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Democratic and popular republic of algeria 
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research 
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Faculty of letters and languages 
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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 )

 

 
 

 

 



جامعة عباس لغرور خنشلة
االدب واللغـــاتكلية
اللغـة و األدب العربيقسم

2022/2021:السنة الجامعية 

ومعاصر حديث نقد: تخصص

بالمئة 80: فئة

وجه رمق التسجيلمعدل القبولس نة احلصول عىل الباكلوراي ماكن امليالداترخي امليالدالامساللقب التخصص امل

نقد حديث201815,8334061395خنشلة07/08/1998حبيبةلشخب

نقد حديث201815,4234060641خنشلة02/10/2000شيماءزيدان

نقد حديث201814,6034057173قايس13/06/2000شيماءبن جمعي

نقد حديث201814,5334060497خنشلة 07/07/1999إزدهارعزالدين 

نقد حديث201813,6634060595خنشلة03/12/1999نريمانرميلي

نقد حديث201813,4834057156قايس خنشلة21/02/2000سلمىعبابسة

نقد حديث201812,6134060562خنشلة30/11/1998عبيرحوشة

نقد حديث201811,9834054672خنشلة23/06/2000ريانعزوز 

نقد حديث201811,8134059725باتنة09/01/2000حسينةعفوفو

نقد حديث201711,7334064006عين الطويلة16/10/1996سميرةمسعودي

نقد حديث201811,3234059027خنشلة05/08/1995مريمطراد

نقد حديث201611,2634064538خنشلة21/10/1997ماجدةعاشوري

نقد حديث201811,1234060565خنشلة07/01/2000عفافعقون

نقد حديث201810,9634058424قايس 17/10/2000ريمة بوخالفة 

نقد حديث201810,6334057927باتنة26/10/1999زكيةسعيداني

نقد حديث201810,5834059054خنشلة09/10/2000اميرة غواري 

نقد حديث201810,4834059920لمصارة14/06/2000إسمهانفرحاتي

نقد حديث201810,3934060609حنشلة 23/10/2000وئام ريم 

نقد حديث201810,3334057924ششار 29/06/2000رميسةغانمي

نقد حديث201610,3134068465ششار24/07/1996رفيدةعزاب

نقد حديث201810,2734054770خنشلة14/09/2000عائشةمرير

نقد حديث201710,2634066823خنشلة07/02/1993أمينةعايب

نقد حديث201710,1734066279خنشلة23/01/1999اسماءعماميش

نقد حديث201710,1234059167خنشلة26/01/1998انفاللويز

نقد حديث201810,1134064844خنشلة14/06/1997إيماننصراوي

نقد حديث201710,0834064405خنشلة30/06/1995لبنىبوسالم



نقد حديث20189,9534059978لمصارة08/02/2001فاطمةكزبار

نقد حديث20179,9134059338خنشلة24/09/1997خولةبوبروبة 

نقد حديث20179,8934064339خنشلة12/01/1998جمعة إيناسمخالفية 

نقد حديث20159,8034071616قايس13/06/1996حاتممناصري

نقد حديث20179,7534064037فكرينة أم البواقي02/05/1999منالحرنان

نقد حديث20179,743459143خنشلة 16/06/1996آسياخالف 

جامعة عباس لغرور خنشلة
االدب واللغـــاتكلية
اللغـة و األدب العربيقسم

2022/2021:السنة الجامعية 
ومعاصر حديث نقد: تخصص

 بالمئة20: فئة
وجه رمق التسجيلمعدل القبولس نة احلصول عىل الباكلوراي ماكن امليالداترخي امليالدالامساللقب التخصص امل

حديث نقد200712,119078166الوادي-الرقيبة 18/06/1987حمزةرضواني

حديث نقد200612,094106312خنشلة17/09/1987حنانعلوش

حديث نقد200511,164109360خنشلة11/01/1986دنياجبايلي

حديث نقد200811,094057516قايس29/10/1988طارقلحماري

حديث نقد201610,6434070655بوحمامة09/12/1996صونيامسعي

حديث نقد200410,516009090العقلة16/10/1983سمراءجعاللي 

حديث نقد201710,4238047034معسكر08/09/1999منال فاطمة الزهراءكخال

حديث نقد200810,45074132بالعة08/03/1986ذواديجودي

حديث نقد199910,1622240سكيكدة28/12/1981هدىسوقي

حديث نقد19969,962,9E+09عين أزال 05/03/1977عبد السالم بن شولة 

حديث نقد20169,9534030931تبسة11/11/1993عبد المؤمنمزهودي


