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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 

 



جامعة عباس لغرور خنشلة

االدب واللغـــاتكلية
اللغـة و األدب العربيقسم

2022/2021:السنة الجامعية 
ومعاصر حديث أدب: تخصص

بالمئة 80: فئة

وجه اليهمعدل القبولرمق التسجيلس نة احلصول عىل الباكلوراي ماكن امليالداترخي امليالدالامساللقب التخصص امل

حديث أدب20183406007114,98خنشلة21/04/2001شيماءتوت

حديث أدب20173406623814,85خنشلة12/12/2000رميساءشرقية 

حديث أدب20183406052714,42خنشلة20/06/2001ساميةباردو

حديث أدب20183405729213,94خنشلة07/07/2000خديجة طاهري

حديث أدب20183406050413,59خنشلة29/08/1999ليلىدباش 

حديث أدب20183405889113,56بوحمامة07/02/2000داليةماضي

حديث أدب20183405471213,41-خنشلة-بوحمامة 08/03/1995نور الهدىحجازي

حديث أدب20133404846913,40قايس  خنشلة 18/01/1997نوال حانو

حديث أدب2017173406498013,40بسكرة - زريبة الوادي  15/02/1999خولة شايب 

حديث أدب20183406060313,32قايس خنشلة22/12/2000نبيلةمدرق نارو

حديث أدب20173406439713,29خنشلة27/12/1999إيمانزوغاب 

حديث أدب20183405723912,89قايس خنشلة11/07/1996ليليامدرق نارو

حديث أدب20183405972912,84ششار22/11/1998هدىبنوري 

حديث أدب20183405454412,82بجن23/09/1997لبنةحمدي

حديث أدب20173406004812,79ششار 03/07/1998آية عوماري 

حديث أدب20183405945812,62ششار14/10/1998بثينةعبابسة

حديث أدب20183405467612,60عين الطويلة13/11/1999دنياالعايش

حديث أدب20183405471412,60خنشلة04/06/2000شيماءحكار

حديث أدب20173405861012,58خنشلة14/02/1999جيهاننوار

حديث أدب20183406059912,57شلية 20/05/1999سلمى قابسي

حديث أدب20183405609612,55باتنة13/11/1999فطيمةمرجان

حديث أدب20183405532012,52خنشلة16/12/1996بثينةبن عمارة

حديث أدب20183405479012,52المحمل08/11/1996نورةمراح

حديث أدب20173405964112,51ششار28/06/1999إيمانمهداوي

حديث أدب20173406535512,49المحمل 04/05/1999نادرة بوجيج 

حديث أدب20163406831512,43ششار13/03/2000سماحعيساوي

حديث أدب20173406347512,34خنشلة17/05/1999ريانبوطارفة

حديث أدب20183406052512,33خنشلة 24/08/1999نور الهدى شيباني 

حديث أدب20163406836612,25قايس01/07/2000مريماقضي



حديث أدب20183405721512,13شلية خنشلة 05/01/1999خولةحانو

حديث أدب20183405897912,09خنشلة12/10/1999لبنىعڨون

حديث أدب20183405474712,05خنشلة27/07/1998خولةصحراوي 

حديث أدب20183405844912,01باتنة20/04/2000زكيةغندوس

حديث أدب20183405456611,99خنشلة 08/06/1999احالم قسام 

حديث أدب20173406528611,98مسكيانة14/04/2000ايمانمعمري

حديث أدب20183406060111,97المحمل26/01/2001نور اإلكرامبوطارفة

حديث أدب20183405443911,94خنشلة20/05/1999نزيهةرزقي

حديث أدب20183405897811,90خنشلة18/09/1999امينةمرغاد

حديث أدب20173406443311,86قايس28/10/1999شيماءبوضيفة

حديث أدب20183501674211,83خنشلة25/09/1998سلوى بن عثمان

حديث أدب20183406010511,83عين الطويلة خنشلة 02/01/1998أمينةبوتبينة 

حديث أدب20183405474911,81تاوزيانت05/10/1999أحالمعثماني

حديث أدب20183406053911,80خنشلة11/07/1999ودادبوسعدة

حديث أدب20183405449511,78خنشلة 22/06/1998نور جيهانلموشي

حديث أدب20183405862211,75أوالد رشاش05/10/1998سماحبوسالم

حديث أدب20173406511011,75ششار 09/09/1998فيروز علوي

حديث أدب20183406087911,74خنشلة 06/07/1999فاطمة الزهراءبن عباس 

حديث أدب20183405475211,72عنابة/البوني 29/04/1998خولةتواتي

حديث أدب20183405790411,69ششار02/04/2000سعادسليماني

حديث أدب20183405465811,68المحمل28/05/1995راضيةجبار

حديث أدب20183405596711,64ششار21/08/1998رانيةعويدان

حديث أدب20183405896411,61خنشلة 21/02/1999اسماءمزهود

حديث أدب20183406048311,60ورقلة08/07/1995عزالدينريم

حديث أدب20183405975211,57أوالد رشاش والية خنشلة01/06/2001أنفالالبح

حديث أدب20173406809111,55المحمل30/05/1999رانيابوطيغان

حديث أدب20173406099711,55ششار30/05/2000شهينازبوغرارة

حديث أدب20183405789311,48خنشلة06/11/2000أسماءبالدح

حديث أدب20154,04064E+1311,48قايس 17/09/2000شهيناز فرطاس 

حديث أدب20173406207811,45شلية27/12/1997حليمةبرجي

حديث أدب2018403340144811,43المحمل والية خنشلة18/10/2000نهادبوطيغان

حديث أدب20183405708611,43باتنة09/08/1999نبيلةحميش

حديث أدب20183405791711,40خنشلة21/03/1998رحمةبلخيري

حديث أدب20183405725911,36خنشلة20/07/1998رميساءشتوح

حديث أدب20173406325811,32لمصارة31/05/1998صوريةحسيني

حديث أدب20163406404111,29تاوزيانت30/08/1998شهرةعزيزي

حديث أدب20183405717011,27بلدية المحمل والية خنشلة03/12/2000عبلةبوزيان



حديث أدب20183405490411,26خنشلة20/05/1998صفاءسهتال

حديث أدب20173406398411,21خنشلة14/05/1997هدىبوطمين

حديث أدب20183405868111,19بابار24/01/1997زهيةسليماني

حديث أدب20153407486611,18أوالد رشاش13/03/1999إبتسامبضياف

حديث أدب20173406437711,18خنشلة21/06/1999أملمراد

حديث أدب20183405497911,18يابوس 21/08/2000إالهام مزياني 
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حديث أدب20173406528612,26تاوزيانت07/01/1996ايمانمخناشي 

حديث أدب2010404560011,95ششار29/06/1989فارسحاجي

حديث أدب20173405998511,73خنشلة02/06/1999مليكةشبدن

حديث أدب2010404986411,51خنشلة18/09/1987نوالماضوی

حديث أدب20163407019111,14خنشلة13/05/1994ربيعةلياني

حديث أدب20163406315010,87جالل28/03/1996سليمةهادفي

حديث أدب2011501262410,87باتنة25/11/1990حياةغوالل

حديث أدب20173406340012,54خنشلة 11/02/1999أمينة خاليفي 

حديث أدب2000407112,53بابار24/01/1980دليلةمومو

حديث أدب20173406900112,44خنشلة27/12/1998آيةركاب

حديث أدب20153407508812,42بوحمامة15/02/1996منالصالحي

حديث أدب200249876312,40أوالد رشاش 03/07/1983حكيمةبوجمعة

حديث أدب2006410668412,34خنشلة23/05/1987مليكةبوروبة 

حديث أدب2007406728912,22مقادة 22/04/1989حدة رحالي

حديث أدب20173406190812,20خنشلة31/01/1999يحيعطاء هللا 

حديث أدب20173406924512,19ششار31/03/1998ايمانعمامري

حديث أدب2006600930412,10قايس22/06/1988أحالمعزيزي

حديث أدب2003400214811,91عين البيضاء12/11/1985امالبوزيد 

حديث أدب2006411178411,91المحمل15/04/1987نسيمةأوصيف

حديث أدب2004410666111,83خنشلة21/08/1985صليحة مزداوت 


