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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

People’s Democratic Republic of Algeria 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
 

 النعامة  -المركز الجامعي صالحي أحمد 
Salhi Ahmed University Center – Naama 

             
 

  Institute of Letters and Languages                                                               معهد اآلداب واللغات

 Department of Foreign Languages                                                                 قسم اللغات األجنبية 
          

 إعــــــــــالن 
 إن رئيس قسم اللغات األجنبية،     

 ،2014جوان  09المؤرخ في  363بناًء على القرار رقم  -

 2021أكتوبر  14بناًء على محضر لجنة الترتيب والتوجيه المؤرخ في  -

 شعبة فرنسية  –أولى ماستر تعليمية اللغات األجنبية سنة  .1
 

 ملفا منها ثالثة ملفات أودعت ورقيا فقط.  28عدد الملفات 
 

 القرار  االسم واللقب 
 مقبول دردور فاطمة  
 مقبول حمداوي فايزة 

 مقبول حمداوي فاطمة الزهراء إكرام 
 مقبول ديني شهيناز 

 مقبول خريسي بشار

 مقبول زياني ساسي 

 مقبول شبيرة حورية

 مقبول عفان بدر الدين

 مقبول بلعام عبد الوهاب

 مقبول عفاف ضيف

 مقبول خالدي عباسية 

 مقبول بن براهمي عبد الحق 

 مقبول تناح إيمان

 مقبول مساني مختار 

 مقبول بوعزة حسين

 مقبول حمزاوي نور الهدى 
 مقبول وسعي إكرام 

 مقبول سماعيل محمد 

 مقبول محي الدين شيخ بوعمامة

 مقبول عبد العالي رانية أشواق 

 مقبول رفاس هدى

 مقبول زوغماني ليلى 
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 مقبول دهيني عبد القادر

 مقبول سليماني سفيان 

 مقبول زوجي زين الدين 

 مقبول طالبي خير الدين

 مقبول بوشتة كريمة 
بعد إجراء المطابقة  –مقبول  رحال فاطمة   

مطابقة ال بعد إجراء  – مقبولغير  غالي مجدوب   
 

 إنجليزية شعبة  –أولى ماستر لسانيات سنة  .2
 

 ملفا منها أربعة ملفات أودعت ورقيا فقط.  26عدد الملفات 

 القرار  االسم واللقب 
 مقبول سويح فاطمة الزهراء 

 مقبول قندوسي أشواق 

 مقبول شعنبي عبد الحميد 

 مقبول حاجي مروة 

 مقبول محمدي صبرينة 

 مقبول ميلودي محمد 

 مقبول بريكي سماح 

 مقبول زغبيب هواري

 مقبول عيسى صالح بن 

 مقبول سيرات سميرة

 مقبول جليالت جمال 

 مقبول مومني أحمد 

 مقبول عزيزي عبد الحليم 

 مقبول بن سليمان سمية  

 مقبول أورغي سيد أحمد 

 مقبول حمداني علي 

 مقبول بكير سعدية 

 مقبول شعيب إيمان

 مقبول عتيق مختار

 مقبول عفون يزيد

 مقبول منصور نبيلة 

 مقبول صغير فضيلة

 مقبول عدادي خديجة 

بعد إجراء المطابقة  –مقبول  بركان فؤاد  

 مقبول منصوري مصطفى

 مقبول هاشمي حنان 

 بعد إجراء المطابقة  –مقبول  جحاف مونية 
بعد إجراء المطابقة  –مقبول  قاضي فضيلة   

بعد إجراء المطابقة  –مقبول  عرباوي نبيلة   
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بعد ذلك، جاءت ملفات الطلبة المترشحين للدراسة في السنة الثانية ماستر، وقد تم قبولها كلها ألنها ملفات  

 طلبة متخرجين من المدارس العليا وسنوات تخرجهم حديثة.  

 وعليه، كانت نتيجة دراسة الملفات كاآلتي: 

 

 
  

 فرنسية شعبة  –ثانية ماستر تعليمية اللغات األجنبية سنة . 1
 

 القرار  االسم واللقب 
 مقبول بن الشيخ هاجر فاطمة الزهراء

 مقبول عمارة مريم

 مقبول دحو زينب 

 مقبول بلمبروك شهيناز 
 

 شعبة إنجليزية  –. ثانية ماستر لسانيات 1
 

 القرار  االسم واللقب 
 مقبول بلواسع خيرة  

 

 

    
 

 رئيس قسم اللغات                                                نائب مدير المعهد المكلف بالدراسات 

 د. رميتة عبد الغني                                                                   د. مباتة أنيسة 

 

 ن لشعبة اللغة اإلنجليزيةرئيس فريق التكوي                                      رئيس فريق التكوين لشعبة اللغة الفرنسية

 عادل مصطفى                                                                   أ. بلعيد بختة  أ.

 

                            رئيس فريق التكوين في اختصاص الماستر فرنسية

                                                               أ. طالبي شيخ         


