
 

 

ة  ن  التدرج  مدير   التكو

ادات. ن املتواصل والش   والتكو

  ا﯁جيل للسنة األوىل ماسرت ميدان اللغات األجنبية (خارجيني) نتائج دراسة ملفات 
يةعليمية اللغات تخصص:    األجن

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

ل   01   13,72  13,72 ل م د   Manel  BOUTOUIL  25/06/1994  منال  بوط

ة   02   11,85  11,85 ل م د   Sara  LARABA  25/06/2002  سارة   لعرا

  10,69  10,69 ل م د   khaoula  zerouala  14/02/2002  خولة   زروالة   03

ي   04 دة   لقم   10,40  10,40 ل م د   Saida  LOUGMIRI  15/01 /1991  سع

  10,90  10,90 الس   Mohamed  Meddahi  18/07/1988  محمد   مدا   05

  10,62  10,62 الس   AHMED  BOURENNANE  05/12/1985  أحمد  بورنان   06

  القائمة االحتياطية

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

  10,23  10,88 ل م د   Mostafa   Barkat   03/12/1993  مصط    برات    01

ة   جرعاب   02   9,79  10,64 ل م د   Zahia  Djeraab  15/02/1993  زه

  9,76  10,24 ل م د   fatma  benatmani  21/09/1995  فاطمة   بن عثما   03

  9,02  10,25 ل م د   Marwa safaa  Saoudi  07/04/1998  مروة صفاء   سعودي   04

مة   05 ل   بن حل   9,00  10,00 الس   ISMAIL  BEHALIMA  23/06 /1987  اسماع

    



 

 

ة  ن  التدرج  مدير   التكو

ادات. ن املتواصل والش   والتكو

  (خارجيني)  اللغة واألدب ا︄يبا﯁جيل للسنة األوىل ماسرت ميدان نتائج دراسة ملفات 
يةتخصص:    لسانيات عر

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

مة   روندالة   01   10,40  10,61 ل م د   fatima  roundala  18/09 /1995  فاط

ا   02 ش   بوز   11,03  11,03 الس   Bachir  Bouziani  17/03/1985  ال

  10,60  10,70 الس   Mohamed  Ahmadi  12/08/1981  محمد   أحمادي   03

دالرحمان  طي   04   10,19  10,62 الس   abderrahmane  taibi  25/05/1984  ع

  9,53  10,36 الس   Oum elkheir  Mzendi  18/03/1985  أم الخ    مزندي   05

  10,29  10,29 الس   sakina  ouadhi  21/02 /1994  سكينة   واض   06

دي   07  8,92 10,14  الس  Naceur Bouzidi 11/10 /1986  النا  بوز

ي حديث ومعاصرتخصص:    نقد عر

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

د القادر   منصوري   01   10,52  10,52 الس   abdelkadir  mansouri  09/10/1983  ع

اد   02   10,16  10,16 الس   NADJI  ZIAD  11/12/1980  نا   ز

  9,79  10,20 الس   ali  koribi  21/05/1983  ع   ق    03

  

    



 

 

ة  ن  التدرج  مدير   التكو

ن  ادات.والتكو   املتواصل والش

  (خارجيني)  اللغة واألدب ا︄يبا﯁جيل للسنة األوىل ماسرت ميدان نتائج دراسة ملفات 
ي حديث ومعاصرتخصص:    أدب عر

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

مة   شنا   01   11,64  11,64 ل م د   nassima  chenafi  14/04/1992  س

اس   عزوزي   02   11,48  11,48 ل م د   ahmed yassine  azzouzi  21/10/1997  احمد 

  11,08  11,54 ل م د   hanane  arabi  15/11/2001  حنان  عرا    03

  10,93  10,93 ل م د   siham  Seghier  27/01/2001  سهام  صغ   04

تح    05 لة    فت   10,77  10,77 ل م د   WASSILA  FTITAH  06/04/1998  وس

ب   مهدي   06  10,51 10,73  ل م د  tayeb mehdi 16/10 /1992  الط

حة    لقواح   07   11,11  11,11 الس   fatiha  belgouah  12/01/1977  فت

 10,72 10,72  الس  Fatima djadj 20/01/1986  فاطمة   دجاج   08

نا   09 مة   ز   10,55  10,55 الس   Karima  Zinabi  04/01/1986  ك

دين   نحال  10 ن العا   10,53  10,64 الس   Zine le aabidin  Nahal  07/03/1984  ز

  مالحظة: 

عد الطعن ع مستوى موقع املؤسسة. ب  م التعرف ع الس ن فيمك م  قوائم املقبول ر أسماؤ سبة للذين لم تظ   أما بال

يل  ة الطعون أي يوم أما بخصوص ال عد استفاء ف   .02/10/2022اإلداري سيكون 

    


