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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 

 

 

 

 

 

 

 

 



        جامعة عباس لغرور خنشلة

االدب واللغـــاتكلية
اللغـة و األدب العربيقسم

2022/2021:السنة الجامعية 

قديم عربي أدب: تخصص

بالمئة 80: فئة

وجهمعدل القبولرمق التسجيلس نة احلصول عىل الباكلوراي ماكن امليالداترخي امليالدالامساللقب التخصص امل

أدب عربي قديم20173406432410,27أوالد رشاش خنشلة25/11/1997أميرة بار

أدب عربي قديم20183406029211,13خنشلة06/03/1996شافيةبن جمعة

أدب عربي قديم20183405516312,41خنشلة22/12/2000إيمانبن نجاح

أدب عربي قديم20173406710413,97خنشلة23/10/1995حسامبودوحة

أدب عربي قديم20183405444911,88خنشلة22/04/2000أميمةبوعلي

أدب عربي قديم20173405933610,01خنشلة11/11/1996خولةروابحية 

أدب عربي قديم20173405964310,87طامزة خنشلة 15/09/1996فراحشرفي

أدب عربي قديم20173406675310,26خنشلة20/12/1990أحالمشريط

أدب عربي قديم20183406064811,95المحمل29/08/2000مروىقيدوم

أدب عربي قديم2016340699419,31بابار16/04/1996ريانمرابط

أدب عربي قديم20173406714911,31ششار21/02/1994حمزةمسلم

أدب عربي قديم20173906494311,14خنشلة06/11/2000أمانيشخاب

أدب عربي قديم20183405456911,12أوالد رشاش 05/07/1999بسمةمرخي

أدب عربي قديم20163406400411,08خنشلة 26/04/1999مروةسعيدي

أدب عربي قديم20183405895711,06المحمل28/12/1998ريان شريط

أدب عربي قديم20163406371111,06خنشلة03/03/2000سليمةعقون

أدب عربي قديم20183405723711,04خنشلة29/04/2001عبد الرؤوفحقاص

أدب عربي قديم20183405895511,02بلدية المحمل والية خنشلة08/10/1999رميسةبوطيغان

أدب عربي قديم20183405448611,02باتنة08/07/1999وليدةعجرودي

أدب عربي قديم20173406515411,01خنشلة14/03/1998دنياطيبات

أدب عربي قديم20183405905311,00أوالد رشاش05/12/1999وئامبوطبة

أدب عربي قديم20183405460411,00خنشلة10/12/1999الميةيعالوي

أدب عربي قديم20183405860710,98قايس26/03/1996مريمبوطالب

أدب عربي قديم20183405858210,93بابار18/02/1998شهينازحمداوي

أدب عربي قديم20183405845310,90قايس10/06/1997ايمانلعجال

أدب عربي قديم20183405724010,85ششار خنشلة26/04/1998ريانحاجي

أدب عربي قديم20183406053510,83خنشلة09/10/1998نور الهدىعماميش



أدب عربي قديم20183405895910,81خنشلة11/04/1998نبيلةبن حناشي

أدب عربي قديم20163407003410,81خنشلة01/01/1999رقيةمسعي

أدب عربي قديم20183406060210,80خنشلة07/07/2000ريان شهر زاد قرسيف

أدب عربي قديم20173402484410,77أوالد رشاش 19/12/1999حكيمةبار

أدب عربي قديم20173406508710,73خنشلة02/10/1999دنياقدروي

أدب عربي قديم20173406325910,72تاوزيانت07/07/1996منيةبلعابد

أدب عربي قديم20183405797410,70خنشلة24/09/1999مريمدربال

أدب عربي قديم20183405905510,69خنشلة16/10/1998فاروقحفة

أدب عربي قديم20183406054510,69أوالد رشاش28/03/1999شيماءحفصاوي 

أدب عربي قديم20183406052910,67والية خنشلة / بابار 20/02/1997إيمان عثماني 

أدب عربي قديم20183405972810,65أوالد رشاش06/07/2000حياةمرابط

أدب عربي قديم20183405494610,63خنشلة14/03/1998الميةحمو

أدب عربي قديم20183405843110,62تبسة11/08/1998رانيةزوينة

أدب عربي قديم20173904884110,59بابار والية خنشلة14/01/1998خلودبوساحة

أدب عربي قديم20183405802510,59ششار05/05/1996ناصردراجي

أدب عربي قديم20163406405710,58خنشلة15/04/1998سارةسعيدي

أدب عربي قديم20183406285410,56خنشلة04/05/1997ندىبعلي

أدب عربي قديم20183405795110,56عين الطويلة24/04/1998هاجربلهاني

أدب عربي قديم20173405965010,56بلدية عين الطويلة والية خنشلة01/06/1999دنيامرير

أدب عربي قديم20183406051910,53باتنة12/04/2021امانيعثماني

أدب عربي قديم20183405840010,52ششار17/12/1998مروةحميدان

أدب عربي قديم20173406445810,47المحمل 25/07/1999سالفبوطيغان

أدب عربي قديم20183406060510,45خنشلة17/04/2000شيماء عجرودي 

أدب عربي قديم20173405953910,43بوحمامة12/10/1996كنزةنور الدين

أدب عربي قديم20183405491410,40قايس25/10/1998نبيلة أيذال

أدب عربي قديم20183405728310,28خنشلة08/01/2000جهينةسكاوي

أدب عربي قديم20183405490410,23خنشلة 16/02/1998نور الهدى يعقوب

أدب عربي قديم20183405897110,21ششار08/12/2000خلودغانمي

أدب عربي قديم20183405896510,17خنشلة06/02/1998سناءخنفري

أدب عربي قديم20183406061110,12خنشلة29/04/1996سارةحقاص

أدب عربي قديم20183405466410,10خنشلة 04/04/1999رشاعطاء هللا 

أدب عربي قديم20183406031810,08ورقلة25/05/1997إكرامزكراوي

أدب عربي قديم20183405793310,06خنشلة 28/09/2000خولةدكير 

أدب عربي قديم2014340614469,98ششار 29/03/1997ربيحة نابتي 

أدب عربي قديم2015340668139,94بابار21/03/1994حميدةسالمي

أدب عربي قديم2018340605619,92خنشلة 24/02/1999إلهام عسوات 

أدب عربي قديم2018340558999,91خنشلة 16/07/1997    إيمانبن عربية 



أدب عربي قديم201841334022789,90قايس23/01/2000ليندةبومعراف

أدب عربي قديم2017340653869,75خنشلة 08/12/1996سماحبدغيو

أدب عربي قديم2018340590209,61تاوزيانت26/08/1995ناديةجعريري

أدب عربي قديم2018340605759,58خنشلة /بابار02/07/1998خولة سالمي 

أدب عربي قديم2018340598179,51خنشلة15/12/1995سهامعيمش

أدب عربي قديم2018340549529,43خنشلة- بابار 10/09/1997اكرملعصامي

أدب عربي قديم2018340597327,86انسيغة والية خنشلة25/09/1993سلمانبوهاللة

        جامعة عباس لغرور خنشلة

االدب واللغـــاتكلية
اللغـة و األدب العربيقسم

2022/2021:السنة الجامعية 

قديم عربي أدب: تخصص

بالمئة 20: فئة

وجه معدل القبولرمق التسجيلس نة احلصول عىل الباكلوراي ماكن امليالداترخي امليالدالامسأ دب عريب التخصص امل

أدب عربي قديم2012404670913,46خنشلة28/07/1991صباحبوزكري

أدب عربي قديم20173406593711,05خنشلة25/01/1996لطيفةحفيان

أدب عربي قديم2012405150510,77اوالد رشاش15/11/1992نصيرةعرباوي

أدب عربي قديم2011502937310,67طولقة بسكرة05/07/1990زكرياءمومي

أدب عربي قديم20143503263010,04بسكرة20/04/1996كوثربن بوزة 

أدب عربي قديم20044,0802E+1112,37خنشلة25/02/1986أمالحمداوي

أدب عربي قديم2005411025612,33خنشلة05/12/1985أمالعالوي

أدب عربي قديم2007406632212,05مسكيانة05/03/1988أمالحمزاوي

أدب عربي قديم2006411373911,89ششار07/05/1983زهيةصيد

أدب عربي قديم2007406826011,42العقلة19/02/1987عادلصالح

أدب عربي قديم2007406737711,32انسيغة09/11/1987وفاءحفيان

أدب عربي قديم2004400250412,01عين البيضاء21/06/1986محمد االمينالعمراوي

أدب عربي قديم2007407090611,25أم البواقي- مسكيانة 29/08/1984وليدالعايش

أدب عربي قديم20024,08002E+1211,21خنشلة12/07/1981نوالصحراوي

أدب عربي قديم2008405446510,98خنشلة27/02/1990باللبوسعدة

أدب عربي قديم2004403300710,89باتنة01/07/1984زيناتخالدي

أدب عربي قديم2008405311810,86ششار18/11/1988سليمةسالمي

أدب عربي قديم2004413006310,80شلغوم العيد20/07/1985فخر الدينمسلم

أدب عربي قديم2007406157910,78خنشلة10/05/1988حسيبةشخاب

أدب عربي قديم2003402933710,77سريانة26/01/1983عبد الحفيظحفيظ


