
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 1جامعة باتنة

 

 

 

 قسم اللغة واألدب العربي                                                                   كلية اللغة واألدب العربي والفنون  

 

 لمزاولة الدراسة في الطور الثاني من التكوين  نقائمة الطلبة المقبولي

 )داخلي(   %20فئة  1ماستر

 تخصص: لسانيات تطبيقية                   شعبة الدراسات اللغوية                   ميدان اللغة واألدب العربي 

 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول كالسيك 12.59 12.59 بوقلقول  وهيبة 1

 مقبول كالسيك 12.53 12.53 بوكميش   هالة 2

 مقبول كالسيك 12.15 12.15 بومعراف سمية 3

   جمعة 4
 مقبول كالسيك 12.10 12.10 شنوف 

 مقبول كالسيك 12.04 12.04 عزوزي سميحة   5

 مقبول كالسيك 11.84 11.84 بولطيف  جهيدة  6

 مقبول كالسيك 11.75 11.75 بادة  سهام 7

 مقبول كالسيك 11.74 11.74 بليل مسعود 8

 مقبول كالسيك 11.64 11.64 رغيس روسية 9

 مقبول كالسيك 11.61 11.61 سعيدي نسيمة 10

 احتياط  كالسيك 11.51 11.51 قرزيز  مسعود 11

 احتياط  كالسيك 11.46 11.70 بوقرورة  نادية 12

       

       

       

       

 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول ل م د 12.61 12.61 عزوزي السالم عبد  1

 مقبول ل م د 11.23 11.23 مرازقة آسيا 2

 مقبول ل م د 11.06 11.06 نارصي سليمة  3

 مقبول ل م د 10.25 10.25 يحه عبد المجيد  4

   سعيد  5
 مقبول ل م د 10.24 10.24 رحمون 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 1جامعة باتنة

 

 

 

 كلية اللغة واألدب العربي والفنون                                                                     قسم اللغة واألدب العربي

 

 قائمة الطلبة المقبولين لمزاولة الدراسة في الطور الثاني من التكوين 

 (خارجي)  %20فئة  1ماستر

 شعبة الدراسات اللغوية                   تخصص: لسانيات تطبيقية    ميدان اللغة واألدب العربي                 

 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

   أمال  1
ان   مقبول كالسيك 14.32 14.32 خير

 مقبول كالسيك 12.29 12.29 فرحات محمد   2

ة  فطيمة 3  احتياط  كالسيك 11.11 11.11 حجير

 احتياط  كالسيك 11.10 11.10 يح   دليلة  4

 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول ل م د 12.63 12.63 مسعودي أسامة  1

 مقبول ل م د 12.51 12.51 مرفاد  ايمان  2

 احتياط  ل م د 12.38 12.38 بولقنافد  أمينة 3

 احتياط  ل م د 12.20 12.20 عزوق رقية 4

 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول مدرسة عليا  13.27 13.27 بلعمري  أحالم 1

 مقبول مدرسة عليا  11.18 11.18 بن عباس زوبيدة  2

 احتياط  مدرسة عليا  11.03 11.03 لشخب آسيا 3

 احتياط  مدرسة عليا  11.03 11.03 مقدم مايسة  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 1جامعة باتنة

 

 

 

 كلية اللغة واألدب العربي والفنون                                                                     قسم اللغة واألدب العربي

 

 لمزاولة الدراسة في الطور الثاني من التكوين قائمة الطلبة المقبولين 

 )داخلي(   %20فئة  1ماستر

 حديث ومعاصر عربي أدب تخصص:                   دبيةميدان اللغة واألدب العربي                   شعبة الدراسات األ

 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول كالسيك 13.53 13.53 أنرص من   1

 مقبول كالسيك 12.82 12.82 لقرع عليمة  2

 مقبول كالسيك 12.62 12.62 تولميت  صادق  3

 مقبول كالسيك 12.57 12.57 بن منصور  حسينة  4

 مقبول كالسيك 12.42 12.42 جبايل   اسمهان 5

 مقبول كالسيك 12.27 12.27 بوقرن  مريم 6

ة 7  احتياط  كالسيك 12.24 12.24 دالل  منير

 احتياط  كالسيك 12.19 12.19 شمالل  لندى 8

 

 

 

 

 

 

 

  

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول ل م د 12.61 12.61 بلبج  هدى 1

 مقبول ل م د 11.63 11.63 شيشون  ريحانة  2

 مقبول ل م د 11.52 11.52 بوراس  ريمة  3

 مقبول ل م د 11.46 11.46 كشيدة لبن   4

اك   حسينة  5
 مقبول ل م د 11.01 11.01 بوشر

 مقبول ل م د  10.76 10.76 بن رحال  إشاء 6

 مقبول ل م د 10.57 10.57 طعباش  منال 7

 مقبول ل م د  10.42 10.42 حركات شمس الدين   8

 مقبول ل م د 10.17 10.60 بن راحلة  فدوى 9

 مقبول ل م د  10.08 10.50 بولطيف  حليمة  10



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 1جامعة باتنة

 

 

 

 العربيكلية اللغة واألدب العربي والفنون                                                                     قسم اللغة واألدب 

 

 قائمة الطلبة المقبولين لمزاولة الدراسة في الطور الثاني من التكوين 

 (خارجي)  %20فئة  1ماستر

 حديث ومعاصر عربي أدب تخصص:                   شعبة الدراسات األدبيةميدان اللغة واألدب العربي                   

 

 المالحظة النظام   الترتيب معدل  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول كالسيك 12.34 12.34 جدي سناء 1

 احتياط  كالسيك 12.13 12.13 شيبوب رحاب 2

 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول ل م د 14.95 14.95 طالب ليل  1

 مقبول ل م د 13.98 13.98 ساكر جمعة 2

 احتياط  ل م د  12.65 12.65 زايدي صفاء 3

 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول مدرسة عليا  15.73 15.73 لخرص   نور اليقير   1

 مقبول مدرسة عليا  14.82 14.82 عبد الهادي  إيمان 2

 احتياط  مدرسة عليا  13.26 13.26 عقون  نىه 3

 

  



 الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 1جامعة باتنة

 

 

 

 كلية اللغة واألدب العربي والفنون                                                                     قسم اللغة واألدب العربي
 

 الطور الثاني من التكوين قائمة الطلبة المقبولين لمزاولة الدراسة في 

 )داخلي(   %20فئة  1ماستر

 
 نقد حديث ومعاصر تخصص:                 النقديةميدان اللغة واألدب العربي                   شعبة الدراسات 

 
 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول كالسيك 12.33 12.33 يحة عبلة 1

 مقبول كالسيك 12.32 12.32 معلم سليمان 2

 مقبول كالسيك 12.10 12.10 قيش إبراهيم  3

 مقبول كالسيك 11.83 11.83 عثامنة  جابر  4

 مقبول كالسيك 11.83 11.83 بن خدوجة  جمال  5

 احتياط  كالسيك 11.71 11.71 زيد حنان 6

 احتياط  كالسيك 11.61 11.61 بركان مراد 7

 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول ل م د 11.71 11.71 بولحية  هاجر  1

 مقبول ل م د 10.00 10.42 معطار فاطمة الزهراء  2

 مقبول ل م د 10.00 10.00 حابة عبد الرحمان  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 1جامعة باتنة

 

 

 

 كلية اللغة واألدب العربي والفنون                                                                     قسم اللغة واألدب العربي

 

 قائمة الطلبة المقبولين لمزاولة الدراسة في الطور الثاني من التكوين 

 (خارجي)   %20   فئة    1ماستر

 

 نقد حديث ومعاصر تخصص:                   نقديةميدان اللغة واألدب العربي                   شعبة الدراسات ال

 

 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول كالسيك 10.87 10.87 رحاب وهيبة 1

 احتياط  كالسيك 9.85 10.48 عماري عبد الباسط  2

 

 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول ل م د 10.96 11.66 حوحو  زينب   1

 احتياط  ل م د 10.76 11.21 برباخ خلود  2

 

 

 المالحظة النظام   معدل الترتيب  معدل التكوين  اللقب  االسم  الرقم 

 مقبول مدرسة عليا  14.51 14.51 بلقاسم سماح   1

 احتياط  مدرسة عليا  13.92 13.92 ونيس  سندس 2

 


