
1 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

                                                                                                                                                                                                                                                                2020/ 12/ 06أدرار في :                        أدرار   -أحمد دراية  جامعة
    لغاتكلية اآلداب وال

                                                قسم اللغة واألدب العربي
 

                

 القائمة األولية للناجحني يف املاسرت  أوالً:     
 %100فئة     ختصص تعليمية اللغات 

 
 الترتيب  اللقب واالسم )باللغة العربية(  المعدل الترتيبي  المالحظة 

  .1 بوزيان مسعودة أوالد 14.15 )ة( ح ناج
)ة( ح ناج   .2 داودي زهيرة 13.38 
)ة( ح ناج   .3 اوالد دحمان فوزية 13.23 
)ة( ح ناج   .4 مةطاهري حلي 13.19 
)ة( ح ناج   .5 فوقرة مسعودة  13.09 
)ة( ح ناج   .6 عمراني حسناء 12.97 
)ة( ح ناج   .7 قاسمي ستي 12.94 
)ة( ح ناج   .8 مريم لنصاري  12.92 
)ة( ح ناج   .9 سكوري أسماء  12.91 
)ة( ح ناج   .10 اوالد دحمان صفاء 12.87 
)ة( ح ناج   .11 طالب زهرة  12.87 
)ة( ح ناج   .12 نجماوي مولودة  12.84 
)ة( ح ناج   .13 عزيز عائشة  12.80 
)ة( ح ناج   .14 نجماوي سميرة  12.78 
)ة( ح ناج   .15 عائشة  قبلي 12.60 
)ة( ح ناج   .16 حروش زينب  12.60 
)ة( ح ناج   .17 عبد الوهاب فتيحة  12.58 
)ة( ح ناج   .18 دهاج فتيحة  12.53 
)ة( ح ناج   .19 وى يمينة عيسا 12.50 
)ة( ح ناج   .20 نواد صابرينة  12.41 
)ة( ح ناج   .21 قرافي سفيان 12.41 
ة( )ح ناج   .22 مدياني عبد الرحمن  12.41 
)ة( ح ناج   .23 دحو صفا  12.35 



2 
 

)ة( ح ناج   .24 لغالم محمد األمين  12.34 
)ة( ح ناج   .25 عيشاوي يمينة  12.31 
)ة( ح ناج   .26 بن أقوم ياسمين 12.29 
)ة( ح ناج   .27 بوخني حفيظة  12.29 
)ة( ح ناج   .28 دراوي مبروكة  12.27 
)ة( ح ناج   .29 وهاب فطيمة 12.26 
)ة( ح ناج   .30 مسعودةيك  مال 12.24 
)ة( ح ناج   .31 ة بن ببكر مبروك 12.20 
)ة( ح ناج   .32 لمين خوله  12.18 
)ة( ح ناج   .33 سليماني فضيلة  12.17 
)ة( ح ناج   .34 مساوي رقية  12.17 
)ة( ح ناج   .35 جامعي نصيرة  12.13 
)ة( ح ناج   .36 مشهور زهية  12.13 
)ة( ح ناج   .37 قطبي فضيله  12.12 
)ة( ح ناج   .38 مبروكي سهام  12.08 
)ة( ح ناج   .39 فالحي زهرة  12.08 
)ة( ح ناج   .40 عمارين فاطيمة  12.08 
)ة( ح ناج   .41 جودي سميحة 12.07 
)ة( ح ناج   .42 باعمر عبد الجليل  12.06 
)ة( ح ناج   .43 عبادو فاطمة  12.06 
)ة( ح ناج   .44 سارة يوسفي 12.05 
)ة( ح ناج   .45 داودي أسماء 12.03 
)ة( ح ناج   .46 مزاولي ساسية  12.01 
)ة( ح ناج   .47 بن حمو مريمة  11.98 

)ة( ح جان   .48 لمين ويزة  11.96 
)ة( ح ناج   .49 قاسمي الطيب  11.93 
)ة( ح ناج   .50 قدوي زينب 11.92 
)ة( ح ناج   .51 اوالد حمادي حفصة 11.90 
)ة( ح ناج   .52 صايم زينب  11.89 
)ة( ح ناج   .53 بوعروة براهيم  11.85 
)ة( ح ناج   .54 فوالني مليكة  11.84 
)ة( ح ناج   .55 بولغيتي سعاد  11.82 
)ة( ح ناج   .56 ياة حبن حسي  11.79 
)ة( ح ناج   .57 حاج حمو فاطيمة  11.77 
)ة( ح ناج   .58 بوزيان هاجر  11.74 
)ة( ح ناج   .59 بوتاروك نعيمة  11.72 
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)ة( ح ناج   .60 زينب قدوي  11.70 
)ة( ح ناج   .61 دبولو فتيحة  11.69 
)ة( ح ناج   .62 كبير سليمة  11.67 
)ة( ح ناج   .63 مرصادي نادية  11.67 
)ة( ح ناج   .64 جبار زهرة 11.66 
)ة( ح ناج   .65 بركا ميمونة  نب 11.65 
)ة( ح ناج   .66 غزالي فاطمة  11.64 
)ة( ح ناج   .67 ناجمي أم الخير  11.64 
)ة( ح ناج   .68 الحساني اللة سمية  11.64 
)ة( ح ناج   .69 حمانة أشرف عبد المنعم  11.62 
)ة( ح ناج   .70 حالة ياسين 11.62 
)ة( ح ناج   .71 بن محمود وئام  11.61 
)ة( ح ناج   .72 السهلي نعيمة  11.61 
)ة( ح ناج   .73 عبادي سعيدةلا 11.61 
)ة( ح ناج   .74 دراوي فضيلة  11.60 
)ة( ح ناج   .75 حرمه عائشة  11.60 
)ة( ح ناج   .76 مبروكي عائشة  11.60 
)ة( ح ناج   .77 حفاوي الزهرة  11.59 
)ة( ح ناج   .78 بن براهيم فوزية  11.58 
)ة( ح ناج   .79 كيكمو فتيحة  11.58 
)ة( ح ناج   .80 ر قامو هاج 11.51 
)ة( ح ناج   .81 بوالل يمينة  11.51 
ة( )ح ناج   .82 بادة حكيمة  11.50 
)ة( ح ناج   .83 بحاج خديجة  11.50 
)ة( ح ناج   .84 معلم توفيق  11.47 
)ة( ح ناج   .85 معلم فريدة 11.47 
)ة( ح ناج   .86 سليماني عبدالقادر  11.45 
)ة( ح ناج   .87 بداوي صابرينة  11.44 
)ة( ح ناج   .88 بكة فتيحة  11.44 
)ة( ح ناج   .89 بوالل محمد  11.40 
)ة( ح ناج   .90 زيادة فاطمة  11.39 
)ة( ح ناج   .91 الشيخ سكينة  11.38 
)ة( ح ناج   .92 معرف ليلى  11.35 
)ة( ح ناج   .93 نب لحكل زي 11.34 
)ة( ح ناج   .94 بوشرى نوال 11.33 
)ة( ح ناج   .95 فوضيل العربي  11.26 
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)ة( ح ناج   .96 بوالل فائزة  11.24 
)ة( ح ناج   .97 بوزائد سهام  11.19 
)ة( ح ناج   .98 حرمه فاطمه  11.17 
)ة( ح ناج   .99 ربي عبد العزيز الع 11.15 
)ة( ح ناج   .100 ابليلة امحمد عبد للا  11.14 
)ة( ح ناج   .101 مسكور كريمة  11.14 
)ة( ح ناج   .102 باهلل ابتسام  11.13 
)ة( ح ناج   .103 مهراوي فضيلة  11.13 
)ة( ح ناج   .104 أوالدعمر فاطمة  11.13 
)ة( ح ناج   .105 ج أسماء بن حا 11.13 
)ة( ح ناج   .106 بواللي توفيق  11.13 
)ة( ح ناج   .107 حليمة بربوشي  11.09 
)ة( ح ناج   .108 باحمو مريم  11.09 
)ة( ح ناج   .109 موالي خديجة 11.06 
)ة( ح ناج   .110 موساوي صافية  11.04 
)ة( ح ناج   .111 بوفارس حسناء  11.02 
)ة( ح ناج   .112 بن حمي المختار  11.00 
)ة( ح ناج   .113 واعلي ام الخير  11.00 
)ة( ح ناج   .114 كاوى فاطمة الزهراء 10.98 
)ة( ح ناج   .115 العربي عبد الوهاب  10.97 
)ة(  حناج   .116 حاج علي حكيمة  10.96 
)ة( ح ناج   .117 فيجاح وسيلة  10.96 
)ة( ح ناج   .118 عماري سهام 10.95 
)ة( ح ناج   .119 عبدون وهيبة  10.94 
)ة( ح ناج   .120 بن لحسن كريمة  10.91 
)ة( ح ناج   .121 دحاوي عبدالعزيز  10.87 
)ة( ح ناج   .122 العبادي مريم  10.84 
)ة( ح ناج   .123 بوقمة هاجر  10.82 
)ة( ح ناج   .124 الليني فاطمة  10.79 
)ة( ح ناج   .125 الليني فاطيمة  10.79 
)ة( ح ناج   .126 بوالل فاطمة  10.78 
)ة( ح ناج   .127 لزرق مريم  10.78 
)ة( ح ناج   .128 زائد نعيمة  10.74 
)ة( ح ناج   .129 لضاوية زويني ا 10.71 
)ة( ح ناج   .130 هرموني زهرة 10.70 
)ة( ح ناج   .131 اكحيال مولود  10.69 
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)ة( ح ناج   .132 عبد الوافي أم الخير  10.68 
)ة( ح ناج   .133 بريكال هاجر  10.68 
)ة( ح ناج   .134 بسويلم شيماء 10.67 
)ة( ح ناج   .135 حيداوي عتيقة  10.66 
)ة( ح ناج   .136 الخاضير سالم  10.64 
)ة( ح ناج   .137 وصفية مبروكة  10.61 
)ة( ح ناج   .138 مقطيط فايزة  10.61 
)ة( ح ناج   .139 والدين نورالدين 10.59 
)ة( ح ناج   .140 حمدون حليمة  10.59 
)ة( ح ناج   .141 دالقادر عبن دحما 10.59 
)ة( ح ناج   .142 أيوبي خديجة  10.59 
)ة( ح ناج   .143 بختي رفيدة  10.58 
)ة( ح ناج   .144 بن منصور عائشة  10.51 
)ة( ح ناج   .145 قاسمي نصيرة  10.38 
)ة( ح ناج   .146 قاديري سهيلة  10.38 
)ة( ح ناج   .147 ساعدي يحي 10.35 
)ة( ح ناج   .148 بوعالوي عبد النور  10.33 
)ة( ح ناج   .149 شيبو مريم  10.32 
( )ةح ناج   .150 بن عبد الكريم عمارة  10.30 
)ة( ح ناج   .151 بربوشي نورة  10.29 
)ة( ح ناج   .152 دحو عبدالرزاق  10.29 
)ة( ح ناج   .153 لكود خديجة ا 10.27 
)ة( ح ناج   .154 بالوي مسعودة  10.19 
)ة( ح ناج   .155 العبادي حسنية  10.14 
)ة( ح ناج   .156 سباعي عبد الصادق  10.11 
)ة( ح ناج   .157 روماني عبد المجيد  10.11 
( )ةح ناج   .158 غندور صليحة  10.04 
)ة( ح ناج   .159 سماني كريمة  9.99 
)ة( ح ناج   .160 روين شيماء 9.98 
)ة( ح ناج   .161 رزوقي حسيبة  9.96 
)ة( ح ناج   .162 حمودي فاطمة 9.90 
)ة( ح ناج   .163 ناجي مسعودة 9.89 
)ة( ح ناج   .164 عالوي وردة  9.84 
)ة( ح ناج   .165 ايدر عائشة 9.83 
)ة( ح ناج   .166 داود شهيرة 9.77 
)ة( ح ناج   .167 مبروكي نجومة  9.75 
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)ة( ح ناج   .168 بن يحي محمد  9.73 
)ة( ح ناج   .169 بن سطرة فاطيمة  9.67 
)ة( ح ناج   .170 وردة ناجمي  9.67 
)ة( ح ناج   .171 الزاوي هناء 9.67 
)ة( ح ناج   .172 مصمودي حفصة  9.66 
)ة( ح ناج   .173 بولغيتي فاطمة  9.66 
)ة( ح ناج   .174 فراجي عدنان 9.63 
)ة( ح ناج   .175 زايد رضوان  9.61 
)ة( ح ناج   .176 كتير سعاد  9.60 
)ة( ح ناج   .177 بن لحسن سميرة 9.54 
)ة( ح ناج   .178 حفصة  بزة 9.53 
)ة( ح ناج   .179 علي نوال  أده 9.49 
)ة( ح ناج   .180 سبة عفيفة  9.48 
)ة( ح ناج   .181 عفيفة  مداب  9.47 
)ة( ح ناج   .182 صديق ابتسام  9.44 
)ة( ح ناج   .183 بالل زينب  9.43 
)ة( ح ناج   .184 عبد الوافي عبد للا  9.34 
)ة( ح ناج   .185 محمد لمين   انيروم 9.28 
)ة( ح ناج   .186 عمي إسماعيل  9.17 
)ة( ح ناج   .187 بداوي عبد الحميد  9.10 
)ة( ح ناج   .188 بحاكم أحمد  9.06 
)ة( ح ناج   .189 عفيان الطيب  8.90 
)ة( ح ناج   .190 بن قاوقاو خولة  8.82 
)ة( ح ناج   .191 برمكي رحمه  8.64 
)ة( ح ناج   .192 بلعالم عبدالناصر  8.48 
)ة( ح ناج   .193 باها سارة 8.37 
( )ةح ناج   .194 بوعلوي عاتكة  8.33 
)ة( ح ناج   .195 طمبولي زينت السمية  8.15 
)ة( ح ناج   .196 ديحمان عائشة  5.44 
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 واالحتياطيني  القائمة األولية للناجحني  ثانيًا:        
 %20فئة       يف املاسرت ختصص تعليمية اللغات 

 
 الترتيب  اللقب واالسم )باللغة العربية(  المعدل الترتيبي  المالحظة 

)ة( ح ناج   .1 ينداودي حس 12.98 
)ة( ح ناج   .2 ساحلي زهية  12.24 
)ة( ح ناج   .3 حاج حمو فاطمة  11.77 
)ة( ح ناج   .4 منصوري عدنان  11.64 
)ة( ح ناج   .5 بلبالي أسماء  11.50 
)ة( ح ناج   .6 صديقي زهرة 11.28 
)ة( ح ناج   .7 ادجرفور ليلى  11.26 
)ة( ح ناج   .8 الفايز ايمان  11.23 
)ة( ح ناج   .9 بن يطو ايمان  11.22 
)ة( ح ناج   .10 طالب ربيعة  11.18 
)ة( ح جنا   .11 بن عبد الكريم محمد  11.16 

)ة( ح ناج   .12 لفقير الزهراء 11.16 
)ة( ح ناج   .13 مسكور كريمة  11.14 
)ة( ح ناج   .14 قندسي محمد هشام 11.11 
)ة( ح ناج   .15 يوسف صديق   بن 11.11 
)ة( ح ناج   .16 عزي ليلى  11.03 
)ة( ح ناج   .17 بلعالم الزهرة 10.97 
)ة( ح ناج   .18 عبد المالك بوجمعة  10.93 
)ة( ح ناج   .19 عبادو نور الهدى  10.93 
)ة( ح ناج   .20 سودي مباركة  10.82 

)ة(  احتياطي   .21 بن العربي عبد الوهاب  10.81 
)ة(  احتياطي   .22 بونعامة عائشة  10.77 
)ة(  احتياطي   .23 يري مليكة قاد 10.75 
)ة(  احتياطي   .24 بن عبد الكريم عمارة  10.73 
)ة(  احتياطي   .25 هواري ريمة 10.73 
)ة(  احتياطي   .26 ون رمضان هن 10.69 
)ة(  احتياطي   .27 عيق رقية  10.65 
)ة(  احتياطي   .28 بن حمي عبدالكريم  10.65 
)ة(  احتياطي   .29 وصفية مبروكة  10.61 
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)ة(  احتياطي   .30 موسى شايب  10.57 
)ة(  احتياطي   .31 عزيزي فتيحة 10.56 
)ة(  احتياطي   .32 مخطاري عبد القادر  10.54 
)ة(  احتياطي   .33 بن عمراني مريم  10.53 
)ة(  احتياطي   .34 ئشة بن منصور عا  10.51 
)ة(  احتياطي   .35 علي نصيرة  10.45 
)ة(  احتياطي   .36 سميحة بلعراقب  10.42 
)ة(  احتياطي   .37 عيساني عبد الجليل  10.39 
)ة(  احتياطي   .38 لكبير صالحة  10.37 
)ة(  احتياطي   .39 بن بابا محمد  10.36 
)ة(  احتياطي   .40 مبدوبي بلقاسم  10.33 
)ة(  احتياطي   .41 ناجمي فتيحة  10.28 
)ة(  احتياطي   .42 نجار عبد العزيز  10.22 
)ة(  احتياطي   .43 بوالل فاطمة  10.13 
)ة(  احتياطي   .44 االمين كنتاوي  10.12 
)ة(  احتياطي   .45 الكود خديجة  10.11 
)ة(  احتياطي   .46 باسيدي عبد الكريم  10.01 
)ة(  احتياطي   .47 محجوبة  سالمه 9.82 
)ة(  احتياطي   .48 اسباعي فضيلة  9.46 
)ة(  احتياطي   .49 ماري فاطمةعو  9.45 
)ة(  احتياطي   .50 وزير يمينة  9.32 

 
 

 رئيس القسم 
 

 


