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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  سطيف  جامعة

 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي 

 

 2جامعة سطيف  في القائمة األولية للطلبة المقبولين في مسابقة الماستر

 

، التاسعة والنصف صباحاوفي الساعة  ،ألفين وأربعة عشرسنة  من شهر سبتمبر العاشرفي اليوم 

 : األساتذة المشكلة من  لترتيب والتوجيهلجنة ا اجتمعت

 

 يسارئ عميد الكلية ممثل نائب رئيس الجامعة مكلف بالبيداغوجياــــــــ ـ زرال صالح الدين 

 دائما عضوا ـ رئيس قسم اللغة واألدب العربيــــــــــــــــــالد هدنة ـــ خ

 وا دائماضع ميدان التكوين لميدان اللغة واألدب العربيفريق ـ مسؤول ـــــــــــ سفيان زدادقة ـ

 دائما عضوا شعبة التكوين فريق ــ مسؤولـــــــــــ يحي عبد السالم ـ

 دائما عضوا ختصاص أدبفريق االـــ مسؤول ــــــــــــ السعدي مسايل ــ

 دائما عضوا ختصاص لغةفريق االـ مسؤول ـــــــــــ لعيادي عبد العزيز ـــ

 :وعضوية السادة 

 عضوا مستشارا ـ نائب عميد مكلف بالبيداغوجياـــــــــــ هداية مرزق عيزل ــ

 عضوا مستشارا ــ مكلف بشؤون طلبة الماسترـــــــــــــــــــــ بوادي محمد 

 جدول األعمال :

 ـ تنصيب اللجنة رسميا . 1

ـ االطالع على القوانين المنظمة لعملية الدخول إلى السنة األولى ماستر واالتفاق على معايير  2

 يه .التوجالترتيب و

 : يالتنظيم التالـ ترتيب وتوجيه الطلبة المترشحين وذلك وفق  3
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 051:  (4102)دفعة جوان  جامعة سطيف lmdعدد الطلبة الناجحين في تخصصات اللغة  -

 01عدد الطلبة االحتياطيين : 
 

 051:  (4102جامعة سطيف )دفعة جوان  lmd ين في تخصصات األدبعدد الطلبة الناجح -

 01ن : عدد الطلبة االحتياطيي

 

 14( : 4102من جامعة سطيف )قبل دفعة  lmd عدد الطلبة الناجحين في تخصصات اللغة -

 14عدد الطلبة االحتياطيين : 
 

 14:  (4102)قبل دفعة من جامعة سطيف  lmdعدد الطلبة الناجحين في تخصصات األدب  -

 14عدد الطلبة االحتياطيين : 
 

 10من خارج جامعة سطيف :  lmd صصات اللغةعدد الطلبة الناجحين في تخ -

 (4102 دفعات ما قبل 10( ـ )4102دفعة  14)

 10عدد الطلبة االحتياطيين : 
 

 10 من خارج جامعة سطيف : lmd صصات األدبعدد الطلبة الناجحين في تخ -

 (4102 دفعات ما قبل 10( ـ )4102دفعة  14)

 10عدد الطلبة االحتياطيين : 

 

 10جامعة سطيف :  كالسيك اللغةعدد الطلبة الناجحين في تخصصات  -

 10عدد الطلبة االحتياطيين : 
 

 10جامعة سطيف :  كالسيك األدب عدد الطلبة الناجحين في تخصصات -

 10عدد الطلبة االحتياطيين : 
 

 10جامعة سطيف : من خارج  كالسيك عدد الطلبة الناجحين في تخصصات اللغة -

 14عدد الطلبة االحتياطيين : 
 

 10جامعة سطيف : من خارج  كالسيك األدب اجحين في تخصصاتعدد الطلبة الن -

 14عدد الطلبة االحتياطيين : 

 
 

 بة الناجحينلللط التوجيه إلى التخصص المرغوب يكون بعد صدور القائمة النهائية تنبيه :
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 4102ـ  من جامعة سطيف lmd في تخصص األدبقائمة الطلبة الناجحين 

 المعّدل  اللقب واالسم الرتبة

       بوادي   سميرة  

       بعيطيش   اخالص  

       بوقزال   نعيمة  

       حدادي   سميرة  

       قني   قاسي  

       كهيفون   حورية  

       بومنجل   صارة  

       مسعي   نجاة  

       مادة   سميرة  

       والي   ريمة   

       حمسي   رزيقة   

       بوجملين   كنزة   

       مواسة   أسماء   

       عوف   حبيبة   

       إسعد   فائزة   

       لعاج   شافية   

       مفوض   سناء   

       عنان   أنفال   

       حجاج   نسيمة   

       واضح   منى   

       بوجليدة   منى   

       مسعودي   صورية   

       لطرش   أسماء   

       محامدي   لمياء   

       حيون   جميلة   

       قوراري   مريم   

       كبابزة   حدة   

       ذوادي   حسيبة   

       رحماني   زوينة   

       زعيو   إلهام   

       دقيش   نوارة   

       قاسمي   حياة   

       مروش   ليلى   

       باشيوة   آمال   

       بوعمامة   ليلى   

       مزيان   صونية   

       بن هارون   صبرينة   

       نجاعي   قرمية   

       رقاد   نجاة   

       شماش   مونية   

       مجبر   بسمة   

       مختاري   إيمان   
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       بورزق   نجية   

       انخلوة   حن   

       زغلول   زين الدين   

       لعدول   نسية   

       مالح   ربيحة   

       مسخر   سميرة   

       عكاش   حياة   

       قرقور   سليمة   

       لوعيلش   المية   

       بن حراث   سليمة   

       بن داود   كنزة   

       رضوان   مريم   

       وسفي   مريمي   

       مسكين   غزالن   

       مرشدي   أسماء   

       بوتقرابت   نجاة   

       بوتعنقيقت   نجاة   

       بن شقرة   وسيلة   

       بوجنوية   عائشة   

       محجوب   نسيمة   

       مهناوي   عليمة   

       بوقرشي   حسيبة   

       سارةلهاط      

       قمبور   شهرزاد   

       معزوز   زينة   

       جرموني   زيتونة   

       كامل   بسمة   

       براح   وفاء   

       كنوش   أحالم   

       يونس   فطيمة   

       ناصف   هاجر   

       بودي   سمية   

       محموش   سهام   

       ادبشاطة   مر   

       بن سعدون   تينهينان   

       بوشامة   جهاد   

       سقاي   بشرى   

       نحاوة   خديجة   

       بخوش   حنان   

       بلعيفة   كميلة   

       جفال   خولة   

       قرة   سميحة   

       هداج   أحالم   

       كعلول   منال   

       أنتينيا شيخي     
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       زعرات   ريمة   

       ملوك   هجيرة   

       خلوف   جمال   

       الرول   نسيمة   

       حاكم   صبرينة   

       وارث   لويزة   

       جناوسين   كهينة   

       مباركي   مفيدة   

       قرور   المية   

       مخنفر   سارة   

       يشاح   الميةك   

       وازن   آمال   

       حنيش   فايزة    

       مخالفية   أحالم    

       خاشة   وفاء    

       خناش   المية    

       هميسي   ريمة    

       داللي   نور الهدى    

       إتوشن   عتيقة    

       خير الدين   عزيزة    

       صارة   دراجي    

       تامنجاري   زبيدة    

       أوكيل   سليمة    

       هماص   حسينة    

       كتفي الشريف   بدر    

       لقديم   حنان    

       قشطال   ليندة    

       ليدريسي   حسيبة    

       لحميدي   سارة    

       زرزور   هاجر    

       فوزية  وغليس     

 67.01 حاي   زينب    

 67.01 عيشور   هيبة    

 67.01 فوغالي   سومية    

 67.01 مباركي   فيروز    

 67.01 بادي   عزوز    

 67.06 إسعادي   خديجة    

 67.06 منصوري   سلمى    

 67.07 مخناش   صابرين    

 67.07 بوجملين   كنزة    

 67.11 البن صافية   أم    

 67.11 زروقي   نوال    

 67.11 حميداش   هاجر    

 67.11 مخلوفي   سامية    

 67.10 مزان   عمار    
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 67.11 معوش شافية    

 67.11 العايب   رزيقة    

 67.11 حماني   سلمى    

 67.11 تباني   صورية    

 67.11 هدار   ريمة    

 67.11 شواو   شهرزاد    

 67.11 كفكف   سمراء    

 67.11 مداح   سهام    

 67.11 مرزوقي   ايمان    

 67.11 بونشادة   نادية    

 67.11 عزي   كتيبة    

 67.11 يوسفي   آسيا    

 67.16 لهاللي   سارة    

 67.17 هرباجي   فتحية    

 67.17 مرزوق   رمزي    

 67.17 جنون   كهينة    

 67.11 اجرحدادي   ه    

 67.11 لقصاري   فيروز    

 67.11 حمودي   فوزية    

 67.11 بن رميلة   سميرة    

 67.11 لعماري   سهيلة    

 67.11 هنو   فوزية    

 67.11 هربي   حياة    

 67.11 بوهوس   ناجي    

 67.16 عبد الرحماني   زينب    
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 4102ـ  من جامعة سطيف lmd خصص األدبفي ت قائمة الطلبة االحتياطيين

 المعّدل  اللقب واالسم الرتبة

 67.16 هربي   زينب 76

 67.16 زيغمي   سلمى 71

 67.16 دريدي   أحالم 71

 67.17 بونيني   المية 71

 67.11 سليمي   سوراية 71

 67.11 ساعو   رقية 71

 67.10 نمير   سعاد 70

 67.10 لونيسي   نسيمة 71

 67.11 موداش   ثيزيري 71

 67.11 بوهوي   سمراء 67

 67.11 قندور   كهينة 66

 67.11 دقوم   عنتر 61

 67.17 جرموني   ربيحة 61

 67.17 سوالمي   فاطمة 61

 67.10 كواشي   سارة 61

 67.11 دموش   سعيدة 61

 67.11 مراد   كريمة 60

 67.11 مراك   خديجة 61

 67.11 جدو   سارة 61

 67.11 منتصر   نبيلة 17

 67.16 نحناح   صدام 16

 67.17 رضوان   عائشة 11

 67.17 مجيلي   فوزية 11

 67.11 مباركي   ربيحة 11

 67.11 رضوان   سعيدة 11

 67.11 خدي   تسعديت 11

 67.11 حماني   سامية 10

 67.11 بولحية   سارة 11

 67.11 عزوق كريمة 11

 67.11 هباش سمية 17
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 4102ـ  من جامعة سطيف lmdفي تخصص اللغة  قائمة الطلبة الناجحين

 المعّدل  اللقب واالسم الرتبة

 61.11 عيشون   خيرة  

 61.71 بوعزة   وهيبة  

 61.11 بونشادة   سمية  

 61.11 محلوس   نورية  

 61.11 ظريف   لبنى  

 61.67 حفاظ   مريم  

 61.70 بوكركر   إكرام  

 61.71 حسناوي   فطيمة الزهراء  

 61.11 روابح   زبيدة  

 61.11 ساعي   سميحة   

 61.11 بومشاش   أمين   

 61.11 سفاري   هاجر   

 61.11 ماجور   صباح   

 61.17 حميش   أسماء   

 61.00 زقيليش   أحالم   

 61.00 العمزاوي   وفاء   

 61.01 مسيف   الحسين   

 61.11 بلعمري   يعقوب   

 61.11 رحماني   خولة   

 61.17 بلعارف   صخرية   

 61.17 عزوز   جميلة   

 61.11 بركان   لمياء   

 61.11 عراب   أمينة   

 61.11 بلعايب   ريمة   

 61.11 ويز   سوسن   

 61.17 العايب   مالية   

 61.11 عنان   سارة   

 61.11 مذكور   مريم   

 61.11 درويش   خير الدين   

 61.11 قصاب   ليلى   

 61.11 حركات   بثينة   

 61.17 بوقمجة   سارة   

 61.11 بوبعاية   سهام   

 61.11 كسوري   كنزة   

 61.16 حمورة   خليصة   

 61.16 عناني   نور الهدى   

 61.17 خنيش   سومية   

 61.61 مباركي   سميرة   

 61.61 صارةقروط      

 61.61 مزهود   كنزة   

 61.61 بعداش   عقيلة   

 61.66 بخوش   مريم   
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 61.71 بلغربي   خليصة   

 61.71 بوحنك   ايمان   

 61.71 العايب   لمياء   

 61.77 بوخنفوف   ريمة   

 61.11 شيهوب   حسيبة   

 61.11 جريدي   سهام   

 61.11 كحول   سارة   

 61.17 ل   إيمانبوجال   

 61.11 خاسر   كنزة   

 61.17 بن زهرة   أمال   

 61.01 عكوش   ليندة   

 61.01 حمزة   هاجر   

 61.01 قريني   كميلية   

 61.06 لشهب   المية   

 61.11 دقيش   رحمة   

 61.11 بن عبيد   زهير   

 61.11 زرايق   نوال   

 61.11 بوشالغم   لمياء   

 61.11 عمراوي   سارة   

 61.11 خمال   سمية   

 61.11 قسيس   حورية   

 61.11 أوكيل   زهيدة   

 61.11 حمالش   سهى   

 61.11 بعيطيش   رتيبة   

 61.11 برباري   وردة   

 61.16 موساوي   عفاف   

 61.17 باي   ليلى   

 61.11 قرايت   كزيمة   

 61.11 بوعروري   سميحة   

 61.10 عزوز   جميلة   

 61.11 ساعي   إلهام   

 61.17 كتفي   وداد   

 61.17 تومي   حسني   

 61.17 نقاز   إيمان   

 61.11 واضح   ليلى   

 61.10 شويتر   سارة   

 61.17 زهواني   حفيظة   

 61.61 معموري   دليلة   

 61.61 سعيدي   وسام   

 61.61 قوادمة   خديجة   

 61.61 شوية   مروى   

 61.61 بلقيدوم   مريم   

 61.61 بن يعني   أحالم   

 61.66 مزان   منيرة   

 61.67 مهداوي   لطفي   
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 61.70 مناري   جهيدة   

 61.71 قدور   جويدة   

 61.71 بن يحيى   سارة   

 61.71 بن بكاي   ايمان   

 61.76 غزو   حنان   

 61.77 رحمانجبار   عبد ال   

 66.11 شرقي   كهينة   

 66.11 سقني   جميلة   

 66.10 مجير   أمال   

 66.11 العمزاوي   اكرام   

 66.11 قوميدي   ريحانة   

 66.11 شعباني   السعيد   

 66.16 روابح   مونية    

 66.17 بوسنة   حنان    

 66.17 هالل   كنزة    

 66.11 عدناني   خليصة    

 66.11 معوني   عزيزة    

 66.10 خطاب   ريمة    

 66.11 هداجي   أسماء    

 66.11 لغبي   ياسين    

 66.11 عالل   ميادة    

 66.11 عمران   عبد العزيز    

 66.11 بكوش   صفية    

 66.11 بعوز   حنان    

 66.16 بلغربي   عبلة    

 66.17 أوجيفن   زينة    

 66.01 س   الميةحرو    

 66.01 حمودي   عايدة    

 66.01 قارة   الهام    

 66.01 شادي   فطيمة    

 66.06 ديابي   كريمة    

 66.07 العايب   إبتسام    

 66.11 سي ناصر  حسيبة    

 66.11 قريش   ليندة    

 66.11 عيس   كريمة    

 66.11 بن سديرة   ابتسام    

 66.11 سعوددوفة   م    

 66.10 راجي   أسماء    

 66.10 بن سباع   حنان    

 66.10 شريد   سماح    

 66.11 سعيدي   نسرين    

 66.11 بلكرفة   هاجر    

 66.11 عدون   إكرام    

 66.11 إسعد   سليمة    

 66.11 راشدي   صارة    
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 66.11 بلكرفة   سهير    

 66.11 جابو   مريم    

 66.16 فرحاتي   صابرة    

 66.10 غجاتي   صبرينة    

 66.11 بودراهم   يامنة    

 66.11 ريحان   سعيدة    

 66.11 بركات   سهيلة    

 66.11 علواش   سارة    

 66.11 قروش   رانية    

 66.11 فديلة   حنان    

 66.11 حمودي   خولة    

 66.11 غرزول   أحالم    

 66.11 ك   سلمىشري    

 66.11 طراد   أنور    

 66.11 بركان   نبيلة    

 66.16 شارف   سهام    

 66.16 شرفاوي   إيمان    

 66.16 حالمن   ريمة    

 66.16 بن سباع   سامية    

 66.17 العايب   لبنى    

 66.11 عنزي   يسمينة    

 66.11 قحطار   نسرين    

 66.11 بوديبة نبيلة    

 66.11 بوطالبي أمينة    

 66.10 بن حليمة إكرام    
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 4102ـ  من جامعة سطيف lmd اللغةفي تخصص  قائمة الطلبة االحتياطيين

 المعّدل اللقب واالسم الرقم

 66.11 بركات نبيلة 76

 66.11 خاشة نوال 71

 66.11 أوشيخن كاهنة 71

 66.11 بشيري بسمة 71

 66.16 نانعمران ح 71

 66.17 ساطة كريمة 71

 66.11 صدقي هاجر 70

 66.10 عثماني عبلة 71

 66.11 دعاشي صبرينة 71

 66.11 بليليطة حفصة 67

 66.16 عياد كنزة 66

 66.16 بن زواش سهير 61

 66.16 قارة مريم 61

 66.61 بركات حنان 61

 66.61 لعرابة يسمينة 61

 66.61 لبيض صارة 61

 66.60 د جويدةبن صي 60

 66.61 بكيس أحالم 61

 66.61 عقون إيمان 61

 66.61 زياني سهيلة 17

 66.61 بركات إيمان 16

 66.67 بوغاللة صباح 11

 66.67 بدرالدين زكية 11

 66.71 عينصر سميرة 11

 66.71 قريسي حيزية 11

 66.70 سالم فطيمة 11

 66.70 غرنو ريمة 10

 66.70 بن علي إنشراح 11

 66.71 بوشنين هاجر 11

 66.71 صافي سماح 17
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 4102ـ قبل  من جامعة سطيف lmdفي تخصص اللغة قائمة الطلبة الناجحين 

 الدفعة المعّدل  اللقب واالسم الرتبة

 2111 11.74 بوسواليم الصالح 11

 2113 11.64 عطروش حياة 12

 

 4102ـ قبل  امعة سطيفمن ج lmdفي تخصص اللغة  قائمة الطلبة االحتياطيين

 الدفعة المعّدل اللقب واالسم الرقم

 2113 11.42 قطاف إلهام 11

 2113 11.36 سالمي أسماء 12

 

 4102ـ قبل  من جامعة سطيف lmdفي تخصص األدب قائمة الطلبة الناجحين 

 الدفعة المعّدل  اللقب واالسم الرتبة

 2113 11.11 سباطة زبير 11

 2113 11.94 بعزيز نسرين 12

 

 4102ـ قبل  من جامعة سطيف lmdفي تخصص األدب  قائمة الطلبة االحتياطيين

 الدفعة المعّدل اللقب واالسم الرقم

 2113 11.65 بولفول أسامة 11

 2113 11.47 سالمي حسينة 12

 

 جامعة سطيفخارج من  lmdفي تخصص اللغة قائمة الطلبة الناجحين 

 الدفعة المعّدل  اللقب واالسم الرتبة

 2114 13.95 تامة القدري 11

 2114 13.92 بدادة الشيماء 12

 2112 15.53 ساسي عبد القادر 11

 

 جامعة سطيفخارج من  lmdفي تخصص اللغة  قائمة الطلبة االحتياطيين

 الدفعة المعّدل اللقب واالسم الرقم

 2114 13.73 بن أم هاني مروة 11

 2114 13.16 زايد منصور 12

 2113 15.31 اري هبةعم 11



14 
 

 

 جامعة سطيفخارج من  lmdفي تخصص األدب قائمة الطلبة الناجحين 

 الدفعة المعّدل  اللقب واالسم الرتبة

 2114 13.56 بن مقال ابتسام 11

 2114 12.22 زايدي جالل 12

 2113 12.41 بن عبيد نجاة 11

 

 عة سطيفجامخارج من  lmdفي تخصص األدب  قائمة الطلبة االحتياطيين

 الدفعة المعّدل اللقب واالسم الرقم

 2114 11.96 حشايشي سميحة 11

 2114 11.96 حيتامة محمد 12

 2113 12.33 ي إلهاممن 11

 

 جامعة سطيفمن كالسيك في تخصص اللغة قائمة الطلبة الناجحين 

 الدفعة المعّدل  اللقب واالسم الرتبة

 2111 12.11 بورخيس يوسف 11

 2118 11.84 رةشادو هجي 12

 2118 11.82 صغاري دالل 13

 

 جامعة سطيفمن كالسيك في تخصص اللغة  قائمة الطلبة االحتياطيين

 الدفعة المعّدل اللقب واالسم الرقم

 2111 11.32 شاشة نادية 11

 2111 11.17 شوار محمد 12

 2112 11.12 لغوق عمار 13

 

 

 

 من جامعة سطيفيك كالس في تخصص األدبقائمة الطلبة الناجحين 

 الدفعة المعّدل  اللقب واالسم الرتبة

 2111 13.51 بوقلقول رزيقة 11

 2112 13.21 موساوي نشيدة 12

 2116 12.81 ميهوبي خيرة 13



15 
 

 

 جامعة سطيفمن كالسيك  في تخصص األدب قائمة الطلبة االحتياطيين

 الدفعة المعّدل اللقب واالسم رتبةال

 2111 12.13 زواغي عبد القادر 11

 2111 11.72 فرج رابح 12

 2111 11.63 تباني سمية 13
 

 جامعة سطيفخارج من كالسيك في تخصص اللغة قائمة الطلبة الناجحين 

 الدفعة المعّدل  اللقب واالسم الرتبة

 2111 14.22 عاشوري يمينة 11
 

 جامعة سطيفخارج من  في تخصص اللغة كالسيك قائمة الطلبة االحتياطيين

 الدفعة المعّدل اللقب واالسم رتبةلا

 2118 13.79 عواج رفيعة 11

 2112 13.65 خادم هللا 12
 

 جامعة سطيفخارج من كالسيك في تخصص األدب قائمة الطلبة الناجحين 

 الدفعة المعّدل  اللقب واالسم الرتبة

 2112 14.15 قروي عبد الحق 11
 

 جامعة سطيفخارج من السيك في تخصص األدب ك قائمة الطلبة االحتياطيين

 الدفعة المعّدل اللقب واالسم الرتبة

 2112 13.21 تجاني حسنة 11

 2112 13.14 دخان منيرة 12
 

على  ، وتودع هذه الطعون 1182سبتمبر  18 إلى 81 للفترة منتنبيه : تفتح فترة الطعون للطلبة 

 مستوى مكتب فريق التكوين للقسم .

 : توجيهالالترتيب و لجنة

                              د . يحي عبد السالم                   د . محمد بوادي        ادقة          د . سفيان زد

 خالد هدنةد .                د . لعيادي عبد العزيز            أ . مسايل السعدي     

 رئيس لجنة الترتيب والتوجيه                                                      مقرر اللجنة

 د . صالح الدين زرال                            . سفيان زدادقة                            د 


