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 0201-12-12:تلمسان في                                    0201ج س ا  /ن ع م ش ط:20/الرقم 

 ت.ت.ل

 بالمائة 02 فئةلجنة الترتيب والتوجيه لاللتحاق بالماستر 
 محضر دراسة الطعون

لطلبة السنة أوىل  اجتمعت جلنة الرتتيب والتوجيه 00:11الساعة  يف 0100أكتوير  01بتاريخ   
 :حبضور السادة داب واللغاتاآل بكلية ماسرت 

االلتحاق باملاسرت يف  عد اإلعالن عن نتائج الرتتيب والتوجيه للطلبة املرتشحنيوهذا للبث يف دراسة الطعون ب 
 .بالكلية التخصصات املفتوحة

 :جدول األعمال 
 .باملائة 01 لفئةدراسة طعون الطلبة املرتشحني للتخصصات املفتوحة يف املاسرت  
 :املراجع والقرارات 

حيدد القواعد املشرتكة للتنظيم و التسيري  0100نوفمرب  11املؤرخ يف  700القرار الوزاري   -0
   البيداغوجيني للدراسات اجلامعية لنيل شهاديت الليسانس و املاسرت

يف  يتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه 0100نوفمرب  11املؤرخ يف  700 القرار الوزاري رقم -0
 .واملاسرتالليسانس  طوري الدراسات لنيل شهاديت

 .يتضمن كيفيات ترتيب الطلبة 0100نوفمرب  11املؤرخ يف  707القرار الوزاري رقم  -1
الذي حيدد شروط االلتحاق وكيفيات توجيه  0100أوت  07املؤرخ يف  707القرار الوزاري رقم   -7

 .والتسجيل يف الدراسات اجلامعية لنيل شهادة املاسرت
 .0100/ 0100ية لتسيري السنة اجلامع الربوتوكول الصحي  -5
 .املدرجة يف موقع كلية اآلداب واللغات جامعة تلمسان رزنامة تسجيالت يف املاسرت -6
 2022 /0100للسنة اجلامعية  عدد املناصب املفتوحة يف التخصصات -7

 :الرتشحات املقبولة: أوال



 أعضائها اجللسة بتذكري نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةافتتح السيد   
ويف السياق  كما هو موضح يف األعلى مبختلف القرارات واملراجع املعتمدة يف الرتتيب والتوجيه

به الذي مت مبوج 0100-17-06 يفاملؤرخ  10انظر حمضر رقم)تحاق باملاسرت لطلبات الرتشح الب همذكر  ذاته
 .(ائج األوليةقرار النتو إامللفات املودعة  دراسة

 :داب واللغاتن عن النتائج يف موقع كلية اآلبعد االعال طعونال دراسة :ثانيا 
 06رقم  ةاملاد بناء على مفتوحةيام أ ثالثةمت فتح باب الطعون على مدار  0100أكتوبر  17 يف يوم 

 :و املوزعة كما يلي لذلك ةخصصامل املنصةعرب   0100وت أ 07املؤرخ  707من القرار الوزاري رقم 
 الطعون عدد األقسام و الشعب
 10 قسم اللغة االجنليزية
 11 قسم اللغة الفرنسية

 10 قسم الفنون
 01 قسم اللغة واألدب العريب

 11 شعبة االسبانية
 11 شعبة الرتمجة

 
على أهنا النتيجة النهائية  النتائج كما هي موضحة يف اجلدول التايلمت التوصل إىل  والدراسةبعد الفحص وعليه  

 : التخصصات يف ةباملائ 01رت يف لاللتحاق باملاس
 النتائج ما بعد الطعون

 :ما بعد الطعون قسم اللغة االجنليزية

 القرار االسم واللقب الرقم

 مقبولة ترمجة حبراوي ميينة 10

 مقبولة تعليمية تافياللة شروق 10

 مقبولة تعليمية دمحان فتيحة 11

 مقبولة حضارة اهلام بلقاسم 17



 مقبولة تعليمية يةبوعبد اهلل آس 15

 مقبولة ترمجة عقود فتيحة 16

 مقبولة تعليمية عبري بن شعايب 17

 مرفوض بلعيد نذير 10

 :قسم الفنون ما بعد الطعون

 القرار االسم واللقب الرقم

 مقبول فنون تشكيلية  يحةتبن عيسى ف 10

 مقبول فنون تشكيلية بوعالمات عبد احلفيظ 10

 : ما بعد الطعونقسم اللغة واألدب العريب

 القرار االسم واللقب الرقم

 مرفوض  اكين مجيلة 10

 مرفوض حملية يسرى 10

 مرفوض براضية عفاف فاطمة الزهراء 11

 مرفوض صدوقي خدجية إنصاف 17

 مرفوض خرويب مسية 15

 مرفوض العروي عبد الرمحن 16

 مطروح إدريس 17

 

 نقد حديث ومعاصر مقبولة



 نقد حديث ومعاصر بولةمق زعبوب حممد 10

 أدب حديث ومعاصر مقبولة حيياوي سناء 17

 نقد حديث ومعاصر مقبول بوعبسة مرمي إشراق 01

 أدب حديث ومعاصر مقبولة بوشامة سهيلة 00

 نقد حديث ومعاصر مقبولة بوزيد أمال 00

 نقد حديث ومعاصر مقبولة عرباوي مروة 01

 :قسم اللغة الفرنسية ما بعد الطعون

 القرار االسم واللقب الرقم

 مقبولة مرمي عمريات 10

 مقبولة هنان إميان 10

 مرفوضة هتامي لطيفة 11

 :شعبة الرتمجة ما بعد الطعون

 القرار االسم واللقب الرقم

 مرفوضة بن عيسى مهدية 10

 مقبولة صديقي نور اهلدى 10

 


