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 بالمائة 02 فئةمحضر لجنة الترتيب والتوجيه لاللتحاق بالماستر 

 2022/2021برسم السنة الجامعية 
 

اجتمعت جلنة الرتتيب والتوجيه لطلبة السنة األوىل ماسرت  22:22ساعة  6262 سبتمرب 62 بتاريخ 
يف التخصصات  وتوجيه الطلبة املرتشحني لاللتحاق باملاسرت وهذا للبث يف ترتيب بكلية اآلداب واللغات 

 :حبضور السادة األقسام والشعب يف املفتوحة
 عميد كلية اآلداب واللغات

 نائب العميد املكلف بالدراسات واملسائل املرتبطة بالطلبة
 ماألقسارؤساء 
 الشعب  رؤساء

 رؤساء امليادين
 ختصصات رؤساء

 :جدول األعمال
 باملئة 62فئة  التخصصات املفتوحة يف األقسام وتوجيه تسجيالت ترتيب. 

 :احملددة لعملية التوجيه والرتتيب املراجع والقرارات
 
 



حيدد القواعد املشرتكة للتنظيم و التسيري  6222نوفمرب  20املؤرخ يف  122القرار الوزاري  -2
 رتالبيداغوجيني للدراسات اجلامعية لنيل شهاديت الليسانس و املاس

يف  يتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه 6222نوفمرب  20املؤرخ يف  126 القرار الوزاري رقم -6
 .الليسانس واملاسرت طوري الدراسات لنيل شهاديت

 .يتضمن كيفيات ترتيب الطلبة 6222نوفمرب  20املؤرخ يف  127القرار الوزاري رقم  -0
الذي حيدد شروط االلتحاق وكيفيات توجيه  6262أوت  21املؤرخ يف  721القرار الوزاري رقم  -7

 .والتسجيل يف الدراسات اجلامعية لنيل شهادة املاسرت
 .6266/ 6262لتسيري السنة اجلامعية  الربوتوكول الصحي -5
 .املدرجة يف موقع كلية اآلداب واللغات جامعة تلمسان رزنامة تسجيالت يف املاسرت -2
 .6266/ 6262نة اجلامعية للس عدد املناصب املفتوحة يف التخصصات -1

 .ةباملائ 62وكذا املستندات الوزارية اليت حتدد كيفية ترتيب وتوجيه فئة  بناء على املعايري اليت حددت سابقا
إىل  منذ تاريخ فتح الرتشحات يف األقسام و شعب الكلية قام أعضاء اللجنة بإحصاء طلبات املرتشحني املودعة

 :ــــــــدرة بواملق 6262 أكتوبر 26غاية 
 العدد شعبالاألقسام و 

 201 قسم اللغة االنجليزية
 54 قسم اللغة الفرنسية

 45 قسم الفنون
 201 قسم اللغة واألدب العربي

 63 شعبة االسبانية
 43 شعبة الترجمة

 :املفتوحة موضحة يف اجلدول التايل مقاعدهاعلما أن التخصصات وعدد 
عدد المقاعد  لتخصصات المفتوحةا شعبالاألقسام و 

 المفتوحة
 DIDACTICS 18 قسم اللغة االنجليزية

L S 16 
LC 13 

 Sciences du Langage 11 قسم اللغة الفرنسية
Didactique du français langue étrangère 01 



M2 
Littérature et civilisation 08 

 09 تشكيلية فنون قسم الفنون
 07 مسرح مغاربي

 04 المحيط تصميم
 00 ومعاصر حديث عربي أدب قسم اللغة واألدب العربي

 00 ومعاصر حديث نقد
 01 عربية لسانيات
 05 تطبيقية لسانيات

 Civilisation 24 شعبة االسبانية
Langue et communication 00 

 20 عربي_انجليزي_ عربي شعبة الترجمة
 :شحني  م إقرار ما يليوبعد التداول يف ملفات املرت 

 انظر إلى النتائج األولية لكل التخصصات في الملحق
ثالثة أيام  يف آجال ال تتجاوز وبناء على قرار ميكن للطالب املرتشح إيداع الطعن لدى اهليئة البيداغوجية املعنية

 .6262 أوت 21املؤرخ يف  721من القرار الوزاري رقم  22حسب ما تنص عليه املادة  املفتوحة
 .يف اليوم ذاته 27.22  انتهت أعمال جلنة الرتتيب والتوجيه يف الساعة


