدد نظام ل م د )

 04 فئة املؤسسة القدماء نظام ل م د 

 01 فئة املؤسسات ألاخرى  القدماء نظام ل م د

 03 (Bac+4فئة النظام الكالسيكي و املدرسة العليا لألساتذة )
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 اجتماع لجنة الانتقاء و التوجيهمحضر 

 
اجتمعت لجنة الانتقاء و التوجيه صباحا بقاعة ألاساتذة للكلية  09:00في الساعة  2021-10-04في يوم الاثنين املوافق لـ 

 برئاسة رئيس قسم اللغة و ألادب العربي   و بحضور ألاساتذة :

 د/ هاشمي قشيش العربي : ألادبرئيس قسم اللغة و 

 العربي: أ.د/يو سف لطرشمسؤول ميدان التكوين في اللغة و الادب 

 مسؤول تخصص: في املاستر: أدب قديم: غنيمي الوردي

 د/خميسة مزيتي نائب العميد املكلف بالدراسات و املسائل املرتبطة بالطلبة:

 انتقاء و توجيه املترشحين ملواصلة الدراسة سنة أولى ماستر تخصص أدب قديم بغرض

ؤرخ امل 917و كذلك القرار رقم يتضمن كيفية ترتيب الطلبة و الذي  2011مبر نوف 03املؤرخ في  714بناء على القرار رقم 

 توجيه و التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة املاستر الالذي يحدد شروط الالتحاق و كيفيات  2021أوت 17 في

 

 امليدان الفرع التخصص

 لغة و ادب عربي أدبيةدراسات  أدب قديم

 

 البيداغوجية :عدد املقاعد 

 عدد املقاعد لكل فئة الفئة 

8

0℅ 

 71 (2021فئة املؤسسة الجدد نظام ل م د )

2

0℅ 

 02 (2021فئة املؤسسات ألاخرى الجدد نظام ل م د )

 03 فئة املؤسسة القدماء نظام ل م د 

 00 فئة املؤسسات ألاخرى  القدماء نظام ل م د

 07 (Bac+4العليا لألساتذة )فئة النظام الكالسيكي و املدرسة 
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 اجتماع لجنة الانتقاء و التوجيهمحضر 

 
اجتمعت لجنة الانتقاء و التوجيه صباحا بقاعة ألاساتذة للكلية  09:00في الساعة  2021-10-04في يوم الاثنين املوافق لـ 

 برئاسة رئيس قسم اللغة و ألادب العربي   و بحضور ألاساتذة :

 د/ هاشمي قشيش العربي : ألادبرئيس قسم اللغة و 

 مسؤول ميدان التكوين في اللغة و الادب العربي: أ.د/يو سف لطرش

 د/ خميس ي آدمي مسؤول شعبة دراسات أدبية:

 د/ عادل زواقري  مسؤول شعبة دراسات لغوية:

 د/ عبدالحميد ختالةمسؤول شعبة دراسات نقدية:

 راضية سكاوي   عامة:مسؤول اختصاص في اللسانيات ال

 سارة مسعودي  مسؤول اختصاص في النقد واملناهج:

 الثالثة ليسانس في إطار نظام املعابرملواصلة الدراسة سنة  الطلبة املقبولينتوجيه  بغرض

يتضمن كيفية التحاق حاملي شهادة الدراسات الجامعية و الذي  09/06/2014املؤرخ في  364بناء على القرار رقم

 التطبيقية بالتكوين لنيل شهادة الليسانس.

 امليدان الفرع التخصص

 عربي أدبلغة و  دراسات ادبية أدب عربي

 عربي أدبلغة و  دراسات لغوية لسانيات عامة

 عربي أدبلغة و  نقديةدراسات  نقد ومناهج

 قائمة الطلبة املقبولين

 نقد ومناهج لسانيات عامة أدب عربي

 رمزي بوغرارة سلمىدريدي  صباح شبيلي

 رميساء بوحالسة رشيد عالوي  كوثر  بوطارفي

 هاجر ناصري  مليس مرغمي رزيقة بلعابد

 مزيتي فاتح نور بوسامة عبيدة شبيلي

 -------------------- أمال خيراني أكرم بن دالل
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 الانتقاء و التوجيهاجتماع لجنة محضر                                                

 
اجتمعت لجنة الانتقاء و التوجيه صباحا بقاعة ألاساتذة للكلية  09:00في الساعة  2021-10-04في يوم الاثنين املوافق لـ 

 برئاسة رئيس قسم اللغة و ألادب العربي   و بحضور ألاساتذة :

 د/ هاشمي قشيش العربي : ألادبرئيس قسم اللغة و 

 في اللغة و الادب العربي: أ.د/يو سف لطرشمسؤول ميدان التكوين 

 مسؤول شعبة دراسات أدبية: د/ خميس ي آدمي

 مسؤول شعبة دراسات لغوية: د/ عادل زواقري 

 مسؤول شعبة دراسات نقدية:د/ عبدالحميد ختالة

 مسؤول اختصاص في ألادب العربي: إيمان بوزيان

 مسؤول اختصاص في اللسانيات العامة:  راضية سكاوي 

 ل اختصاص في النقد واملناهج:  سارة مسعوديمسؤو 

 في إطار نظام املعابرماستر توجيه الطلبة املقبولين ملواصلة الدراسة سنة الثانية  بغرض

 

 امليدان الفرع التخصص

 عربي أدبلغة و  دراسات أدبية/ تخصص أدب عربي أدب حديث ومعاصر طالبا 02

 عربي أدبلغة و  دراسات لغوية/ تخصص لسانيات عامة لسانيات  طالبا 03

 عربي أدبلغة و  نقدية/ نقد ومناهجدراسات  أدب قديم طالبا 02

 
 

 قائمة الطلبة املقبولين

 أدب قديم لسانيات  أدب حديث ومعاصر

 نجار بسمة هند بلعيدي زديرة إيمان

 سباع مريم حدة فروج زروال عبد الرحيم

 /////////////////// املعتصم باهلل أحمد /////////////////////

 

 
  

 


