
 
 م2022 –م 2021الموسم الجامعّي:                                   قسم الّلغة واألدب العربّي                                                  

 برنامج االمتحانات )الّسنة األولى ليسانس / جذع مشترك: لغة وأدب عربّي(
 م2022 –م 2021الموسم الجامعّي: 

 -المجموعة األولى  –توزيع امتحانات الّسنة األولى ليسانس 
 الّتوقيت                               

 الّتاريخ
09:00 – 

10:00 
10:30 – 

11:30 
11:30 – 

12:30 
12:30 – 

13:30 
 جانفي 02األحد 

 م2022 
 نّص أدبّي قديم  

 أ.بالولّي أحالم
 

 جانفي 03االثنين 
 م2022 

 تقنّيات  
 البحث

  

 جانفي  04الّثالثاء 
 م2022

 علم الّصرف
 أ.حواالم مقداد

   

  م2022جانفي  05األربعاء 
 نقد أدبّي قديم م2022جانفي  06الخميس 

 أ.قالم جمال
   

  م2022جانفي  07الجمعة 
 م2022جانفي  08الّسبت 
 تقنّيات الّتعبير  م2022جانفي  09األحد 

 الّشفهيّ 
  

 بالغة عربّية م2022جانفي  10االثنين 
 أ.بورنان عمر

   

  م2022جانفي  11الّثالثاء 
  م2022جانفي  12األربعاء 

 جانفي 13الخميس 
 م2022 

 عروض الّشعر 
 أ.زاللّي نوال

  

  م2022حانفي  14الجمعة 
 جانفي 15الّسبت 

 م2022
 علوم القرآن 

 أ.تواتّي عبد القادر
  



 -المجموعة الثّانية  –وزيع امتحانات الّسنة األولى ليسانس 
 الّتوقيت                              

 الّتاريخ
09:00 – 

10:00 
10:30 – 

11:30 
11:30 – 

12:30 
12:30 – 

13:30 
 جانفي 02األحد 
 م2022 

 نّص أدبّي قديم  
 أ.حسين فتيحة

 

 جانفي 03االثنين 
 م2022 

 تقنّيات  
 البحث

  

 جانفي 04الّثالثاء 
 م2022 

 علم الّصرف
 أ.سالم زهية

   

  م2022جانفي  05األربعاء 
 جانفي 06الخميس 

 م2022 
 نقد أدبّي قديم
 أ.لوصيف غنية

   

  م2022جانفي  07الجمعة 
 م2022جانفي  08الّسبت 

 جانفي 09األحد 
 م2022 

 تقنّيات  
 الّتعبير الّشفهيّ 

  

 جانفي 10االثنين 
 م2022 

 بالغة عربّية
 أ.العربّي رابح

   

  م2022جانفي  11الّثالثاء 
  م2022جانفي  12األربعاء 

 جانفي 13الخميس 
 م2022 

 عروض الّشعر 
 أ.دردوخ زوبير

  

  م2022جانفي  14الجمعة 
 جانفي 15الّسبت 

 م2022
 علوم القرآن 

 أ.بودالية رشيدة
  



 (م2022 –م 2021الّسداسّي األّول: ) تقنّيات الّتعبير الّشفهيّ  –األساتذة المعنّيون بامتحان ماّدتي: تقنّيات البحث 
 تقنيات البحث )المجموعة الثّانية( تقنيات البحث )المجموعة األولى(

 رقم الفوج األساتذة المعنّيون  الّرقم رقم الفوج األساتذة المعنّيون  الّرقم
 08الفوج  حسني فتيحة  01 02 الفوج  عيساوّي ع.الّرمحان 01

 09الفوج  لوصيف غنّية 02 05 – 01الفوج  محودي فتيحة 02

 10الفوج  بالويّل  أحالم  03  06 – 04 – 03الفوج  طييّب عيسى 03

 11الفوج  محودي فتيحة 04 07الفوج  بالويل أحالم  04

 
 

 12الفوج  عيساوّي عبد الّرمحان 05

 13الفوج  سامل زهية 06

 14الفوج  العريّب رابح 07

 تقنّيات الّتعبير الّشفهّي )المجموعة الثّانية( تقنّيات الّتعبير الّشفهّي )المجموعة األولى(

 رقم الفوج األساتذة المعنّيون الّرقم رقم الفوج األساتذة المعنّيون الّرقم

 08الفوج  دمحون كاهنة 01 03 - 02 -01الفوج  دمحون كاهنة 01
 19 - 09الفوج  توايت عبد القادر 02 04الفوج  قامل مجال 02
 14 - 12 – 11الفوج  طييّب عيسى 03 05الفوج  بورنان عمر 03
 13الفوج  زاليل نوال 04 07 - 06الفوج  توايّت عبد القادر 04

 



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

   اجملموعة األوىل

 01الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 
 1 182133031027 توهامي نسيمة

 2 212132047243  عصماني عبدالسالم  
 3 212133010967  بوزيدي كهينة  
 4 212133017802  بورقعة آية  
 5 212133017841  مادي احالم  
 6 212133017842  ساري أحمد  
 7 212133017849  بوركاب اكرام  
 8 212133017866  تواتي امينة  
 9 212133017887  رزيق حجيلة  
 10 212133017917  محمودي دينا  
 11 212133017920  رحمي رحمة  
 12 212133017972  جليد شيماء  
 13 212133018000  عبد الالوي غدى  
 14 212133018050  مزهود مروى  
 15 212133018078  جريدان نسرين  
 16 212133018082  بورنان نسرين نور الهدى  
 17 212133018115  عوادي أميرة  
 18 212133018120  بودبزة اكرام  
 19 212133018131  زايدي دنيا  
 20 212132047269 ميهوبي نسيم  
 21 212132047201 خديم اسحاق  

 22 212133030308  تواتي ندى 

 
 23 212133027446  زايدي فطوم

 
 24 171733031508 قبايلي سالم

 
 25 202033019648 قرازم محمد

 



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 اجملموعة األوىل

 02الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 26 212133018157  فالك لينا  

 27 212133018164  بودينة ياسمين  

 28 212133018165  أيت محمد ياسمين نهال  

 29 212133018194  سماعيل أحالم  

 30 212133018201  ربيعي أمال  

 31 212133018222  بوناب اكرام  

 32 212133018233  يونسي بشرى  

 33 212133018234  شغان حسام الدين  

 34 212133018289  خليفي عماد الدين  

 35 212133018304  عكوش ليديا  

 36 212133018318  بوزير محمد أكرم  

 37 212133018364  مني هيبة هللا  

 38 212133018369  بن طاهر وصال  

 39 212133018387  حاج أعمر حنان  

 40 212133018396  بوغاري نبيلة  

 41 212133018398  قالل وسام  

 42 212133018421  بدراني أمينة  

 43 212133018458  تيوتي بدر الدين  

 44 212133018477  صايفي خولة  

 45 212133018395 شطابي منى  

 46 202033023336 زيان يوسف  

 47 191931008743 عاصم زهير  

 48 202033049015 كويتيني عائشة  

 

 

 

 

 اجملموعة األوىل



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 03الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 49 212133018615  عزي كاتيا  

 50 212133018626  بومكواز ليديا  

 51 212133018645  زيرق محمد أمين  

 52 212133018795  معنان إسالم  

 53 212133019161  حرمون لينا  

 54 212133019211  العربي مروى  

 55 212133019292  سلطاني نور الهدى  

 56 212133019409  شطابي ليزا  

 57 212133019489  بلهوان عبد الرحيم  

 58 212133019728  عاللو آيات  

 59 212133019738  باشي أسماء  

 60 212133019742  باحة أشواق  

 61 212133019743  قاسي أشواق  

 62 212133019746  فراجي أميرة  

 63 212133019747  العربي أميرة  

 64 212133019764  بوشنتوف إكرام  

 65 212133019766  بركة إكرام  

 66 212133019768  حمداني إكرام  

 67 212133019783  شودار اكرام  

 68 212133023758 عبد النور بسمة  

 69 212133023776 جاللي خولة  

 70 202033023489 عشيط بسمة  

 71 212133018188 أيت سعيد أميرة  

 

 

 

 

 اجملموعة األوىل



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 04الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 72 212133019813  مقنين رابح  

 73 212133019831  موالي ريم  

 74 212133019840  العكرمي سارة  

 75 212133019841  طراف سارة  

 76 212133019842  غزراوي سعيدة  

 77 212133019846  محامدية سهى  

 78 212133019866  خوني صديقة  

 79 212133019901  ملهاق لينة  

 80 212133019923  قناوي مريم  

 81 212133019931  صابونجي مها  

 82 212133019942  كحيل نسرين  

 83 212133019952  درايفي نورهان  

 84 212133019960  حمودي هبة  

 85 212133019963  مجاهد وداد  

 86 212133019965  حيرش وسام  

 87 212133019982  ماموني يمينة  

 88 212133019992  لطرش إبتسام  

 89 212133020006  غزال دالية  

 90 212133020009  خريف رانيا  

 91 212133020120  سعودي ريحاب  

 92 191933022958 داود عبد الغني  

 93 202033022782 نبهي مراد  

 

 

 

 

 

 اجملموعة األوىل



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 05الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 94 212133020048  كرباع محمدأنيس  

 95 212133020058  بن عيسى نصيرة سندس  

 96 212133020072  قالي يسرى  

 97 212133020093  بابا خويا إبتسام  

 98 212133020223  بوشيبان وئام  

 99 212133020228  بوثلجة وفاء  

 100 212133020243  عياد أحالم  

 101 212133020293  وشفون إكرام  

 102 212133020345  حمداني حياة  

 103 212133020404  بوطالب شهيناز  

 104 212133020423  كريم صفاء  

 105 212133020456  شقيان عماد  

 106 212133020567  عجو نهاد  

 107 212133020603  تيقر يسرى  

 108 212133020605  يحياوي يسرى  

 109 212133020766  عبيدة إكرام  

 110 212133020779  مالكي مريم  

 111 202033023589 رحموني إسالم   

 112 202033023587 خلفون أيمن  

 113 171733034748 يزيد مريم  

 114 191933027776 بوجردة عبد هللا  

 115 202033026580 بوشراعيل سارة 

 

 

 

 

 

 األوىلاجملموعة 



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 06الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 116 212133020810  زيرم فاطمة  

 117 212133020815  تريبش ليديا  

 118 212133020848  قتال مايسة  

 119 212133020853  حميشي يسره  

 120 212133021014  شنينة سعاد  

 121 212133021020  العكروب شمس اليقين  

 122 212133021066  حمداش صابرين  

 123 212133021070  تر فطيمة لميس  

 124 212133021076  مقدم مرية  

 125 212133021104  قاسي سلوى  

 126 212133021113  زواو عماد الدين  

 127 212133021175  سعيدي زكرياء  

 128 212133021234  ميدات ياسمين  

 129 212133021278  مدات شيماء  

 130 212133021320  معقاسي آمال  

 131 212133021332  تمزوت إحسان  

 132 212133021371  بانوح صمر  

 133 212133021396  خالد نجمة  

 134 212133021620  إرناتن كاميليا  

 135 202033018668 حمودي مريم  

 136 212133020068  قايلي وسام  

 137 202033017047 دريسي لمين  

 

 

 

 

 

 األوىلاجملموعة 



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 07الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 138 212133021793  حميشي امال  

 139 212133021800  عباس تسعديث  

 140 212133021823  منصوري سلمة  

 141 212133021879  املول مليسة  

 142 212133021907  علوش سامي  

 143 212133021978  قاسي مايا  

 144 212133021997  عباسي وزنة  

 145 212133022049  عالم اعمر  

 146 212133022133  سريج محمد  

 147 212133022184  ميدون إناس  

 148 212133022537  سليماني أحالم  

 149 212133022538  شاللي أحالم  

 150 212133022541  بايزيد إيمان  

 151 212133022563  سعيداني فاطمة الزهراء  

 152 212133022578  بوخاري أية ياسمين  

 153 212133022586  براهيمي صارة  

 154 212133022640  سالمي آية  

 155 212133022732  مادي زهير  

 156 212133022752  بوعزة امينة  

 157 202033018301 زرقان فاتح  

 158 202033021141 بوخالفة محمد  

 159 202033021237 رباح هاجر  

 160 202033022137 قرشوش منى  

  / / /  
  / / /  
  / / /  
  / / /  
  / / /  

 

 

 اجملموعة الثانية



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 08الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 161 212133022754  حمري ايوب  

 162 212133022755  بن كبوية بشرى  

 163 212133022759  بداوي خيرة  

 164 212133022760  العيش رانيا  

 165 212133022764  بطراوي سعيدة  

 166 212133022768  العيفاوي عبد اللطيف  

 167 212133022795  مسلم آسيا  

 168 212133022807  بلحمدي مريم  

 169 212133022815  يحاللي إسالم  

 170 212133022864  واضح شيرين  

 171 212133022865  بوسعيد شيماء  

 172 212133022944  حمادي بسمة هديل  

 173 212133022983  مباركي شهرزاد  

 174 212133023042  جدي مونية أميرة  

 175 212133023187  رابحي سرين  

 176 212133023240  طهراوي منيرة  

 177 212133023296  كحالل إكرام  

 178 212133023326  عبدالالوي اميرة شروق  

 179 212133023398  عزوز شروق  

 180 202033023320 قرين سمية  

 181 202033022340 زيتون سهام  

 182 181833028477 برادعي محمد لمين  

  / / /  
 

 

 

 

 اجملموعة الثانية



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 09الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 183 212133023436  حمادي عزيز  

 184 212133023527  ساعد نور الهدى  

 185 212133023648  زطال وسام  

 186 212133023697  مختاري تونسية منيرة   

 187 212133023825  قرنوط الباسطعبد   

 188 212133023850  ماحي مباركة ايمان  

 189 212133023875  جدي نهاد  

 190 212133023877  مجعور نوارة  

 191 212133023895  عماري ياسمين  

 192 212133023918  بوزيني امال  

 193 212133023935  ماقري سعيدة  

 194 212133023974  مسلم أيوب  

 195 212133023996  يزيد مروى  

 196 212133023997  بوصيقع مريم  

 197 212133023999  بنينال منال  

 198 212133024014  بن محفوظ أسماء  

 199 212133024074  بلخيري رقية  

 200 212133024113  لليكي عبد المنعم  

 201 212133024206  عليقي أسماء  

 202 202033021504 حسيب حدة رانيا  

 203 202033018531 سرسوب محمد  

 204 202033024354 سنوسي أميرة  

  / / /  
  / / /  

 / / /  
 

 

 

 اجملموعة الثانية



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 10الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 205 212133024267  كرمية ثواب  

 206 212133024276  تالي حورية  

 207 212133024301  كرمية رضوان  

 208 212133024393  محجوب فاطمة  

 209 212133024475  محفوظ نوال  

 210 212133024488  بوصيقع هبة الرحمان  

 211 212133024493  عمري هدى  

 212 212133024494  عماري هدى  

 213 212133024621  مزراق بشرى نور اليقين  

 214 212133024693  بوسليماني إكرام  

 215 212133024699  ضالع بشرى  

 216 212133024705  بواب حنان  

 217 212133024707  لعمراني خديجة  

 218 212133024722  رميلي سعاد  

 219 212133024728  يوسفي شيماء  

 220 212133024733  حمادي عائشة  

 221 212133024744  دراجي فلاير  

 222 212133024745  دراجي فلة  

 223 212133024753  صديقي مسعودة  

 224 212133024746 بوديسة المية  

 225 202033016649 روميطة جوهر  

  / / /  
  // / /  

 

 

 

 

 

 اجملموعة الثانية



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 11الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 226 212133024762  بوخالفة نور الهدى  

 227 212133024785  عيسو بسمة  

 228 212133024790  ذيب رزيقة  

 229 212133024792  حميدي شيماء  

 230 212133024825  سالمي حسام الدين  

 231 212133024827  علواش خديجة  

 232 212133024893  العمري خولة  

 233 212133024930  خليف ميساء  

 234 212133025026  بن نوي حورية  

 235 212133025027  ثلجون حياة  

 236 212133025032  خروف رانيا  

 237 212133025050  قالي أزرارقة شيماء  

 238 212133025074  تمورت منى  

 239 212133025075  هبول نبيلة  

 240 212133025080  تواتي هاجر  

 241 212133025098  قرصاني اكرام  

 242 212133025207  كدو امال  

 243 212133025220  سي يوسف ريم  

 244 212133025322  عديلة فاطمة الزهراء  

 245 202033018158 شداني سارة  

 246 191933018857 غول رحيم  

 247 202033018761 مريمي شيماء  

  // / / / 

 

 

 

 

 

 اجملموعة الثانية



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 12الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 248 212133025377  حاج عبد الرحمان رحيمة  

 249 212133025383  مزاري شهيرة  

 250 212133025385  وناس شيماء  

 251 212133025418  حمالت منال  

 252 212133025420  زورايق ندى  

 253 212133025438  محمودي ايناس  

 254 212133025441  جوهري زينب  

 255 212133025457  متيجي المية  

 256 212133025460  بناي محمد سيد علي  

 257 212133025509  بغدادي فلاير  

 258 212133025699  قارو سارة  

 259 212133025724  توات ليديا  

 260 212133025746  أودير ياسمين  

 261 212133025764  طالبي حليمة  

 262 212133025784  عيقون ماريا لينة  

 263 212133025787  شرمالي مليسا  

 264 212133026062  اكعور صورية  

 265 212133026090  كنان نجاة  

 266 212133026147  مسعودي ثيزيري  

 267 202033021389 بن حصة إكرام  

 268 202033026475 بوحجار نزهة  

 269 171733036744 طالبي نور الهدى  

 270 202033022692 زاير سمية  

 

 

 

 

 

 اجملموعة الثانية



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 13الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 271 212133026148  تكليش ثينهينان  

 272 212133026155  بالل فطيمة  

 273 212133026419  عيشون أسماء  

 274 212133026424  ولد محمدي إبتهال  

 275 212133026428  لونيس اية  

 276 212133026435  كرايفة بشرى  

 277 212133026441  بورحلة خولة  

 278 212133026482  حمودي إكرام  

 279 212133026483  برادعي إلهام  

 280 212133026484  تواق إيمان  

 281 212133026492  زقير سهيلة  

 282 212133026497  شالبي كلثوم  

 283 212133026577  قداشي إلهام  

 284 212133026590  خليل خولة  

 285 212133026628  عماري محمد  

 286 212133026646  فاسي نعيمة  

 287 212133026802  تواتي إسمهان  

 288 212133026849  طلحاوي الشيماء  

 289 212133026429 لوصيف بثينة  

 290 202033022947 يزيد أيوب  

 291 202033022313 بكة أميرة  

  / / / / 

  / / //  / 

 

 

 

 

 

 اجملموعة الثانية



ل  لسنة األوىل ليسانساألرقام التسلسلية 

 14الفوج:  

 الرقم  رقم التسجيل   اللقب   االسم مالحظة

 292 212133027213  يحياوي شيماء  

 293 212133027251  مسعودي صليحة  

 294 212133027378  سعيدي عيسى  

 295 212133027454  رميلي فيصل  

 296 212133027498  مقسم لخضر  

 297 212133027520  روابح ليلى  

 298 212133027590  حزازطة مختار  

 299 212133027772  عبد الالوي ويزة  

 300 212133027778  زيرق ياسمين  

 301 212133028035  لراشي حسينة  

 302 212133028166  مجاهد إلهام  

 303 212133028312  هيشر فلاير  

 304 212133028516  حابي سهيلة  

 305 212133028627  شريفي أسامة  

 306 212133030332  مشتاق نهاد  

 307 212133031022  عماري نبيلة  

 308 212133031078  جوهري اكرام  

 309 202033023433 قاسيمي نسرين  

 310 202033024085 شروالي نعيمة  

 311 202033024089 قنون ياسمين  

 312 202033021097 نوي اخالص  

 313 212132047456 بولعراش فايزة  

  / / / / 

 


	جدول-امتحانات-السّنة-الأولى-ليسانس-السّداسيّ-الأوّل-2021-2022-1.pdf
	السنة أولى ليسانس.pdf

