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Democratic and popular republic of algeria 
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Departement of letterature and arab language 

 

 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 )

 
 

 

 



جامعة عباس لغرور خنشلة
االدب واللغـــاتكلية
اللغـة و األدب العربيقسم

2022/2021:السنة الجامعية 
عامة لسانيات: تخصص

بالمئة 80: فئة

مساللقب ىل الباكلوراي ماكن امليالداترخي امليالدالا التخصص املوجهمعدل القبولرمق التسجيلس نة احلصول ع

عامة لسانيات2017340596659,70خنشلة17/06/1998كوثربن جمعة

عامة لسانيات20173406593311,46خنشلة 04/09/1999فدوىبن ساكتة

عامة لسانيات20183405842211,43تاوزيانت01/01/1999ريمبن عشي

عامة لسانيات20183405670713,19خنشلة 15/01/1998هند بوساحة 

عامة لسانيات2017340671219,60خنشلة02/01/1987حفيزةبوطرفة

عامة لسانيات20183405780014,54شلية 07/01/2001هناءبوعلي

عامة لسانيات20183405473913,46خنشلة 01/01/2000شهرة جحيش

عامة لسانيات20183405799912,73ششار 28/05/2000نرجس خماجة 

عامة لسانيات20183405463613,12خنشلة29/06/2000رانيادخيل

عامة لسانيات20183405895211,56خنشلة02/11/1998جميلةدقيش 

عامة لسانيات2017340246399,60العقلة28/11/1998وفاءدينار

عامة لسانيات20183405793813,44ششار15/12/2000سالفرافعي

عامة لسانيات20183406011310,94يابوس13/06/1999فاطمةزراولية

عامة لسانيات20183405818613,27ششار28/08/2000رميسةسالمي

عامة لسانيات20183406327611,86أوالد رشاش خنشلة16/02/1999رونقسعودي

عامة لسانيات20183406529413,82خنشلة خنشلة19/09/1996هاني سعيدي

عامة لسانيات20183405707013,89قايس18/04/2000أسماءسكيو

عامة لسانيات20183405457711,63خنشلة13/11/1999حدةشرماط 

عامة لسانيات20183406008712,45يابوس14/08/2000رزيقةصراوي

عامة لسانيات20183405946011,81خنشلة08/09/1999شيماءصوالحي

عامة لسانيات20183406031412,64خنشلة18/09/1999فايزة طيار 

عامة لسانيات20183405453811,76خنشلة 17/07/2000إيمانعبابسة 

عامة لسانيات20183406019812,88يابوس24/12/1999صوريةعريف

عامة لسانيات20183406001313,13بوحمامة21/07/1998هيبة الرحمانعفوفو

عامة لسانيات20183403325011,99خنشلة31/12/2000رانياعقون

عامة لسانيات20183406026413,16خنشلة 23/10/2000بثينةعلي أوشن

عامة لسانيات20183406027811,78خنشلة 26/01/1999دنياقرجود

عامة لسانيات20183405476211,85خنشلة01/07/2000صفاءقسوم



عامة لسانيات20183405790314,11ششار31/07/2003خلودكلتوم

عامة لسانيات2008405755114,63خنشلة01/11/1989زين الدينلشخب

عامة لسانيات20183405791313,22خنشلة01/07/1999راضيةلعصامي

عامة لسانيات20183405692313,22خنشلة12/07/2000فتيحةلعقابي

عامة لسانيات20183406027012,40خنشلة24/02/2000جميلةلويز

عامة لسانيات20183406027413,69الحامة خنشلة 17/01/2000حسناءمزهود

عامة لسانيات20183405938913,35ششار24/01/2000أمالموساوي

عامة لسانيات20183405800912,98ششار04/08/1999هدىناصري

عامة لسانيات20183405864612,08عين الطويلة30/08/1998صبرينةنصاح

عامة لسانيات20183405459810,46خنشلة02/10/1998خديجةنوار

عامة لسانيات20183405981415,08لمصارة25/01/2000نسيمةوناسي

جامعة عباس لغرور خنشلة
االدب واللغـــاتكلية
اللغـة و األدب العربيقسم

2022/2021:السنة الجامعية 
عامة لسانيات: تخصص

 بالمئة20فئة 
مساللقب ىل الباكلوراي ماكن امليالداترخي امليالدالا التخصص املوجه اليهمعدل القبولرمق التسجيلس نة احلصول ع

عامة لسانيات20133404910510,74المحمل28/02/1994سلمىزاوية

عامة لسانيات2010404812510,65المحمل26/02/1988زينبمشري

عامة لسانيات2012405011610,42ششار12/12/1991سليمةتروش

عامة لسانيات2011404761810,23ششار18/01/1991جهيدةصحراوي

عامة لسانيات2003410737212,11أوالد رشاش 25/06/1983زهير بسباس

عامة لسانيات2008405424811,99أوالد رشاش 07/09/1989أميرةزعطور

عامة لسانيات2007406968611,79خنشلة31/12/1983صبرينةبن وعراب

عامة لسانيات20173504281412,18بسكرة06/06/1999ابتسامشكورة

عامة لسانيات2010501324710,92سريانة باتنة 16/12/1991صباحبومجان


