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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2سطيف  محمد لمين دباغين ـ جامعة

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي 

 هحضز

 2012/2020 المقبولين في مسابقة الماسترالمترشحين للطلبة  نهائيةالقائمة ال

 

 ، اجتمعتالتاسعة والنصفوفي الساعة  ،عشر وسبعةألفين سنة  أكتوبرمن شهر  13في اليوم 

 :األساتذة المشكلة من  لترتيب والتوجيهلجنة ا

 يسارئ عميد الكلية ممثل نائب رئيس الجامعة مكلف بالبيداغوجياــــــــ زرال صالح الدين أ . د . ـ 

  دائما عضوا العربيـ رئيس قسم اللغة واألدب ــــــــــلعيادي عبد العزيز ــــ د . 

 وا دائماعض تكوينميدان الفريق ـ مسؤول ــــــــــــــــــسفيان زدادقة ـد . أ . ـ 

 دائما عضوا شعبة التكوين فريق ــ مسؤولـــــــــــــيحي عبد السالم ـد . ـ 

 مسؤول فريق شعبة التكوين عضوا دائماــ ــــــــــــــــــــبوادي محمد أ . د . ـ 

 ـ أ . د . خير الدين دعيش ـــــــــــــــــ مسؤول فريق شعبة التكوين عضوا دائما

 دائما عضوا ختصاصفريق االمسؤول . مسايل السعدي ــــــــــــــ   ـ د

 دائما عضوا االختصاص فريق مسؤولـ د . مسالتي محمد البشير ـــــــــــ  

 دائما عضوا االختصاص فريق مسؤولـ د . مغزي أحمد سعيد ـــــــــــــــ 

 جدول األعمال :

 .في المائة( 00)نسبة قائمة الطلبة المقبولين في طور الماستر  ضبطـ  1
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الوزعلك ثبلززشح ًالزٌجيو ًالزسجيل  2402جٌيليخ  44الوؤرخ في  2ثنبء على الونشٌر رلن ـ  1

في  04نسجخ الوززشحين )ثضجظ لبئوخ الطلجخ لجنخ الززريت ًالزٌجيو  لبهذ في دراسبد الوبسزز،

 .2402الزي رخص طلجخ السنخ الثبلثخ الوزخزجين حذيثب في سنخ  (الوبئخ

رن رٌجييين نحٌ الزخصص الوزغٌة ً ،ت الطلجخ ًفك الوعذل األكجزيزرلبهذ ثز فئخال هًضون ىذ

في الزخصصبد الخوسخ )أدة عزثي، نمذ لذين، نمذ حذيث، لسبنيبد عبهخ،  ًفك هجذأ االسزحمبق

 .لسبنيبد رطجيميخ(

إلى غبيخ يٌم  2402أكزٌثز  05 ثالثبءلومجٌلين اثزذاء هن يٌم الللطلجخ ا ـ يفزح ثبة الزسجيل 3

 . 2402أكزٌثز  01 الخويس

إلى المٌائن هجبشزح ـ رعذ النزبئج الوزفمخ ثيذا الوحضز ثوثبثخ اسزذعبء رسوي، ًيزن اللجٌء  4

 .  2402أكزٌثز  24 يٌماالحزيبطيخ 

 

 

 رئيس لجنة الترتيب والتوجيه                                                      مقرر اللجنة

 د . صالح الدين زرال أ .                                                       د . سفيان زدادقةأ . 


