
 
 م 2022  –م  2021املوسم اجلامعّي:                     قسم الّلغة واألدب العريّب                                                     

 م2022  -م  2021جداول امتحاانت الّسداسّي األّول للموسم اجلامعّي:  
 الّسنة الثّانية ليسانس )مجيع الّتخّصصات(

 -ختّصص: لسانيّات عامّة  –توزيع امتحاانت الّسنة الثّانية ليسانس 
 التّوقيت                       

 التّاريخ
09:00 – 

10:30 
11:00 – 

12:30 
13:00 – 

14:30 
15:00 – 

16:30 
 جانفي 16األحد 

 م2022 
 نّص أديّب جديث 

 أ.العويّف بوعالم
  

     م2022جانفي  17االثنني 
 جانفي  18الّثالاثء 

 م2022
 نقد أديّب جديث 

 أ.بوعامر كرمية
  

 جانفي 19األربعاء 
 م2022 

 لسانيّات عامّة 
 أ.بومترمجيلة

  

     م2022جانفي  20اخلميس 
     م2022جانفي   21اجلمعة 
     م2022جانفي  22الّسبت 

 جانفي  23األحد 
 م2022

 نظريّة األدب
 أ.طّيب نفيسة

   

     م2022جانفي  24االثنني 
 جانفي 25الّثالاثء 

 م2022 
 علم الّصرف

 أ.بوشان فتيحة
   

 جانفي 26األربعاء 
 م2022 

 مدخل إىل األدب املقارن 
 أ.عزيزّي مليكة

  

 جانفي 27اخلميس 
 م2022 

 األسلوبيّة وحتليل اخلطاب 
 قاين وهيبة.أ

  



 -ختّصص: أدب عريّب    –توزيع امتحاانت الّسنة الثّانية ليسانس  
 التّوقيت                       

 التّاريخ
09:00  – 

10:30 
11:00  – 

12:30 
13:00  – 

14:30 
15:00  – 

16:30 
 جانفي  16األحد  

 م2022 
 نّص أديّب جديث 

 أ.العويّف بوعالم
  

     م2022  جانفي  17االثنني  
 جانفي  18الّثالاثء  

 م2022 
 نقد أديّب جديث 

 أ.بوعامر كرمية
  

 جانفي  19األربعاء  
 م2022 

 لسانيّات عاّمة 
 أ.عيساوّي ع.الّرمحان

  

     م2022جانفي    20اخلميس  
     م2022جانفي    21اجلمعة  
     م20202جانفي    22الّسبت  

 جانفي  23األحد  
 م2022 

 نظريّة األدب
 رشيدةأ.عابد  

   

     م2022جانفي    24االثنني  
 جانفي  25الّثالاثء  

 م2022 
 علم الّصرف

 أ.بوشان فتيحة
   

 جانفي  26األربعاء  
 م2022 

 مدخل إىل األدب املقارن 
 أ.عزيزّي مليكة

  

 جانفي  27اخلميس  
 م2022 

 األسلوبّية وحتليل اخلطاب 
 أ,خلذارّي سعد

  



 
 -ختّصص: نقد ومناهج    –توزيع امتحاانت الّسنة الثّانية ليسانس  

 التّوقيت                     
 التّاريخ

09:00 – 
10:30 

11:00 – 
12:30 

13:00 – 
14:30 

15:00 – 
16:30 

 جانفي 16األحد  
 م2022 

 ديثنّص أديّب ح 
 أ.العويّف بوعالم

  

     م2022جانفي 17االثنني 
 جانفي 18الّثالاثء 

 م2022 
 ديثنقد أديّب ح 

 تومّي سعيدةأ.
  

 جانفي 19األربعاء 
 م2022 

 لسانيّات عاّمة 
 أ.عيساوّي ع.الّرمحان

  

     م2022جانفي   20اخلميس  
     م2022جانفي  21اجلمعة  
     م2022جانفي   22الّسبت 

 جانفي 23األحد  
 م2022 

 نظريّة األدب
 رشيدةأ.عابد 

   

     م2022جانفي  24االثنني 
 جانفي 25الّثالاثء 

 م2022 
 علم الّصرف

 أ.طايل حكيمة
   

 جانفي 26األربعاء 
 م2022 

 مدخل إىل األدب املقارن 
 أ.عزيزّي مليكة

  

 جانفي 27اخلميس  
 م2022 

 األسلوبيّة وحتليل اخلطاب 
 خلذارّي سعد أ.

  

 



 2022-2021  السنة الثانية ليسانس

 أدب عريب

 األول: الفوج  

 مالحظة اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم

  سهيلة قنون 162033026867 1

  خولة مسعد 191933021409 2

  وئام بوناصر 202032042457 3

  دهية روميطة 202033016669 4

  زهرة عموري 202033016688 5

  سامية عروس 202033016697 6

  صونيا بورنان 202033016729 7

  عتيقة سايغ 202033016890 8

  وسام هارون 202033016916 9

  باهية ستي 202033017122 10

  كاتية بوبحيرة 202033017138 11

  بشرى عماري 202033017595 12

  أحسن ضيف 202033018371 13

  اكرام هنطوط 202033018409 14

  سهام عوادي 202033018474 15

  أنيسة تشقال 202033018598 16

  مليكة حميشي 202033019394 17

  فيروز عباس 202033019974 18

  نسرين مراد 202033025872 19

  زينة لعالوي 202033017131 20

  هاجر دراجي 191933023134 21

  أحالم كريم 191933020095 22

  إيمان عبد الالوي 191933023082 23

  فارس بشور 171733022113 24

 / / / / 

 / / / / 

 / / / / 

 

 

 



 2022-2021  السنة الثانية ليسانس

 أدب عريب

 ثاينال: الفوج  

 مالحظة اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم

  شهيناز بوقزولة 202033020405 25

  ليديا قطاف 202033020453 26

  أسيا جديد 202033021094 27

  سارة بوعلي 202033021113 28

  نجاة بلقاسم 202033021123 29

  وسام بوجمعة 202033021126 30

  ام الخير عبد النور 202033022189 31

  مريم نايلي دواودة 202033022280 32

  وسام بودالي ربعي 202033022298 33

  هديل مصطفى 202033022549 34

  سمية سطايحي 202033022694 35

  منى طالي 202033022803 36

  شيماء صايكي 202033022868 37

  منال مسران 202033023083 38

  منال صديقي 202033023084 39

  نفيسة كحلول 202033023090 40

  نورهان مهني 202033023093 41

  وسام علواش 202033023099 42

  هديل بن حليمة 202033023133 43

  أميمة زهور 202033023199 44

  هدى قصوري 181833022236 45

  أمال أوسديدان 171733026047 46

  بشرى قبيلي 202033023757 47

  صارة نور  191933025480 48

/ // /// / / 

/ // /// / / 

/ //// // / / 

 

 

 



 2022-2021  السنة الثانية ليسانس

 أدب عريب

 ثالثال: الفوج  

 مالحظة اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم

  ياسين شيخاوي 202033023271 49

  إيمان عطوي 202033023358 50

  احمد صناعي 202033023361 51

  سيرين نورين 202033023392 52

  فاطمة عطوي 202033023415 53

  جميلة جواهرة 202033023760 54

  صبرينة مزياني 202033023780 55

  كاهنة مسعودي 202033023824 56

  سيهام قاري 202033024123 57

  ليديا زواغي 202033024260 58

  لونجة باجي 202033024426 59

  مريم بلحوة 202033024805 60

  شيماء حنافي 202033024835 61

  امال خالد 202033025181 62

  كميلية بهلول 202033020048 63

  نعيمة جميل 202033025887 64

  رشيد برجوج 202033026018 65

  نورة ربيع 202033026490 66

  فتيحة بختة 202033018515 67

  بشرى نشادي 191933023427 68

  أمال بوعدي 191933025575 69

  شيماء نوي 191933024136 70

  تسعديت مخطاري 191933021226 71

  هاجر فليسي 191933025455 72

 / / / / 

 / / / / 

 

 

 

 



 2022-2021  السنة الثانية ليسانس

 لسانيات عامة

 األول  :الفوج

 مالحظة اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم

  سامية قاسم 171733031144 1

  فلة رحيم 181833026390 2

  فلاير حمداد 191933020395 3

  مارية ناجي 191933020403 4

  ابتسام داودي 202032039390 5

  إلهام زروقي 202032042361 6

  شهرة بن موسى 202033016716 7

  مريم مشتر 202033016806 8

  سيليا بوشوكة 202033016883 9

  أسماء جبالي 202033016930 10

  كنزة بوشناب 202033017043 11

  مريم سرداني 202033017072 12

  وسام داسي 202033017103 13

  اكرام بوشنتوف 202033017120 14

  شيماء لعلوني 202033024969 15

  سعاد بلحديد 202033017132 16

  أسماء رومان 202033018379 17

  بسمة بوشناق 202033018418 18

  حياة كربوع 202033018429 19

  حياة قسوم 202033018431 20

  خديجة بودينة 202033018436 21

  رميسة فالح 202033018453 22

  زهرة عقاب 202033018460 23

  نجوى كربوع 202033018552 24

  هاجر بلقايد 202033018565 25

  إيمان عجال 181833025102 26

  خديجة مرزوق 202031009112 27

  نورالهدى عتيق 202033025899 28

  خديجة مرزوق 202031009112 29

  شيماء سماتي 202033027605 30

 

 



 2022-2021  السنة الثانية ليسانس

 لسانيات عامة

 ثاينال  :الفوج

 مالحظة اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم

  ياقوت حساين 202033018577 31

  يسرى دوقارم 202033018579 32

  يسرى بومزيبرة 202033018583 33

  لويزة حبوسي 202033018646 34

  أية قرعي 202033018877 35

  بشرى مازوني 202033018926 36

  نورة زمالي 202033019162 37

  دنيا سالوي 202033019361 38

  المية داود 202033019387 39

  اميرة سالي 202033019416 40

  دنيا رحيم 202033019420 41

  الزهرة سمعاوي 202033019606 42

  خولة سبع 202033019617 43

  مروة كتاب 202033019651 44

  مونية جرياني 202033019656 45

  وسام حمانة 202033019659 46

  اسماء العيش 202033019749 47

  ليدية لفضل 202033020869 48

  ايمان بغدالي 202033021101 49

  شيماء عبد الالوي 202033021298 50

  فاطمة بولبداوي 202033021305 51

  وئام بلعسل 202033021314 52

  خيرة بلحمدي 202033021329 53

  أسماء بلحمدي 202033021381 54

  مسعود بوعزة 202033021429 55

  أسماء تواتي 202033021587 56

  صارة رحال 202033021893 57

  الزهرة بوداود 202033018411 58

  سعد الدين بلطرش 202033018470 59

 

 



 2022-2021  السنة الثانية ليسانس

 لسانيات عامة

 لثثاال  :الفوج

 مالحظة اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم

  أسماء بوسالح 202033022177 60

  بشرى مريخي 202033022196 61

  حنان شمالل 202033022202 62

  سلمى سرين 202033022222 63

  فاطمة الزهرة حديدي 202033022257 64

  لبنى زواقي 202033022349 65

  بشرى يزيد 202033022369 66

  رانية لهوازي 202033022371 67

  مريم حمانة 202033022392 68

  اكرام مسبوع 202033022611 69

  خضرة شيماء درافلي 202033022639 70

  سليمة شرابي 202033022690 71

  إكرام ادواودة 202033022997 72

  أسماء بورويبة 202033023017 73

  المايسة سعدودي 202033023024 74

  دنيا دواجي 202033023039 75

  سارة بورحلة 202033023046 76

  شيماء حيدب 202033023051 77

  ليلى مبرك 202033023239 78

  ماريا العارفي 202033023424 79

  خولة جوهري 202033023900 80

  نور الهدى العجال 202033024815 81

  وهيبة كريمة أمال بوفركاس 202033025948 82

  أميرة صاحي 202033027257 83

  ياسمين ضربان 202035070629 84

  صابرين جعدي 181833024113 85

  أميرة مدات 192033027336 86

 

 

 



 2022-2021  السنة الثانية ليسانس

 نقد ومناهج

 الفوج :األول

 مالحظة اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم

  خالد تمحجوبت 171733035199 1

  الويزة عمارة 181831010948 2

  سارة العارفي 191933021235 3

  رحاب فضالة 191933023324 4

  انة قرجوج 191933026030 5

  منال سالمي 191933028127 6

  صباح دمدوم 202033016725 7

  حنان بوشوكة 202033016873 8

  دنيا دمدوم 202033016980 9

  كنزة فالك 202033017139 10

  إيناس فرهي 202033018407 11

  سامية فدوس 202033018465 12

  سومية مقالتي 202033018478 13

  نادية عليوان 202033018676 14

  خولة تواتي 202033018953 15

  ثيزيري قاسمي 202033019936 16

  سارة جديات 171733032339 17

  شيماء عزوزي 181832065443 18

  نجود دحدوح 181833022466 19

 / / / / 

 / / / / 

 / / / / 

 / / / / 

 / / / / 

 / / / / 

 / / / / 

 / / / / 

 / / / / 

 / / /  

 

 



 2022-2021  السنة الثانية ليسانس

 نقد ومناهج

 ثاينالفوج :ال

 مالحظة اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم

  رميساء حمدي 202033021110 20

  جوهرة تركي 202033021285 21

  غانية شرفي 202033021304 22

  راضية مرهون 202033021846 23

  ابتسام ادرس 202033022184 24

  فطيمة قوني 202033022386 25

  مروى بوزيني 202033022786 26

  رانيا زيان 202033023040 27

  شيماء ينينة 202033023054 28

  نعيمة حملة 202033023089 29

  شيماء يديوي 202033023397 30

  فلاير عبدون 202033024061 31

  ايمان بوزيدي 202033024771 32

  لبنى حرحار 202033024842 33

  ليندة مواس 202033025737 34

  كنزة بلعيد 202033026420 35

  إيمان داني 191933018266 36

  سمية بومعزة 181838024768 37
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