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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
                                                                                                                                                                                                                                                                 2020/ 12/ 06أدرار في :                        أدرار   -أحمد دراية  جامعة

    لغاتكلية اآلداب وال
                                                قسم اللغة واألدب العربي

 
                

ًالقائمةًاألوليةًللناجحنيًيفًاملاسرتًًًًًًً:أولاً
 %100فئةًًًً  -   أدبًجزائريختصصًً

 
 

الحظة الم  الترتيب  اللقب واالسم )باللغة العربية(  المعدل الترتيبي  
)ة( ح ناج   .1 بهوطي الموالت  15.37 
)ة( ح ناج   .2 لغليض حسناء  15.07 
)ة( ح ناج   .3 نفسي نصيرة  13.62 
)ة( ح ناج   .4 فران زينب  13.55 
)ة( ح ناج   .5 عاللي حاجة 13.52 
)ة( ح ناج   .6 درويش أسماء  13.13 
)ة( ح ناج   .7 كشناوي رقية  13.05 
)ة( ح ناج   .8 علوان حسنية  12.68 
)ة( ح ناج   .9 ليتيم سماعيل  12.54 
)ة( ح ناج  .10 درويش مريم  12.53 
)ة( ح ناج  .11 زوليخة   موالي لكبير 12.35 
)ة( ح ناج  .12 الخير رقية  12.32 
)ة( ح ناج  .13 اة ي نجصالح 12.31 
)ة( ح ناج  .14 بن خويا إكرام  12.30 
)ة( ح ناج  .15 عادل نادية  12.15 
)ة( ح ناج  .16 لعيادي زهرة 12.15 
)ة( ح ناج  .17 حاج حمو فتيحة  12.12 
)ة( ح ناج  .18 بركاوي شيماء  12.03 
)ة( ح ناج  .19 عزاوي حليمة  12.03 
)ة( ح ناج  .20 هدي حنان 12.01 
)ة( ح ناج  .21 محجوبي أسماء  11.96 
)ة( ح ناج  .22 ادربيقى يمينة  11.87 
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)ة( ح ناج  .23 نغراوي فاطيمة الزهراء 11.85 
)ة( ح ناج  .24 ضمضمة شيماء  11.80 
)ة( ح ناج  .25 فراجي زينب  11.77 
)ة( ح ناج  .26 سعيدي سعيدة  11.73 
)ة( ح ناج  .27 بلبشير ليندة  11.73 
)ة( ح ناج  .28 همالي فوزية  11.67 
)ة( ح ناج  .29 حالة ياسين 11.62 
)ة( ح ناج  .30 قدي ميمونة  11.52 
)ة( ح ناج  .31 كريتلي سعيد  11.52 
)ة( ح ناج  .32 لكصاسي يمينة  11.48 
)ة( ح ناج  .33 حينوني قدور  11.47 
)ة( ح ناج  .34 سالمي ياسر  11.47 
)ة( ح ناج  .35 بوسعيدي شيماء 11.45 
)ة( ح ناج  .36 بندحان حسنة  11.43 
)ة( ح ناج  .37 منيرة أقبلي  11.41 
)ة( ح ناج  .38  أسماءبن عطاءهللا 11.41 
)ة( ح ناج  .39 خالي علي يمينة  11.41 
)ة( ح ناج  .40 رحمان رقية  11.40 
)ة( ح ناج  .41 اقصاصي نورالهدى  11.40 
)ة( ح ناج  .42 حاج براهيم محمد  11.37 
)ة( ح ناج  .43 موساوي خديجة 11.36 
)ة( ح ناج  .44 الفضه رقية  11.35 
)ة( ح ناج  .45 كينه فاطمه  11.24 

)ة( ح اجن  .46 شرقي زهرة  11.23 
)ة( ح ناج  .47 الغول سليمان  11.19 

)ة( ح جان  .48 باال موسى 11.19 
)ة( ح ناج  .49 كارومي فوزية  11.18 
)ة( ح ناج  .50 رة ام الخير خمي 11.18 
)ة( ح ناج  .51 خميرة ام الخير  11.18 
)ة( ح ناج  .52 كرومي كريمة  11.17 
)ة( ح ناج  .53 صدوق عبد الغني  11.17 
)ة( ح ناج  .54 ان وردة كرم 11.17 
)ة( ح ناج  .55 بلحاج فاطمة  11.16 
)ة( ح ناج  .56 فاطنةدي سري 11.15 
)ة( ح ناج  .57 سودي عبد الرحيم 11.14 
)ة( ح ناج  .58 همالي لطيفة  11.13 
)ة( ح ناج  .59 بن بركا وهيبة  11.10 
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)ة( ح ناج  .60 فالحي رقية بنت احمد  11.08 
)ة( ح ناج  .61 ميلودي سناء  11.04 
)ة( ح ناج  .62 طمة الزهراءءهللا فابن عطا 10.99 
)ة( ح ناج  .63 العلوي لطيفة  10.98 
)ة( ح ناج  .64 بن همي نور الهدى  10.98 
)ة( ح ناج  .65 عياشي نوال  10.96 
)ة( ح ناج  .66 حفصي حسناء 10.94 
)ة( ح ناج  .67 عبد الدايم سهام  10.87 
)ة( ح ناج  .68 زياني دليلة  10.85 
)ة( ح ناج  .69 بوقرين نوالهدى  10.83 
)ة( ح ناج  .70 بن علي كلثوم  10.81 
)ة( ح ناج  .71 شيباني عبد هللا  10.78 
)ة( ح ناج  .72 لحليم  عبد امعطاهللا 10.73 
)ة( ح ناج  .73 ي عائشة عمار  10.73 
)ة( ح ناج  .74 أمان حنان  10.72 
)ة( ح ناج  .75 سالمي زينب  10.67 
)ة( ح ناج  .76 سرقمة ابتسام  10.67 
)ة( ح ناج  .77 دبوشة يحي  10.65 
)ة( ح ناج  .78 طاهيري نورالدين  10.64 
)ة( ح ناج  .79 شرقي صفاء 10.62 
)ة( ح ناج  .80 اعبلله مبروكة  10.60 
)ة( ح ناج  .81 ساحسي رقية  10.53 
)ة( ح ناج  .82 بويد فاطيمة  10.52 
)ة( ح ناج  .83 بايزيد سعيدة  10.48 
)ة( ح ناج  .84 لمطوش سعاد 10.48 
)ة( ح ناج  .85 بن مرتاجي موالتى  10.44 
)ة( ح ناج  .86 سرقمة جمعة  10.43 
)ة( ح ناج  .87 قطيب نوال 10.38 
)ة(  حناج  .88 هيبة رقية  10.35 
)ة( ح ناج  .89 عفيفي زهيرة  10.31 
)ة( ح ناج  .90 دادو نوال  10.31 
)ة( ح ناج  .91 اقصاصي فاطمة الزهراء 10.30 
)ة( ح ناج  .92 بيدة نور الهدى 10.28 
)ة( ح ناج  .93 اوالددحمان اسماعيل  10.28 
)ة( ح ناج  .94 بلة فاطمه  10.25 
)ة( ح ناج  .95 فاتحي نوال  10.21 
)ة( ح ناج  .96 قطيط فايزة م 10.19 
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)ة( ح ناج  .97 بجبار سهام  10.15 
)ة( ح ناج  .98 ي عمر التع 10.10 
)ة( ح ناج  .99 مخلوفي مارية  10.09 
)ة( ح ناج   .100 جليلي احالم  10.06 
)ة( ح ناج   .101 لمصادفة نصيرة 10.01 
)ة( ح ناج   .102 رقاني فاطمة  10.00 
)ة( ح ناج   .103 عبدالدائم هاجر  9.99 
)ة( ح ناج   .104 سرقمة خضرة 9.97 
)ة( ح ناج   .105 بن هاشم عبدهللا 9.95 
)ة( ح ناج   .106 فروحات خديجة 9.88 
( )ةح ناج   .107 عالوي وردة  9.84 
)ة( ح ناج   .108 عروب فضيلة  9.74 
)ة( ح ناج   .109 لعروسي بسمة  9.66 
)ة( ح ناج   .110 عبيدي نصرالدين  9.66 
)ة( ح ناج   .111 القايم موالي عبد الكريم  9.57 
)ة( ح ناج   .112 رڨادي عائشة  9.56 
)ة( ح ناج   .113 بيقه زكية  9.54 
)ة( ح ناج   .114 هاشمي اسماء 9.52 
)ة( ح ناج   .115 باال محمد  9.51 
)ة( ح جنا   .116 بن بركه فتيحة  9.48 

)ة( ح ناج   .117 قادل محمد .  9.42 
)ة( ح ناج   .118 ميكون فاطمة  9.40 
)ة( ح ناج   .119 المعلم الزهراء 9.35 
)ة( ح ناج   .120 الزاوي بسمة  9.32 
)ة( ح ناج   .121 زفار شهرزاد  9.30 
)ة( ح ناج   .122 بايوسف فطيمة  9.30 
)ة( ح ناج   .123 هداج حياة 9.25 
)ة( ح ناج   .124 موسى اكرام 9.19 
)ة( ح ناج   .125 عبدالسلطان نصيرة  9.15 
)ة( ح ناج   .126 شيماء  لعلى 9.02 
)ة( ح ناج   .127 توتاو عبد المالك  8.90 
)ة( ح ناج   .128 تارقي زينب  8.81 
)ة( ح ناج   .129 مجاد أسماء 8.47 
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ً
ًنًيوالحتياطًيًًاألوليةًللناجحنًيًًالقائمًة       -ثانياًا
 %20فئةً  -ًًيفًاملاسرتًختصصًأدبًجزائرًيً

 

ة المالحظ ل الترتيبي المعد   الترتيب  ية( اللقب واالسم )باللغة العرب 
)ة( ح ناج   .1 باادجي عبدالمالك  13.27 
)ة( ح ناج   .2 براح علي  12.91 
)ة( ح ناج   .3 براح علي  12.91 
)ة( ح ناج   .4 رحموني جميلة  12.66 
)ة( ح ناج   .5 وني جميلة رحم 12.66 
)ة( ح ناج   .6 ساحلي زهية  12.52 
)ة( ح ناج   .7 زهية ساحلي  12.52 
)ة(  حناج   .8 تماللي عائشة  12.50 
)ة( ح ناج   .9 الطيب نجاة  12.16 
)ة( ح ناج  .10 مسكور فتيحة  12.12 
)ة( ح ناج  .11 خنوسي إلهام  11.74 
)ة( ح ناج  .12 لمعلم عبد الرحمن 11.52 
)ة( ح ناج  .13 التوهامي إدريس  11.24 
ة( )ح ناج  .14 طالب ربيعة  11.18 
)ة( ح ناج  .15 بوجله مريم  11.12 
)ة( ح ناج  .16 يماء بوشنه ش 11.05 
)ة( ح ناج  .17 شيباني عبد القادر  10.94 
)ة( ح ناج  .18 زياني دليلة  10.85 
)ة( ح ناج  .19 معروفي مصطفى  10.84 
)ة( ح ناج  .20 شيباني عبد هللا  10.78 
)ة( ح ناج  .21 بونعامة عائشة  10.77 
)ة( ح ناج  .22 بن عودة حليمة ريم  10.74 
)ة( ح ناج  .23 عدو هاشم 10.60 
)ة( ح ناج  .24 ي صالح الزهراءعز  10.60 

 .25  عبد الرحمان حاج عبد هللا 10.56 )ة( ح ناج   
 .26 مهدي يوسف  10.34 )ة( ح ناج    

 .27 بهوطي رشيدة  10.31 )ة( ح ناج     
 .28 مغنون محمد 10.16 )ة( ح ناج     
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 رئيس القسم 
 

 
 
 

 
 

)ة(  احتياطي  .29 دليل خديجة  9.99 
)ة(  احتياطي  .30 قربوز أبو حفص 9.97 

)ة(  طياحتيا  .31 قوري وفاء  9.97 
)ة(  احتياطي  .32 لكبير عالية  9.93 
)ة(  احتياطي  .33 سيد المهدي الحسان  9.92 
)ة(  احتياطي  .34 الحمدو عبدالرحيم  9.91 
)ة(  احتياطي  .35 حيدا سليمان  9.91 
)ة(  احتياطي  .36 التوهامي محمد  9.37 


