
 هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية +الجم
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                                                                                                                                                                              22/12/2020أدرار في :                                            أدرار  -جامعة أحمد دراية 
 كلية اآلداب واللغات   

                                                قسم اللغة واألدب العربي
 

 لاللتحاق بالتكوين يف السنة األوىل    النهائية   نتائج الرتتيب 
 ختصص تعليمية اللغات ماسرت  

               

 %100فئة    :      أولا 
 

املالحظة          الرتتيب اللقب واالسم        
بوزاين مسعودة   أوالد     انجح )ة(  1.  

  .2 داودي زهرية  انجح )ة(         
)ة(  انجح    .3 اوالد دمحان فوزية   

  .4 طاهري حليمة  انجح )ة( 
  .5 فوقرة مسعودة  انجح )ة( 
  .6 عمراين حسناء انجح )ة( 
  .7 قامسي ست  انجح )ة( 
  .8 مرمي لنصاري  انجح )ة( 
  .9 سكوري أمساء  انجح )ة( 
  .10 اوالد دمحان صفاء انجح )ة( 
لب زهرةاط انجح )ة(   11.  
  .12 جنماوي مولودة  انجح )ة( 
  .13 عزيز عائشة  انجح )ة( 
  .14 جنماوي مسرية  انجح )ة( 
  .15 قبلي عائشة  انجح )ة( 
  .16 حروش زينب  انجح )ة( 
  .17 عبد الوهاب فتيحة  انجح )ة( 



  .18 دهاج فتيحة  انجح )ة( 
  .19 عيساوى ميينة  انجح )ة( 
  .20 نواد صابرينة انجح )ة( 
  .21 قرايف سفيان  انجح )ة( 
  .22 مدايين عبد الرمحن انجح )ة( 
  .23 دحو صفا  انجح )ة( 
  .24 لغالم حممد األمي  انجح )ة( 
  .25 عيشاوي ميينة  انجح )ة( 
  .26 بن أقوم ايمسي  انجح )ة( 
يظة  حفبوخين انجح )ة(   27.  
كة مربو   دراوي انجح )ة(   28.  
  .29 وهاب فطيمة  انجح )ة( 
  .30 ماليك مسعودة  انجح )ة( 
  .31 مربوكة بن ببكر  انجح )ة( 
  .32 ملي خوله  انجح )ة( 
  .33 سليماين فضيلة  انجح )ة( 
  .34 مساوي رقية  انجح )ة( 
  .35 جامعي نصرية  انجح )ة( 
  .36 مشهور زهية  انجح )ة( 
  .37 قطيب فضيله  انجح )ة( 
  .38 مربوكي سهام  انجح )ة( 
هرة فالحي ز  انجح )ة(   39.  
  .40 عمارين فاطيمة  انجح )ة( 
  .41 جودي مسيحة  انجح )ة( 
  .42 ابعمر عبد اجلليل  انجح )ة( 
  .43 عبادو فاطمة  انجح )ة( 
  .44 سارة يوسفي  انجح )ة( 
  .45 داودي أمساء انجح )ة( 

)ة( انجح     .46 مزاويل ساسية  



  .47 بن محو مرمية  انجح )ة( 
  .48 ملي ويزة انجح )ة( 
  .49 قامسي الطيب  انجح )ة( 
  .50 قدوي زينب  انجح )ة( 
فصة دي ح اوالد محا انجح )ة(   51.  
  .52 صامي زينب انجح )ة( 
  .53 بوعروة براهيم  انجح )ة( 
للا مهداوي عبد   انجح )ة(   54.  
  .55 فوالين مليكة  انجح )ة( 
  .56 بولغيت سعاد انجح )ة( 
  .57 بن حسي حياة  انجح )ة( 
  .58 حاج محو فاطيمة  انجح )ة( 
  .59 بوزاين هاجر انجح )ة( 
  .60 بواتروك نعيمة  انجح )ة( 
  .61 زينب قدوي  انجح )ة( 
  .62 قدوي زينب  انجح )ة( 
حة فتي  بولود انجح )ة(   63.  
  .64 كبري سليمة  انجح )ة( 
  .65 مرصادي اندية  انجح )ة( 
  .66 جبار زهرة انجح )ة( 
  .67 بن بركا ميمونة  انجح )ة( 
  .68 غزايل فاطمة  انجح )ة( 
  .69 انمجي أم اخلري  انجح )ة( 
  .70 احلساين اللة مسية  انجح )ة( 
د املنعم محانة أشرف عب  انجح )ة(   71.  
  .72 حالة ايسي  انجح )ة( 
  .73 بن حممود وائم  انجح )ة( 
يمة ي نعالسهل  انجح )ة(   74.  
  .75 العبادي سعيدة  انجح )ة( 



  .76 دراوي فضيلة  انجح )ة( 
  .77 حرمه عائشة  انجح )ة( 
  .78 مربوكي عائشة  انجح )ة( 
  .79 حفاوي الزهرة انجح )ة( 
  .80 بن براهيم فوزية  انجح )ة( 
  .81 كيكمو فتيحة  انجح )ة( 
  .82 قامو هاجر  انجح )ة( 
  .83 بوالل ميينة  انجح )ة( 
  .84 ابدة حكيمة  انجح )ة( 
  .85 حباج خدجية  انجح )ة( 
قتوفي معلم   انجح )ة(   86.  
  .87 معلم فريدة  انجح )ة( 
  .88 سليماين عبدالقادر  انجح )ة( 
  .89 بداوي صابرينة  انجح )ة( 
  .90 بكة فتيحة  انجح )ة( 
  .91 بوالل حممد  انجح )ة( 
  .92 زايدة فاطمة  انجح )ة( 
  .93 الشيخ سكينة  انجح )ة( 
  .94 معرف ليلى  انجح )ة( 
  .95 حلكل زينب انجح )ة( 
  .96 بوشرى نوال  انجح )ة( 
  .97 فوضيل العرب  انجح )ة( 
ةبوالل فائز  انجح )ة(   98.  
  .99 الفائز اميان  انجح )ة( 
  .100 بوزائد سهام  انجح )ة( 
  .101 حرمه فاطمه  انجح )ة( 
  .102 عبد العزيز العرب  انجح )ة( 
  .103 ابليلة احممد عبد للا  انجح )ة( 
  .104 مسكور كرمية  انجح )ة( 



  .105 ابهلل ابتسام  انجح )ة( 
ة( انجح )   .106 مهراوي فضيلة  

  .107 أوالدعمر فاطمة  انجح )ة( 
  .108 بن حاج أمساء  انجح )ة( 
  .109 بواليل توفيق انجح )ة( 
  .110 حليمة بربوشي  انجح )ة( 
  .111 ابمحو مرمي  انجح )ة( 
  .112 موالي خدجية  انجح )ة( 
  .113 موساوي صافية  انجح )ة( 
سناء بوفارس ح انجح )ة(   114.  
  .115 بن محي املختار  انجح )ة( 
  .116 واعلي ام اخلري انجح )ة( 
  .117 العرب عبد الوهاب  انجح )ة( 
  .118 حاج علي حكيمة  انجح )ة( 
  .119 فيجاح وسيلة  انجح )ة( 
  .120 عماري سهام  انجح )ة( 
  .121 عبدون وهيبة  انجح )ة( 
مية سن كر بن حل انجح )ة(   122.  
  .123 دحاوي عبدالعزيز  انجح )ة( 
  .124 العبادي مرمي  انجح )ة( 
  .125 بوقمة هاجر  انجح )ة( 
  .126 فاطمة الليين انجح )ة( 
  .127 بوالل فاطمة  انجح )ة( 
  .128 لزرق مرمي  انجح )ة( 
  .129 زائد نعيمة  انجح )ة( 
  .130 زويين الضاوية انجح )ة( 
  .131 هرموين زهرة  انجح )ة( 
  .132 اكحيال مولود  انجح )ة( 
  .133 عبد الوايف أم اخلري انجح )ة( 



  .134 بريكال هاجر انجح )ة( 
  .135 بسويلم شيماء  انجح )ة( 
  .136 حيداوي عتيقة  انجح )ة( 
  .137 احنا جربية  انجح )ة( 
  .138 اخلاضري سامل انجح )ة( 
ربوكة وصفية م انجح )ة(   139.  
  .140 مقطيط فايزة انجح )ة( 
الدين  والدين نور انجح )ة(   141.  
  .142 محدون حليمة  انجح )ة( 
القادر   ددمحان عب  انجح )ة(   143.  
  .144 أيوب خدجية  انجح )ة( 
  .145 خبت رفيدة  انجح )ة( 
  .146 قامسي نصرية  انجح )ة( 
  .147 قاديري سهيلة  انجح )ة( 

ة( انجح )   .148 ساعدي حيي  
  .149 بوعالوي عبد النور انجح )ة( 
مرمي  اشيبو  انجح )ة(   150.  
  .151 بن عبد الكرمي عمارة  انجح )ة( 
  .152 بربوشي نورة انجح )ة( 
الرزاق   دحو عبد انجح )ة(   153.  
مسعودة بالوي   انجح )ة(   154.  
  .155 بوقطارة امساعيل  انجح )ة( 
  .156 أحممدي سعيدة  انجح )ة( 
  .157 العبادي حسنية  انجح )ة( 
  .158 سباعي عبد الصادق  انجح )ة( 
  .159 روماين عبد اجمليد  انجح )ة( 
  .160 غندور صليحة  انجح )ة( 
  .161 دكلي امحد  انجح )ة( 
  .162 مساين كرمية  انجح )ة( 



  .163 روين شيماء انجح )ة( 
  .164 رزوقي حسيبة  انجح )ة( 
  .165 محودي فاطمة  انجح )ة( 
  .166 انجي مسعودة  انجح )ة( 
  .167 عالوي وردة  انجح )ة( 
  .168 ايدر عائشة  انجح )ة( 
  .169 داود شهرية انجح )ة( 
  .170 مربوكي جنومة  انجح )ة( 
  .171 بن حيي حممد  انجح )ة( 
  .172 بن سطرة فاطيمة  انجح )ة( 
وردة انمجي انجح )ة(   173.  

جح )ة( ان   .174 الزاوي هناء 
  .175 مصمودي حفصة  انجح )ة( 
  .176 بولغيت فاطمة  انجح )ة( 
  .177 فراجي عدانن  انجح )ة( 
  .178 زايد رضوان انجح )ة( 
  .179 كتري سعاد انجح )ة( 
  .180 فوالن نصر الدين انجح )ة( 
  .181 السوداين زينب انجح )ة( 
  .182 بزة حفصة  انجح )ة( 
  .183 أده علي نوال  انجح )ة( 
  .184 سبة عفيفة  انجح )ة( 
  .185 مداب عفيفة  انجح )ة( 
  .186 صديق ابتسام  انجح )ة( 
  .187 بالل زينب  انجح )ة( 
  .188 عبد الوايف عبد للا  انجح )ة( 
  .189 روماين حممد ملي  انجح )ة( 
  .190 عمي إمساعيل  انجح )ة( 
د احلميد بداوي عب انجح )ة(   191.  



جح )ة( ان   .192 حباكم أمحد  
  .193 عفيان الطيب  انجح )ة( 
  .194 بن قاوقاو خولة  انجح )ة( 
  .195 برمكي رمحه  انجح )ة( 
الناصر  بلعامل عبد  انجح )ة(   196.  
  .197 ابها سارة  انجح )ة( 
  .198 بوعلوي عاتكة  انجح )ة( 
  .199 طمبويل زينت السمية  انجح )ة( 
عائشة دحيمان  انجح )ة(   200.  

 
   :  :   %20فئة     ثانياا

 
الرتتييب املعدل   املالحظة   الرقم اللقب واالسم  
  .1 حممود عبدللا  16.55 انجح )ة( 
  .2 مبدوب عبد العزيز 16.13 انجح )ة( 
  .3 يبة زيراري رت 15.73 انجح )ة( 
  .4 بن امحيدة عبد الرحيم  15.57 انجح )ة( 
  .5 هيباوي شريف  13.04 انجح )ة( 
  .6 داودي حسي  12.98 انجح )ة( 
  .7 ساحلي زهية  12.24 انجح )ة( 
  .8 اج محو فاطمة ح 11.77 انجح )ة( 
  .9 منصوري عدانن  11.64 انجح )ة( 
  .10 الطاليب صباح  11.62 انجح )ة( 
  .11 مهداوي عبد للا  11.59 انجح )ة( 

  .12 بلبايل امساء  11.50 ح )ة( انج
  .13 صديقي زهرة  11.28 انجح )ة( 
  .14 ادجرفور ليلى  11.26 انجح )ة( 

  .15 الفايز اميان  11.23 جح )ة( ان
  .16 بن يطو اميان  11.22 انجح )ة( 



  .17 طالب ربيعة 11.18 انجح )ة( 
  .18 بن عبد الكرمي حممد  11.16 انجح )ة( 
  .19 لفقري الزهراء  11.16 انجح )ة( 
  .20 سكور كرمية م 11.14 انجح )ة( 
  .21 قندسي حممد هشام  11.11 انجح )ة( 
  .22 بن يوسف صديق 11.11 انجح )ة( 
  .23 عزي ليلى  11.03 انجح )ة( 
  .24 بلعامل الزهرة 10.97 انجح )ة( 
  .25 عبد املالك بومجعة  10.93 انجح )ة( 
  .26 عبادو نور اهلدى  10.93 انجح )ة( 
  .27 سودي مباركة  10.82 انجح )ة( 

 
  .28 رب عبد الوهاب بن الع 10.81 ة( احتياطي )
  .29 قاديري مليكة  10.75 ة( احتياطي )
  .30 بن عبد الكرمي عمارة  10.73 ة( احتياطي )
  .31 الصادق عبد الوايف 10.70 ة( احتياطي )
  .32 ان هنون رمض 10.69 ة( احتياطي )
  .33 عيق رقية  10.65 ة( احتياطي )
  .34 بن محي عبدالكرمي  10.65 ة( احتياطي )
  .35 هواري رمية  10.63 ة( احتياطي )
  .36 وصفية مربوكة  10.61 ة( احتياطي )
  .37 موسى شايب 10.57 ة( احتياطي )
  .38 فتيحة عزيزي   10.56 ة( احتياطي )
  .39 خمطاري عبد القادر  10.54 ة( احتياطي )
  .40 بن عمراين مرمي  10.53 ة( احتياطي )
  .41 بن منصور عائشة  10.51 ة( احتياطي )
  .42 سوداين هجرية  10.51 ة( احتياطي )
  .43 عبادي مسية ال 10.47 ة( احتياطي )
  .44 علي نصرية  10.45 ة( احتياطي )



  .45 بوقزولة حسان 10.45 ة( احتياطي )
  .46 مسيحة بلعراقب  10.42 ة( احتياطي )
  .47 فراجي زينب  10.40 ة( احتياطي )

  .48 عيساين عبد اجلليل  10.39 ة( اطي )احتي
  .49 لكبري صاحلة  10.37 ة( احتياطي )
  .50 بن اباب حممد  10.36 ة( احتياطي )
  .51 مبدوب بلقاسم  10.33 ة( احتياطي )
  .52 انمجي فتيحة  10.28 ة( احتياطي )
  .53 جنار عبد العزيز 10.22 ة( احتياطي )
  .54 بوالل فاطمة  10.13 ة( احتياطي )
  .55 ي ي االمكنتاو  10.12 ة( احتياطي )
  .56 الكود خدجية  10.11 ة( احتياطي )
  .57 اخلري حممد  10.03 ة( احتياطي )
  .58 ابسيدي عبد الكرمي  10.01 ة( احتياطي )
  .59 كارومي سليمان  10.00 ة( احتياطي )
  .60 امحودة سهام 9.99 ة( احتياطي )
  .61 حمجوبة  هسالم  9.82 ة( احتياطي )
  .62 نصرية   عقيد 9.79 ة( احتياطي )
  .63 بن حلسن مسرية  9.54 ة( احتياطي )
  .64 اسباعي فضيلة  9.46 ة( احتياطي )
  .65 عوماري فاطمة  9.45 ة( احتياطي )
  .66 يست مرخويف حممد مخ 9.40 ة( احتياطي )
  .67 وزير ميينة  9.32 ة( احتياطي )

 

 رئيس القسم 
 

 


