
  

 2جامعة محمد ملني دابغني سطَف 

 لكَة الآداب و انلغات

 قسم انلغة والأدب امفرويس

 . ابملائة 20 فئة 2020/2021 حسب امرتثُب نلس ية اجلامعَة 1هتاجئ مسابقة املاسرت 

 :فئة امالكس َك : أأوال 

 :  س يوات5املدرسة امعلَا ملأساثذة  -1

 :قامئة املقبومني 

 امرثبة املعدل الامس و انلقب

 1 15.27 حميان رحمية

 2 14.66 رقِعي ٌرسى

 3 14.04 بن جدًة مَيدة

 4 13.56 هعامن أأهفال

 5 13.41 بوساهل امتيان

 6 12.94 أأوراحب اكثَة

 7 12.50 لتفي رشًف مومب

 8 12.36 مبَوض س يدس

 9 12.33 بن عُىس معزت

 10 12.20 موصيل جناة

 11 12.05 بومرمة أأمِية

 12 11.91 صافِة رشف ادلٍن

 

 

 



 :امقامئة الاحتَاطَة 

 امرثبة املعدل الامس و انلقب

 1 11.82 غريب غيَة

مدايل هيَة  2 11.58 اؤ

 3 11.12 مطوي عفاف 

 4 10.65 دردور ًوسف

 

 :  س يوات4املدرسة امعلَا ملأساثذة  -2

 :قامئة املقبومني 

 

 

 

 

 امرثبة املعدل الامس و انلقب

 1 14.35 جغايت سارة

ة ًآ  2 14.30 بلوي أ

 3 13.77 بوجرادة مَيدة

مهام  4 13.27 داود اؤ

 5 13.06 بومبة ٌرسى

 6 13.02 حبَةل ص اميء

 7 12.91 عثامنة أأسامء

 8 12.88 رشًفي ص اميء

 9 12.36 بن عامر ذمرى

 10 12.16 مس َكس ورسٍن

ًياس  11 12.15 معور اؤ

 12 11.92 بوفنَك راهَة



 :امقامئة الاحتَاطَة 

 

 

 

 

 

 

 : امالكس َك -3

 :قامئة املقبومني 

 امرثبة املعدل الامس و انلقب

 1 13.28 بن خملوف أأسامء

 2 13.04 بلباج عامَة

 3 12.13 بوقزوةل حنان

 4 12.11 جعطَط فاطمة

 5 12.00 بوراحة فاٍزة

 6 11.92 مرشي وهَبة

 7 11.77 وادة مرمي

 8 11.67 امعلمي ىرميان

 9 11.66 بن ثويم ملَكة

 10 11.35 خلوف جامل

 11 11.32 زرماين حنان

 12 11.25 عوف طاوس

 13 11.16 رواحب سهَةل

 14 11.15 بلقِدوم عبد امعايل

 امرثبة املعدل الامس و انلقب

 1 11.59 بومريس حسام

 2 11.17 بوقرة منال

 3 11.12 حمي ادلٍن مسَة

ًياس  4 11.04 زاًد اؤ

 5 10.97 ساملي أأسامء

 6 10.85 حصراوي أأصواق

 7 10.84 زاًد 



 15 11.05 مسعودي عائضة

 16 11.04 بن معمش منال

 17 11.01 سامعي مرمي

 

 :امقامئة الاحتَاطَة 

 امرثبة املعدل الامس و انلقب

 1 11.00 موىس سلمى

 2 10.99 قًرون عبري

 3 10.98 بلخرض أأممية

 4 10.97 وارست ايرس

 5 10.95 برقرق رمية

 6 10.93 طبال محمد الأمني

 7 10.92 حمير حنان

 8 10.90 ضامط سهام

 9 10.88 خودري عبد امسالم

 10 10.86 بن صغري سعَدة

 

  :2 خارج جامعة سطَف 2020د اجلدد .م.فئة طلبة ل: اثهَا 

 :قامئة املقبومني 

 

 

 

 

 

 امرثبة املعدل الامس و انلقب

 1 14.85 رحامين راضَة

مرام  2 14.78 سعود اؤ

 3 14.59 أأودلامر عامين

 4 14.42 محمدي فردوس

سالم  5 14.23 عقون اؤ



 :امقامئة الاحتَاطَة  

 

 

 

 

 

  :2 خارج جامعة سطَف 2020د قبل .م.فئة طلبة ل: اثمثا 

 :قامئة املقبومني 

 

 

 

 :امقامئة الاحتَاطَة  

 

 

 

  

 امرثبة املعدل الامس و انلقب

غت  1 13.67 أأمعوش متاًز

 2 13.60 أأودلامر دهَا

 3 13.46 بوخاري ص اميء

 4 13.44 دمحون حس ياء

 5 13.36 موساوي والء ادلٍن

 امرثبة املعدل الامس و انلقب

 1 12.49 اثبيت ٌرسى

 2 12.28 فرارمة ىرميان

 امرثبة املعدل الامس و انلقب

 1 11.96 امعمري رشوق

 2 11.18 حداد هور امهدى


