
-أ–( / القسم 01األول ):الفوج –أدب حديث و معاص:. التخصص - ماستر األولى: السنة  

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 نورة شريفي 161633033348 1
 هجيرة مشروك 161633032480 2
 خديجة مطاري 161633032081 3
 مباركة ناير 161633033854 4
 هالة حمومي 161633035138 5
 منال لوصيف 161633035832 6
 سومية عابد 161633031420 7
 إيمان قنون 161633022705 8
 نورة بحار 161633027013 9

 نصر الدين عماني 161633037764 10
 نسيمة مدات 161633026947 11
12 R150027 جميلة منصوري 
 أميمة حمداني 161635109875 13
 المية جمعي 161633022965 14
 أشواق بولعراس 161633027111 15
 نسيمة جقبوب 161633031617 16
 ليندة بن طاهر 161633032441 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-ب–( / القسم 01األول ):الفوج –أدب حديث و معاص:. التخصص - ماستر األولى: السنة  

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 منال حسني 161633031593 1

 صارة لهوازي 161633031789 2

 وداد باي 161632047391 3

 خوخة مولة 161633035168 4

 تنهينان بهلول 161633035155 5

 أميرة لعموري 161633030667 6

 سارة حيدب 161633033390 7

 إيمان بلعباس 161633032043 8

 هنية قشايري 161633025507 9

 هالة كريتوس 161633033886 10

 فوزية سعيداني 161633029329 11

 فتيحة عابد 161633033843 12

13 R150078 حميدة قاسم 

 نسرين قرين 161633032472 14

15 R150301 محمد العيش 

 عبد الحكيم الوجدي 151532058520 16

 صبرينة موسوني 161633027442 17

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-أ–( / القسم 02) الثاني:الفوج –أدب حديث و معاص:. التخصص - ماستر األولى: السنة  

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 نجاة سكندر 161633028555 1
 عبد النور قطاش 161632048671 2
3 M20083035878 محمد امين شعاب 
 وردة زواوي 161635090815 4
 فتيحة جابر 161633026421 5
 نفيسة قاسي 161633024631 6
 سهام شودار 161633030964 7
 صبرينة كنان 161633033822 8
 صباح دراجي 161633030782 9

 اكرام بوعمرة 161633025327 10

 صبرينة بودين 161633035785 11
12 R15T038 هدى سمسوم 
 لبنى عيشون 161633035818 13
 فاطمة شودار 161633030988 14
 ربيحة بن عيسي 161635091832 15
 عبد الكريم دراجي 161632054251 16
 مروة منال عيسات 161633030850 17
18 M201533025444 حنان قالية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-ب–( / القسم 02) الثاني:الفوج –أدب حديث و معاص:. التخصص - ماستر األولى: السنة  

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 قويدر دراجي 161633035812 1

 نورة فوضيل 161635090804 2

 شهيناز فضالة 161633030773 3

 سعاد فراج 161635090868 4

 حورية بوقرة 161633035920 5

 رزيقة خالفي 161633026257 6

 لويزة بوشوكة 161633022859 7

 نسرين جازولي 161635090796 8

 أسماء نواري 161633033756 9

 كريمة خلوي 161633034363 10

 صفية حماش 161633027587 11

12 M201533025478 سليمة عوادي 

 أحالم زوبيري 161633026205 13

14 R150199 عائشة دربالي 

15 R120137 ايمان غالي زرارقة 

 عبد الرحمان قليل 161635112765 16

 نصيرة ياحي 161633031833 17

 عبد المجيد بوحموم 161632056393 18

 

 

 

 

 

 



 

 

-أ–( / القسم 03) الثالث:الفوج –أدب حديث و معاص:. التخصص - ماستر األولى: السنة  

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 كهينة بلعباس 161632050437 1

 وسام ناغش 161633025589 2

3 R15R036 مونى ركاب جابري 

 صبرينة العبداوي 161633029861 4

 حميدة طهراوي 161633033781 5

 وسام قاسي 161633035260 6

 أحالم طالب 161633032338 7

 نور الهدى مقدم 161633025501 8

 رتيبة جمعة 161633026982 9

10 M201533028983 فطيمة لونيس 

11 M201533024363 ليلى يحياوي 

12 M201533036584 المية شبيرة 

 نزيهة بوشامة 161633027011 13

 زهرة بوعفاسة 161635090863 14

 المية حموم 161633035223 15

 شيماء سفير 161633032399 16

 نسيمة كري 161633026948 17

 فطيمة مصيد 161633026926 18

 كيسة مسعودي 161633035215 19

 ريم منصوري 161633030950 20

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-ب–( / القسم 03الثالث ):الفوج –أدب حديث و معاص:. التخصص - ماستر األولى: السنة  

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 صبرينة دباخ 161633029254 1

 محمد بلهول 161633033322 2

 عائشة بن صغير 161633026993 3

 إيمان زكار 161632047949 4

 بشرى بلطرش 161633026979 5

 أمال براهيمي 161633030693 6

 أكرم خالفي 161632054185 7

 خضرة ونوغي 161632052556 8

 علجية بوعشرين 161633028542 9

 يوسف بوزيان 161632060126 10

 شمس مخازني 161633026407 11

 زينب بن غرابي 161633024681 12

 هاجر عكوش 161633027094 13

 بختة العيفاوي 161633030931 14

 عدلين جواب 161633027727 15

16 R15R037 ليديا بهلول 

 موسى دريدي 161633031829 17

 سعيدة بوزيادي 161635090869 18

 فاطمة الزهراء قطاف 201919063026479 19

 نبيلة بالل 161633035835 20

 

 

 

 

 



 

 

-أ–( / القسم 04الرابع ):الفوج –أدب حديث و معاص:. التخصص - ماستر األولى: السنة  

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 جمال الدين عاصمي 161633032352 1

 نسرين خيضر 161633029803 2

 محمد األمين براجم 161632048696 3

 خولة عاللو 161633025371 4

 ابتسام حمداد 161633026215 5

6 M201533024418 حجيلة بربار 

 إيمان ربيع 161633026222 7

 منال حمداش 161633027006 8

 فتحية وشفون 161633025448 9

 وسام عدار 161633034764 10

 أمينة مباركي 161632050321 11

 حمزة تواتي 161632058130 12

 كريم كركوب 161632054692 13

 خولة جوهري 161633034220 14

 سومية لعماري 161633035932 15

 رقية مدور 161635093854 16

 مريم بوتريش 161632049861 17

18 R15T039 فهيمة باداوي 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-ب–( / القسم 04الرابع ):الفوج –أدب حديث و معاص:. التخصص - ماستر األولى: السنة  

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 ربيع العمراني 161633033273 1

 عقيلة مصطفاوي 161632049421 2

 هاجر جوهرة 161632046112 3

 سارة رحيم 161635090647 4

 سارة حنيفي 161632049747 5

 كنزة شطاح 161633035219 6

 مراد موسري 161632057069 7

 اسمهان معمر 161633036283 8

 سمية منصوري 161633023872 9

 خلود دريسي 161633024550 10

 نبيلة بوسبعين 161633033874 11

 أسماء مسلم 161633026864 12

 الهدىنور  بايق 201533036590 13

 العلجة جماح 191433031934 14

 خالد غياطو 161632049398 15

 زهية واديمرابط 161633023716 16

 لبنى يونسي 161633033425 17

 ريم رحيش 161632050368 18

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -أ-(/ القسم01األول ):الفوج –  لسانيات تطبيقية:. التخصص - ماستر األولى:  السنة

 

 االسم اللقب التسجيلرقم  رقم

 عالء الدين عبدوني 161633034258 1

 دنيا عساس 161633026252 2

 سهام عاشور 161633033392 3

 لويزة رماسي 161633027849 4

 نادية بوقندورة 161633026033 5

 قمر زواغي 161633023385 6

 هنية مراد 161633026067 7

 نسيمة جدو 161633036131 8

 مريم بولحارس 161633026940 9

 شهرزاد براهمي 161633033813 10

 إيمان دراج 161633032823 11

 يمينة محجوب 161633032559 12

 عبد السالم لغراب 161635102470 13

14 R15R034 ناجي شمالل 

 أم السعد بوسكين 161632052824 15

 جميلة بوقزولة 161633025542 16

 أمال غماري 161633033759 17

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -ب-(/ القسم01األول ):الفوج –  لسانيات تطبيقية:. التخصص - ماستر األولى:  السنة

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 دهية حاجن 161633036694 1

 أميرة دريدي 161633025526 2

 فلاير غزالي 161632050516 3

 تنهينان شياد 161633029225 4

 صبرينة عبددو 161633034648 5

 أمال ميساوي 161632048617 6

 نجاة ربوح 161633026945 7

 يوسف بوجمعة 161635093305 8

 أمال قرين 161633026866 9

 محمد محمودي 161632048693 10

 إيمان زيتون 161633025331 11

 ليلى بوزيان 161633033035 12

 فطيمة صديقي 161633022792 13

 ياسمين بن عثمان 161633031905 14

 زينب مرزوق 161633036054 15

 إيمان نوي 161633031255 16

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -أ-(/ القسم02الثاني ):الفوج –  لسانيات تطبيقية:. التخصص - ماستر األولى:  السنة

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 نور الهدى طالش 161633034307 1

 نجاة بركاني 161633027494 2

 ريمة قنور 161633033796 3

 زهرة ملكي 161633033905 4

 عيسى مصطفاوي 161635090713 5

 أية حمدي 161635090526 6

 خديجة قاسم 161632055746 7

 حمزة مسعودي 161632055649 8

 ريمة لعرابة 161633061852 9

10 R15R035 سليمة قرومي 

 سومية حمداني 161633025407 11

 صليحة صايج 161633032403 12

13 M201533035583 إيمان طهراوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -ب-(/ القسم02الثاني ):الفوج –  لسانيات تطبيقية:. التخصص - ماستر األولى:  السنة

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 وسيلة خليفي 161633030896 1

2 R13t007 ربيحة رزقالوي 

3 R15R029 ليلى عبدات 

 ليديا بكور 161633034798 4

 سعيدة رزيق 161633033283 5

 مباركة سنوسي 161635090943 6

 لوناس رزقالوي 161633027397 7

 وهيبة ناشق 161633025513 8

 حسيبة شعبوني 161632049051 9

 ابراهيم لوصيف 161633035747 10

 فطيمة بودينة 161633033842 11

 مالك رمضاني 161633027477 12

 وسام مادي 161633027018 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -أ-(/ القسم03الثالث ):الفوج –  لسانيات تطبيقية:. التخصص - ماستر األولى:  السنة

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 زينب جعيد 161633031405 1

 نوهة خوجة 161633025502 2

 حورية بلحسل 161633030715 3

 دالل أبركان 161633026250 4

 صبرينة مخلوف 161633025418 5

 أسماء تفاحي 161633026862 6

 وئام خليفي 161633025508 7

 عبد الحميد بوشفع 161633022780 8

 ليديا مجدول 161633037481 9

 فهيمة حمداش 161633038363 10

 هدى اسعيداني 161633030238 11

 ياسمين سلمي 161633033891 12

 حنان هارون 161633034214 13

 خديجة درافلي 161633032363 14

 سهام مزوان 161633034728 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -ب-القسم(/ 03الثالث ):الفوج –  لسانيات تطبيقية:. التخصص - ماستر األولى:  السنة

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 نور الهدى بوري 161633023814 1

 اكرام قرين 161633026874 2

 مريم ميلودي 161633022976 3

 كاتية حابش 161633023772 4

 زين الدين رشام 161633023718 5

 ثنينة عامر 161633034207 6

 رميسة بوربعة 161635090860 7

 نبيلة عوادي 161633032548 8

 رقية طاسين 161633032374 9

 نوال تونسي 161633025585 10

 سمية قفيفة 161633035780 11

 أيمن عدالة 161633065353 12

 هاجر بلقاسم 161633029806 13

 نور الدين محمدي 161632057295 14

 أنفال ازاوي 161633024655 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -أ-(/ القسم04الرابع ):الفوج –  لسانيات تطبيقية:. التخصص - ماستر األولى:  السنة

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 عبير كرميش 161633032417 1

 نسرين حساني 161633023808 2

 أمينة جنادي 161633025330 3

4 R150248 كريم شرقي 

5 M200833040971 نادية دشوشة 

 مروة بكيري 161632054507 6

 نجاة صغير 161633033923 7

 كوثر زوبيري 161632050438 8

 فضيلة هطال 161633038358 9

10 R150189 فوزية حميشي 

 بشرى بن عكوش 161633027531 11

 باية حاج عمر 161633034204 12

 سارة قليل 161633033296 13

 نسرين دكاني 161633031025 14

 خديجة ناشف 161633025367 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -ب-(/ القسم04الرابع ):الفوج –  لسانيات تطبيقية:. التخصص - ماستر األولى:  السنة

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 خلود وعلي 161633026390 1

2 R15R033 رشيدة ربيع 

 فاطنة سجال 201533032171 3

4 R150266 لبنى عيسات 

 هجيرة مخناش 161633033887 5

 محمد امين قراد 161633025470 6

7 R150015 صبرينة جبري 

 دليلة دعبوز 161633034708 8

 وردة ساكو 161633033353 9

10 R150162 حميدة لعلوني 

11 M201533025541 ليندة مباركي 

12 M201533036581 عائشة عبدات 

 أنيسة قطاف 161633024521 13

14 M201533035883 سعاد شنان 

 شهرزاد قاسيمي 161633033910 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -أ-(/ القسم01األول ):الفوج – نقد حديث و معاصر :. التخصص - ماستر األولى:  السنة

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 خديجة ضيف هللا 1905101408 1

 سامية يوسفي 161633033281 2

 فلة بوعالم 161633026314 3

 صفاء يحياوي 161633031695 4

 مونية قاسي 161632049795 5

6 R150004 شهرة لعراوي 

 خولة بن حليمة 161635090618 7

 وردية خيثر 161633034762 8

 خديجة بوفركاس 161633034217 9

 حنان مزهود 161633034706 10

 فلة قويزي 161633032541 11

 شهيرة قرين 161633032525 12

 حنان بن شهرة 161635105643 13

 ياسمين حمودي 161633022845 14

 حورية ولد بزيو 161633035767 15

 مروة جديات 161633035828 16

 خولة روابح 161633061809 17

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 -ب-القسم(/ 01األول ):الفوج – نقد حديث و معاصر :. التخصص - ماستر األولى:  السنة

 

 االسم اللقب رقم التسجيل رقم

 سعيدة تومرت 161633033282 1

 ليلى عالو 161632049858 2

 فضيلة مكار 161633034742 3

 سعاد طهراوي 19043057590 4

 أمينة صحراوي 161633026228 5

 زهرة باشا 161633027560 6

7 R15T036 فاطمة الزهراء بوخلفة 

 زهرة توتي 161633026266 8

 أسماء مسعودي 161633071355 9

10 R15R030 مروة دباح 

 مروة جدي 161633072796 11

 مريم ناوي 161633029798 12

 حسين قادري 161635096639 13

 حنان سعدودي 161633034215 14

15 M20063040225 حياة موقاري 

 نجاة أوديع 2019199206571 16
 


