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ترتيب ي اجتماع فريق التكوين لقسم االدب و اللغة اإلنجليزية بخصوص /ف

 مترشحي ماستر انجليزية تخصص لغة و ثقافة 
 2022-2021للسنة الجامعية 

  

 تحية طيبة وبعد:

واللغة اإلنجليزية على الساعة العاشرة صباحا اجتمع فريق التكوين لألدب  30/09/2021الموافق لــ:  الخميسفي يوم 

 بمكتب رئيس القسم بحضور األساتذة اآلتية أسمائهم:

 د.اونيس سليم                    مسؤول شعبة التكوين

 د.كفالي وليد                     مسؤول تخصص الماستر لغة و ثقافة

 اللغة االنجليزيةأ.عمر قرزة                      رئيس قسم االدب و 

و ترتيب ملفات المترشحين للولوج للتكوين في الطور الثاني تخصص لغة و ثقافة بقسم اللغة اإلنجليزية و هذا بغرض معالجة 

 في محضر سابق كما يلي: 2022-2021وقد تم تحديد مناصب الماستر برسم السنة الجامعية 

 منصب( 142): بالنسبة للسنة األولى ماستر .1

 2021-2020نصب للدفعة الليسانس المتخرجة من المؤسسة لسنة م 118فتح  -

 ( توزع كما يلي: %20منصب أخرى )نسبة  24فتح  -

 10   مناصب لفئة  ليسانسLMD  قديم متخرج من المؤسسة 

 8 لفئة ليسانس كالسيك قديم متخرج من المؤسسة مناصب 

 2 ليسانس   لفئة مناصبLMD  ات األخرىمتخرج من المؤسس 

 2 ات األخرىمن المؤسسلفئة ليسانس كالسيك قديم متخرج  مناصب 

 2  + سنوات( )عن طريق المعابر( 4مناصب لفئة ليسانس المدارس العليا )بكالوريا 

 )منصبين( :ماستر الثانيةبالنسبة للسنة  .2
 )عن طريق المعابر(سنوات(   5ليسانس المدارس العليا )بكالوريا + فتح منصبين لفئة  -

 ترتيب الملفات كانت النتائج كالتالي:و بعد دراسة و 

 

منصب  118من اصل  منصب 910) 2021-2020بالنسبة للدفعة المتخرجة من جامعة خنشلة  -1

 (مخصصة للفئة

 

 مالحظة
متحصل على شهادة 

 التخرج من جامعة
 الرقم اإلسم اللقب

 01 سامي عون هللا جامعة خنشلة مقبول

 02 ريان نوار جامعة خنشلة مقبول

 03 ريان بوطرفة جامعة خنشلة مقبول

 04 رهان صفصاف جامعة خنشلة مقبول

 05 ايمان نجاح جامعة خنشلة مقبول

 06 إيناس بن زعيم جامعة خنشلة مقبول

 07 اسمهان عاللتة جامعة خنشلة مقبول
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 تللغاوا دابآلا :كلية
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 08 ناريمان بومعيزة جامعة خنشلة مقبول

 09 عبير نايلي جامعة خنشلة مقبول

 10 قطر الندى الهيص خنشلةجامعة  مقبول

 11 سلمى بودواور جامعة خنشلة مقبول

 12 يسرى حمزاوي جامعة خنشلة مقبول

 13 وئام مخناشي جامعة خنشلة مقبول

 14 منار لكحل جامعة خنشلة مقبول

 15 ماسيليا بن وعراب جامعة خنشلة مقبول

 16 رانيا بوعكاز جامعة خنشلة مقبول

 17 فاطمة برحايل جامعة خنشلة مقبول

 18 هارون عمران جامعة خنشلة مقبول

 19 كوثر عرعار جامعة خنشلة مقبول

 20 يوسف بوجوراف جامعة خنشلة مقبول

 21 شيماء حشايشي جامعة خنشلة مقبول

 22 شيماء صغيري جامعة خنشلة مقبول

 23 عبد الصمد دزيري جامعة خنشلة مقبول

 24 مروى بوسعدة جامعة خنشلة مقبول

 25 ريان بودواور جامعة خنشلة مقبول

 26 صفاء اونيسي جامعة خنشلة مقبول

 27 مالك ريم جامعة خنشلة مقبول

 28 سيرتا حاجي جامعة خنشلة مقبول

 29 مالك مباركية جامعة خنشلة مقبول

 30 أنفال خليفي جامعة خنشلة مقبول

 31 شيماء صحراوي جامعة خنشلة مقبول

 32 شيماء قوجيل خنشلةجامعة  مقبول

 33 عمر مشري جامعة خنشلة مقبول

 34 أحمد نزلي جامعة خنشلة مقبول

 35 آية ساعي جامعة خنشلة مقبول

 36 ريمان طيطاو جامعة خنشلة مقبول

 37 هديل بوعزيز جامعة خنشلة مقبول

 38 أميرة تفرغوست جامعة خنشلة مقبول

 39 فريدة روابح جامعة خنشلة مقبول

 40 أماني نجاح جامعة خنشلة مقبول

 41 أية بلهوشات جامعة خنشلة مقبول

 42 ماسيليا بديار جامعة خنشلة مقبول

 43 صبرينة بن عربية جامعة خنشلة مقبول

 44 صالح بدغيو جامعة خنشلة مقبول

 45 خولة مسنادي جامعة خنشلة مقبول

 46 نسرين عزيزي جامعة خنشلة مقبول

 47 رحاب طالبي خنشلةجامعة  مقبول

 48 لبنى لطرش جامعة خنشلة مقبول

 49 نور الهدى مامن جامعة خنشلة مقبول

 50 شروق نايلي جامعة خنشلة مقبول

 51 عزوز بوعزوز جامعة خنشلة مقبول

 52 آمنة خشانة جامعة خنشلة مقبول

 53 بثينة تاللس جامعة خنشلة مقبول

 54 أشواق بوسهله جامعة خنشلة مقبول

 55 يسرى زقادة جامعة خنشلة مقبول

 56 مها بوحوية جامعة خنشلة مقبول

 57 إيمان غنيمة جامعة خنشلة مقبول

 58 دينا معو جامعة خنشلة مقبول

 59 ريان حيمر جامعة خنشلة مقبول

 60 أميرة لعصيص جامعة خنشلة مقبول



 

 61 سمية فالح جامعة خنشلة مقبول

 62 لميس قطر الندى بولويز جامعة خنشلة مقبول

 63 سهى شرفي جامعة خنشلة مقبول

 64 ندى حناشي جامعة خنشلة مقبول

 65 عبير لغرور جامعة خنشلة مقبول

 66 مروى سابق جامعة خنشلة مقبول

 67 نور الهدى عايب جامعة خنشلة مقبول

 68 نريمان بن غالية جامعة خنشلة مقبول

 69 هاجر بلحفصي جامعة خنشلة مقبول

 70 سفيان صالحي جامعة خنشلة مقبول

 71 عائشة ريان بوريش جامعة خنشلة مقبول

 72 اية بوعزيزي جامعة خنشلة مقبول

 73 عبدالمالك سلمانية جامعة خنشلة مقبول

 74 إيمان لكمين جامعة خنشلة مقبول

 75 قمر بوهراوة جامعة خنشلة مقبول

 76 نور الهدىايمان  دحماني جامعة خنشلة مقبول

 77 وحيدة خياري جامعة خنشلة مقبول

 78 يسمينة عرعار جامعة خنشلة مقبول

 79 هاجر بوسالم جامعة خنشلة مقبول

 80 أسماء عجرود جامعة خنشلة مقبول

 81 ريان جبايلي جامعة خنشلة مقبول

 82 ميالد مرجان جامعة خنشلة مقبول

 83 إيمـــــان حمزاوي جامعة خنشلة مقبول

 84 رميساء بوخدنة جامعة خنشلة مقبول

 85 ريان وداوي جامعة خنشلة مقبول

 86 دالل مرايط جامعة خنشلة مقبول

 87 هاجر شرفي جامعة خنشلة مقبول

 88 محمد أمين بوزيان جامعة خنشلة مقبول

 89 اسيا بوهاللة جامعة خنشلة مقبول

 90 عبد الرحمان بن عمران جامعة خنشلة مقبول

 91 فاطمة الزهراء بوزيان جامعة خنشلة مقبول

 92 شيماء بن نجاح جامعة خنشلة مقبول

 93 نصيرة مصباحي جامعة خنشلة مقبول

 94 خولود عقون جامعة خنشلة مقبول

 95 شرف الدين شوشان جامعة خنشلة مقبول

 96 سهام عريف جامعة خنشلة مقبول

 97 محمد الشريف بوكحيل جامعة خنشلة مقبول

 98 ياسمين حمزاوي جامعة خنشلة مقبول

 99 آية بوقفة جامعة خنشلة مقبول

 100 منى عروف جامعة خنشلة مقبول

 101 أسامة العايش جامعة خنشلة مقبول

 102 فاطمة الزهراء عرشوش جامعة خنشلة مقبول

 103 زينب حرنان جامعة خنشلة مقبول

 104 نعمة بلمانع جامعة خنشلة مقبول

 105 محمد أيمن زايدي جامعة خنشلة مقبول

 106 الهام بن عمران جامعة خنشلة مقبول

 107 خولة لعور جامعة خنشلة مقبول

 108 فريدة غربي جامعة خنشلة مقبول

 109 سارة صراوي جامعة خنشلة مقبول

       



 

 صب(امن 01) :قديم متخرج من المؤسسة  LMDفئة  ليسانس   -2

 

 معدل الترتيب مالحظة
المؤسسة جامعية اسم 

 المتخرج منها
  اإلسم اللقب

 فاطمة الزهرة متحزم جامعة عباس لغرور خنشلة 12.51666667 مقبول

 آمال بن بوزيد جامعة عباس لغرور خنشلة 12.40673333 مقبول

 بسمة بوعبيد عباس لغرو خنشلة 11.17168889 مقبول

 صونية جحفة جامعة عباس لغرور خنشلة 11.12833333 مقبول

 محمود زعيم جامعة عباس لغرور خنشلة 10.94984444 مقبول

 أحالم جرمون جامعة عباس لغرور خنشلة 10.90166667 مقبول

 أسماء نوار عباس لغرور 10.82166667 مقبول

 عبدالحميد خوشة جامعة  عباس لغرور خنشلة 10.42742222 مقبول

 أسامة بناصر جامعة عباس لغرور 10.36328889 مقبول

 محمد باديس جامعة عباس لغرور خنشلة 10.32266667 مقبول

 رندة سلوم جامعة عباس لغرور 8.7962 /

 

 صب(امن 8) :فئة ليسانس كالسيك قديم متخرج من المؤسسة -3

 

 معدل الترتيب مالحظة
متحصل على شهادة 

 التخرج من جامعة
 اإلسم  اللقب

 أمال همامي جامعة خنشلة 13.6525 مقبول

 الياس بورابحة جامعة خنشلة 12.7925 مقبول

 مفيدة ركاب جامعة خنشلة 12.565 مقبول

 منى عنصل جامعة خنشلة 11.7875 مقبول

 boudiar maroua جامعة خنشلة 11.785 مقبول

 نعيمة خالف جامعة خنشلة 11.54 مقبول

 بسمة بوسامة جامعة خنشلة 11.17 مقبول

 يسمينة كوشار جامعة خنشلة 11.1275 مقبول

 إناس نوار جامعة خنشلة 10.7225 /

 نبيل بالل جامعة خنشلة 10.7125 /

 رياض رغيس جامعة خنشلة 10.7 /

 حكيمة بوغقال جامعة خنشلة 10.13 /

 نورالهدى صحراوي جامعة خنشلة 10.0075 /

 زينب صحراوي جامعة خنشلة 9.97 /

 عبدالوهاب حوت جامعة خنشلة 9.8975 /

 رمضان براهمي جامعة خنشلة 9.7775 /

 مبروك جبار جامعة خنشلة 9.745 /

 سمير عايب جامعة خنشلة 9.7275 /

 مريم بخوش جامعة خنشلة 9.4275 /

 حياة خوني جامعة خنشلة 9.4275 /

 حميدة حوحة جامعة خنشلة 9.12 /

 Ounissi Soumia جامعة خنشلة 8.95 /

 

 

 



 

 (منصبين) :ات األخرىمن المؤسسفئة ليسانس كالسيك قديم متخرج  -4

 

 معدل الترتيب مالحظة
اسم المؤسسة جامعية المتخرج 

 منها
  اإلسم اللقب

 مقبول
12.7125 

المركز الجامعي العربي بن 

 مهيدي أم البواقي
 ناجي خنفوف

 هادية خليف جامعة منتوري قسنطينة 12.25 مقبول

لخضر باتنةالحاج   11.45 /  نصرالدين عبد العزيز 

 أسماء العايش جامعة أم البواقي 10.9675 /

/ 
10.625 

UNIVERSITE FERHT 

ABBES SETIF 
NESRAKI SAMIR 

 نوال مناصري جامعة الحاج لخضر باتنة 10.6125 /

 وهيبة حسونة جامعة الحاج لخضر 10.1825 /

 رفيق بوقلت جامعة الحاج لخضر باتنة 10.115 /

 خدوج بن سعيدي جامعة باتنة 10.075 /

 فاطمة الزهراء طراد جامعة الحاج لخضر باتنة 10.025 /

 وهيبة سغيري جامعة  الحاج لخضر باتنة 9.8725 /

 غنية زمال جامعة الحاج لخضر باتنة 9.8425 /

 مريم مالكي جامعة الحاج لخضر 9.81 /

 سميرة سباع جامعة الحاج لخضر باتنة 9.7975 /

 غنية لعقاب تيزي وزو 9.76 /

 إلياس براني باجي مختار عنابة 9.665 /

/ 9.6475 Université de Batna عزالدين كوشار 

 الدراجي رميلي جامعة باتنة 9.6175 /

 أحمد أمين جبايلي جامعة الحاج لخضر باتنة 9.5125 /

/ 
9.485 

جامعة العربي بن مهيدي _كلية 

البواقياالداب واللغات_أم   
 مريم معنصر

 نزيهة غواري جامعة باتنة 9.4075 /

 شافية عرعيش جامعة الحاج لخضر باتنة 9.37 /

 شهلة عوماري جامعة العقيد الحاج لخضر   باتنة 9.345 /

 ليندة قوجيل جامعة باتنة 9.235 /

 فطومة خياري جامعة الحاج لخضر باتنة 9.12 /

 محبوبة حرنان جامعة الحاج لخضر باتنة 8.95 /

 عبد المالك مرير جامعة باتنة 8.77 /

 دنيا عاتي الحاج لخضر  باتنة 8.5625 /

 حسينة رشاشي جامعة الحاج لخضر باتنة 8.525 /

 

 (منصبين) :ات األخرىمتخرج من المؤسس  LMDليسانس   فئة -5

 

 معدل الترتيب مالحظة
اسم المؤسسة جامعية 

 المتخرج منها
 اإلسم  اللقب

 رستم عبد المؤمن سابق جامعة العربي بن مهيدي 15.69166667 مقبول

باتنة-جامعة الحاج لخضر  13.33 مقبول  مريم بن لخلف 

قالمة 1945ماي  8جامعة  11.17666667 /  منال جعافرية 

 خالد بويغة جامعة منتوري قسنطينة 11.11666667 /

 علي حمودة جامعة  الحاج لخضر 10.92166667 /

 سمر بوحامد قاصدي مرباح ورقلة 10.6684 /

 رحمة زرفاوي جامعة العربي التبسي/تبسة 10.62483333 /



 

2جامعة سطيف 10.615 /  هاني قجالي 

 شروق مزاهدية محمد الشريف مساعدية 10.57 /

/ 10.47511111 
 1955اوت  20جامعة 

 سكيكدة
 سارة سليماني

/ 10.47138889 
 -جامعة  اإلخوة منتوري

 قسنطينة
 زكرياء بوقرارة

 الياس بن راضي جامعة  باتنة 10.37833333 /

 عقبة خضير الوادي 10.3243 /

-بسكرة-محمد خيضر 10.31231111 /  صادق سالم 

 خليدة بلقارص جامعة محمد خيضر بسكرة 10.27613333 /

/ 10.20542222 
جامعة  محمد  خيضر 

 بسكرة
 غنية رتيمة

/ 10.16924444 
محمد شريف جامعة 

 مساعدية سوق اهراس
 سارة ثاليجية

/ 10.09031111 
المركز الجامعي سي 

 الحواس بريكة
 حنين حاجي

 جميلة حالسة جامعة قاصدي مرباح 9.963333333 /

-2-جامعة باتنة  9.960744444 /  سارة بن علجية 

/ 9.815355556 
محمد شريف مساعدية سوق 

 اهراس
 مالك كرايشية

/ 9.786866667 
محمد البشير االبراهيمي 

 برج بعريريج
 روضة يزيد

1جامعة باتنة  9.7776 /  سارة بن علجية 

اوت سكيكدة 20جامعة  9.72 /  خلود بولحديد 

 مروة برمكي احمد دراية ادرار 9.547633333 /

/ 9.403333333 
جامعة محمد لمين دباغين 

2سطيف   
 رانيه عالوه

اوت سكيكدة 20 جامعة 9.124877778 /  ريان شريبط 

 طارق جفال جامعة العربي بن مهيدي 9.083711111 /

 

 ) منصبين( سنوات( )عن طريق المعابر( 4فئة ليسانس المدارس العليا )بكالوريا +  -6

 

 معدل الترتيب مالحظة
اسم المؤسسة جامعية 

 المتخرج منها
 اإلسم اللقب

 12.305 مقبول
المدرسة  العليا لالساتذة 

 بقسنطينة اسيا جبار
 جمانة هامي

 12.08 مقبول
المدرسة العليا لألساتذة 

 قسنطينة
 عفاف شرفة

/ 11.2125 
المدرسة  العليا لالساتذة 

 بقسنطينة اسيا جبار
 عبد العالي بلهادي

/ 10.69 
المدرسة العليا لألساتذة 

 قسنطينة
 إخالص بوشارب

/ 10.46 
 -ألمدرسة العليا لألساتذة 

 - قسنطينة
 رشيدة عثماني

/ 10.205 
المدرسة العليا لألساتذة 

 آسيا جبار قسنطينة
 زينب بوشامي

/ 10.19 
المدرسة العليا لالساتذة 

 آسيا جبار قسنطينة
 نسرين يعقوب

 نور اإلسالم أحمد يحي المدرسة العليا لالساتذة 9.75 /

 



 

 ) منصبين( المعابر()عن طريق سنوات(   5ليسانس المدارس العليا )بكالوريا + فئة  -7

 

 معدل الترتيب مالحظة
اسم المؤسسة جامعية 

 المتخرج منها
 اللقــــــــب االسم

 13.226 مقبول

École Normale 

Supérieure 

Constantine 

 كميني فتيحة

 13.224 مقبول
المدرسة العليا لألساتذة 

قسنطينة -  - 
 لعالونة منير

/ 12.71 ENS Costantine فالحي شيماء 

/ 
12.5 

المدرسة العليا لالساتذة 

قسنطينة -اسيا جبار  
 عصايدي اكرام

/ 

12.108 

المدرسة العليا 

جامعة صالح  -لألساتذة

 بوبنيدر قسنطينة

 براهمي هاجر

/ 
12.07 

المدرسة العليا لألستاذة 

 آسيا جبار
 حسيني كوثر

/ 
11.862 

المدرسة العليا لألساتذة 

 أسيا جبار قسنطينة
 بوزحزاح ياسمين

/ 
11.67 

المدرسة العليا لألساتذة 

 آسيا جبار قسنطينة
 عمري سمير

/ 
11.336 

المدرسة العليا لألساتذة 

 قسنطينة
 مزياني فطيمة

/ 

11.298 

ecole normal 

superieure de 

Constantine 

 سلطان ريان

/ 
10.998 

المدرسة العليا لالساتذة 

 آلسيا جبار قسنطينة
 هنين نوال

/ 
10.98 

العليا لالساتذة  المدرسة

 . قسنطينة
 طاليزات عبلة

/ 
10.89 

المدرسة العليا لالساتذة 

3قسنطينة -اسيا جبار - 
 حوحة حليمة هديل

/ 
10.852 

المدرسة العليا لالساتدة 

 أسيا جبار قسنطينة
 سناني عمور

/ 
10.768 

المدرسة العليا لألساتذة 

 آسيا جبار بقسنطينة
 يونس سلمى

/ 
10.704 

العليا لألساتذة المدرسة 

 بقسنطينة
 زيناي خديجة
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 مالحظة
اختيار الكلية التي تريد 

 التسجيل بها

اسم المؤسسة جامعية 

 المتخرج منها
 اإلسم  اللقب

ال يوجد ملف ) ال شهادة 

 وال كشف النقاط(
 مروة عبيد و لغات ادأبكلية  كلية اآلداب واللغات

 كلية اآلداب واللغات كشف النقاط غير مقروء
 لألساتذةالمدرسة العليا 

 قسنطينة
 نور الهدى خمار

ال يوجد ملف ) ال شهادة 

 وال كشف النقاط(
 كلية اآلداب واللغات

جامعة محمد  البشير 

 االبراهيمي
 لزهر بلخيري

كشف النقاط للسداسي 

 الخامس غير موجود
 سهيلة بخوش جامعة عباس لغرور كلية اآلداب واللغات



 

 يسرى برقال جامعة العربي بن مهيدي كلية اآلداب واللغات لم يتم تقديم كشف النقاط

 فهيمة فريحة الحاج لخضر باتنة كلية اآلداب واللغات لم يتم تقديم كشف النقاط

 عائشة بن ساسي جامعة خنشلة كلية اآلداب واللغات كشف النقاط غير صالح

 شهرة جبار سطيف واللغاتكلية اآلداب  كشف النقاط غير صالح

ال يوجد ملف ) ال شهادة 

 وال كشف النقاط(
 كلية اآلداب واللغات

جامعه   العقيد الحاج 

 لخضر باتنه
 وفاء عقون

 جموعي الصيفي جامعة الحاج لخضر باتنة كلية اآلداب واللغات عدم تقديم كشف النقاط

 كلية اآلداب واللغات لم يتم تقديم الشهادة
لغرور جامعة عباس 

 خنشلة
 عالء الدين بوزيدي

لم يتم تقديم الشهادة و 

 كشف النقاط
 ثلجة عزيزي جامعة باتنة كلية اآلداب واللغات

 كلية اآلداب واللغات كشف النقاط غير مقروء
-جامعة عباس لغرور 

 -خنشلة
 مريامة غربي

 سميحة مرزوقي جامعة عباس لغرور كلية اآلداب واللغات لم يتم تقديم كشف النقاط

 كلية اآلداب واللغات لم يتم تقديم كشف النقاط
جامعة الشهيد حمة 

 لخضر بالوادي
 حياة بوكوشة

 كلية اآلداب واللغات لم يتم تقديم الشهادة
جامعة عباس لغرور 

 خنشلة
 مروة صياد

 عادل جبار جامعة باجي مختار عنابة كلية اآلداب واللغات عدم تطابق التخصص

 خيرة مبخوت محمد خيضر بسكرة كلية اآلداب واللغات مقروءكشف النقاط غير 

ال يوجد ملف ) ال شهادة 

 وال كشف النقاط(
 نادية بودوحة جامعة خنشلة كلية اآلداب واللغات

 كلية اآلداب واللغات كشف النقاط غير مقروء
جامعة فرحات عباس 

 سطيف
 خليل شرقي

 كلية اآلداب واللغات خارج التخصص
لمين دباغين جامعة محمد 

 2سطيف 
 رانيه عالوة

لم يتم تقديم كشف النقاط 

 للسداسي الرابع
 كلية اآلداب واللغات

Université 20 Août 

1955 skikda 
Lemchamaa Djalel 

لم يتم تقديم كشف النقاط 

 للسداسي السادس
 كلية اآلداب واللغات

جامعة العربي التبسي 

 تبسة
 عواطف سهايلية

   

 

                                                                مسؤول الشعبة                                                          مسؤول التخصص

 رئيس القسم


