
كلية اآلداب و اللغات 

قسم اللغة و األدب العربي 

 نتائج دراسة ملفات الماستر   

  2018 - 2017للموسم الجامعي 

 الملفات المقبولة

رقم  االسم واللقب التخصص المعدل مالحظات
  .1 إيمانعاشور ثابت  نقد حديث ومعاصر 14 
  .2 غالمي نورية لسانيات عربية 12.45 
  .3 بلعباسي لطيفة أدب عربي حديث ومعاصر 12.37 
  .4 رويقب حنان أدب عربي حديث ومعاصر 12.19 
  .5 حموم سمية لسانيات عربية 12.06 
  .6 ركاب سمية لسانيات تطبيقية 12.04 
  .7 بومدين مختارية لسانيات تطبيقية 11.99 
  .8 بولنوار إبراهيم لسانيات عربية 11.95 
  .9 بونخالة بشرى لسانيات عربية 11.94 
  .10 حاج محمد دنيا لسانيات عربية 11.84 
  .11 حوات زوبيدة لسانيات عربية 11.82 
  .12 بن ميلود وحيدة نقد حديث ومعاصر 11.75 
  .13 حميش نورية نقد حديث ومعاصر 11.64 
  .14 ابن خالد رويدة لسانيات عربية 11.54 
  .15 معوج حسين لسانيات عربية 11.48 
  .16 غالم عبد القادر لسانيات عربية 11.44 
  .17 لعرابي أسماء لسانيات تطبيقية 11.37 



  .18 بن موسى سيدي محمد نقد حديث ومعاصر 11.36 
  .19 بوكليخة سهام لسانيات عربية 11.33 
  .20 سبع جالل لسانيات تطبيقية 11.30 
  .21 بوري آمال لسانيات عربية 11.25 
  .22 لدهم زهرة أدب عربي حديث ومعاصر 11.22 
  .23 لعماري عربية لسانيات عربية 11.20 
  .24 بن حمو طاهر لسانيات عربية 11.18 
  .25 حمليلي حياة لسانيات عربية 11.17 
  .26 عيساوي أم الخير لسانيات تطبيقية 11.14 
  .27 بن حميدي ليلى نقد حديث ومعاصر 11.11 
  .28 قديري فريدة نقد حديث ومعاصر 11.10 
  .29 الطيب بدر الدين نقد حديث ومعاصر 11.10 
  .30 فارسي سعاد نقد حديث ومعاصر 11.05 
  .31 غامدي نوال نقد حديث ومعاصر 11.04 
  .32 مسعودي جميلة نقد حديث ومعاصر 11.03 
  .33 ميلودي آمنة نقد حديث ومعاصر 11.03 
  .34 لعرج نبيلة نقد حديث ومعاصر 11.01 
  .35 محجوب عبد الحكيم نقد حديث ومعاصر 11.00 
  .36 مقدم جمال نقد حديث ومعاصر 11.00 
  .37 مومو وهيبة نقد حديث ومعاصر 11.00 
نقد حديث ومعاصر  10.96    .38 بن سونة جويدة
لسانيات تطبيقية  10.94    .39 شهوري محمد يامين
لسانيات تطبيقية  10.89    .40 سمير أحمد عمار
  .41 مجاهد زكية لسانيات تطبيقية 10.82 

  .42 عبيد محمد لسانيات تطبيقية 10.79 

  .43 مجاطي رشيد لسانيات تطبيقية  



نقد حديث ومعاصر  10.77    .44 دحماني خالد
لسانيات عربية  10.76    .45 اعمر بلبشير نعيمة
لسانيات عربية  10.75    .46 شايب عفاف
لسانيات عربية  10.74    .47 تواتي نصيرة
لسانيات عربية  10.71    .48 بوخالفة عبد الحفيظ
لسانيات تطبيقية  10.70    .49 عقاد كمال
لسانيات تطبيقية  10.69    .50 مفتاح فتحي
  .51 العرابي محمد لسانيات تطبيقية 10.68 

  .52 بلبوخ كريمة أدب عربي حديث ومعاصر 10.63 

  .53 رزق عثمانية لسانيات تطبيقية 10.63 

نقد حديث ومعاصر  10.61    .54 بوكليخة زوبيدة
لسانيات تطبيقية  10.58    .55 داود اسماعيل
أدب عربي حديث ومعاصر  10.58    .56 بن ميمون عبد القادر سعيد
لسانيات تطبيقية  10.57    .57 كبيري أحمد
نقد حديث ومعاصر  10.56    .58 بكوش إلهام
نقد حديث ومعاصر  10.55    .59 جوزي عبد القادر
نقد حديث ومعاصر  10.50    .60 غلقاوي فاطمة الزهراء
نقد حديث ومعاصر  10.50    .61 بن خدة أمينة
نقد حديث ومعاصر  10.47  بودالل رشيدة  62.  
لسانيات تطبيقية  10.43  عراب محمد  63.  
لسانيات عربية  10.37  بلعربي عويشة  64.  
نقد حديث ومعاصر  10.35  سويدي مراد  65.  
أدب عربي حديث ومعاصر  10.33  دحو بن عيسى  66.  
أدب عربي حديث ومعاصر  10.32  كنيش زكرياء  67.  
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قسم اللغة و األدب العربي 
ملفات مقصية  

مالحظات  االسم و اللقب  الرقم  
 مثل أمام المجلس التأديبي تربود عبد المجيد 01
د منقطع .م.ل عال أمين 02
د منقطع .م.ل عمور محمد األمين 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
كلية اآلداب و اللغات 

قسم اللغة و األدب العربي 
 في انتظار  إكمال الملفملفات 

رقم  االسم واللقب التخصص المعدل مالحظات
شهادة عدم المثول +الباكالوريا

 أمام المجلس التأديبي
  .1 زينة شاللي نقد حديث ومعاصر 11.45

شهادة عدم المثول أمام 
 المجلس التأديبي

  .2 مرابط زهية نقد حديث ومعاصر 11.18

شاذلي بلعيد  لسانيات عربية 11.14 ينقص شهادة البكالوريا
 خديجة

3.  

شهادة عدم المثول أمام 
 المجلس التأديبي

نقد حديث ومعاصر  10.98 زهرة صابر  4.  

شهادة عدم المثول أمام 
 المجلس التأديبي

لسانيات عربية  10.91   .5 موالي بشرى

شهادة عدم المثول أمام 
 المجلس التأديبي

لسانيات تطبيقية  10.83   .6 موالي حسان

شهادة عدم المثول أمام 
 المجلس التأديبي

  .7 بلعيدوني نبيل لسانيات تطبيقية 10.79

شهادة عدم المثول أمام 
 المجلس التأديبي

لسانيات عربية  10.72   .8 عياد زدام محمد

شهادة عدم المثول +الباكالوريا
 أمام المجلس التأديبي

لسانيات عربية  10.71   .9 ميموني سليمة

شهادة عدم المثول أمام 
 المجلس التأديبي

  .10 سليماني حكيمة لسانيات تطبيقية 10.67

شهادة عدم المثول أمام  لسانيات تطبيقية  10.47 لكحل عمر  11.  



 المجلس التأديبي
شهادة عدم المثول أمام 

 المجلس التأديبي
لسانيات تطبيقية  10.45 برحيل اسمهان  12.  

شهادة عدم المثول أمام 
 المجلس التأديبي

لسانيات عربية  10.91   .13 موالي بشرى

شهادة عدم المثول أمام 
 المجلس التأديبي

لسانيات عربية  10.39 مراكشي دراوي  14.  

شهادة عدم المثول أمام 
 المجلس التأديبي

لسانيات تطبيقية  10.83  15 موالي حسان

شهادة عدم المثول +الباكالوريا
أمام المجلس التأديبي 

لسانيات تطبيقية  10.96 خليفي مامة  16 

 

 2017-09-19:آخر أجل الستكمال التسجيل يوم :- مالحظة
 .(يحمل استعمال الزمن من موقع الكلية)تتم عملية التسجيل بالموازاة مع سير الدروس  -


