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

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

 -ختّصص: لسانيّات تطبيقيّة  -  توزيع امتحاانت  الّسنة األوىل ماسرت
 التّوقيت               

 التّاريخ
09:00 – 

10:30 
11:00 – 

12:30 
13:00 – 

14:30 
15:00 – 

16:30 
 جانفي 16األحد 

 م2022 
 لسانيّات تطبيقيّة  

 أ.عزّّي رشيد
 

 حنو وصرف   م2022جانفي  17االثنني 
 أ.طايل حكيمة

 

     م202جانفي  18الّثالاثء 
 مهارات التّواصل م2022جانفي  19األربعاء 

 أ.جوادي إلياس
   

 لسانيّات نفسيّة  م2022جانفي  20اخلميس 
 أ.حيياوّي حفيظة

  

     م2022جانفي  21اجلمعة 
     م 2022جانفي  22الّسبت 
     م2022جانفي  23األحد 

 جانفي 24االثنني 
 م2022 

 البالغة واألسلوبيّة 
 علية نعيمةأ.بن 

  

 جانفي 25الّثالاثء 
 م2022 

 منهجيّة البحث 
 نعيمةأ.بن علية 

  

     م202جانفي  26األربعاء 
 جانفي 27اخلميس 

 م2022 
 حتليل اخلطاب اللّغويّ 

 أ.بلويّل فرحات 
   



 -ختّصص: أدب عريّب حديث ومعاصر   -  توزيع امتحاانت  الّسنة األوىل ماسرت
 التّوقيت                     

 التّاريخ
09:00 – 

10:30 
11:00 – 

12:30 
13:00 – 

14:30 
15:00 – 

16:30 
 جانفي 16األحد  
 م2022 

 قضااي الّشعر احلديث  
 أ.ملّوك رابح

 

 جانفي 17االثنني 
 م2022 

 حتليل اخلطاب الّشعريّ   
 أ.ملّوك رابح
 أ.قاسي صبرية

 

     م2022جانفي   18الّثالاثء 
 جانفي 19األربعاء 

 م2022 
 نظريّة الّرواية

 أ.ولد يوسف مصطفى
   

 جانفي 20اخلميس  
 م2022 

 اخلطاب الّشعرّي املغارّي املعاصر 
 أ.عّوج لعريبّ 

  

     م2022جانفي  21اجلمعة  
     م2022جانفي   22الّسبت 
     م2022جانفي   23األحد  

 جانفي 24االثنني 
 م2022 

 قضااي الّشعر املعاصر 
 أ.قاسي صبرية

  

 جانفي   25الّثالاثء 
 م2022

 منهجيّة البحث 
 أ.سعدون سامل

  

     م2022  جانفي 26األربعاء 
 جانفي 27اخلميس  

 م2022 
 اخلطاب الّشعرّي املغاريّب احلديث

 أ.لباشّي ع.القادر
   

 
 



 -ختّصص: نقد حديث ومعاصر    -  امتحاانت  الّسنة األوىل ماسرتتوزيع  
                     التّوقيت                 

 التّاريخ
09:00  – 

10:30 
11:00  – 

12:30 
13:00  – 

14:30 
15:00  – 

16:30 
 جانفي  16األحد  

 م2022 
 قضااي الّنقد األديّب احلديث  

 أ.كّحال بوعليّ 
 

 جانفي    17االثنني  
 م2022

 قضااي الّنقد األديّب املعاصر  
 أ.حيدوش أمحد

 

     م2022جانفي    18الّثالاثء  
 جانفي  19األربعاء  

 م2022 
 مهارات التّواصل
 أ.جوادي إلياس

   

 جانفي  20اخلميس  
 م2022 

 حتليل اخلطاب الّنقديّ  
 أ.حيدوش أمحد

  

     م2022جانفي    21اجلمعة  
     م2022جانفي    22الّسبت  
     م2022جانفي    23األحد  

 جانفي  24االثنني  
 م2022 

 األجناس األدبّية 
 أ.كّحال بوعليّ 

  

 جانفي  25الّثالاثء  
 م2022 

 منهجّية البحث 
 أ.سعدون سامل

  

     م2022جانفي    26األربعاء  
 جانفي  27اخلميس  

 م2022 
 األسلوبّية احلديثة

 قادةأ.يعقوب  
   



 



 
                  2022  -2021      السنة األوىل ماسرت             

 

 األولالفوج :                    أدب عريب حديث ومعاصر

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة

 1 181833019275 واقني هجيرة 

 2 181833027341 مسعودي حجيلة 

 3 181833021363 جوابي نادية 

 4 181833019152 قالية صهيب 

 5 181833026948 حدادو منال 

 6 181833022119 يحياوي رضوان 

 7 181833027434 جوهري أمينة 

 8 181833028032 بن جدي مسعودة 

 9 181833028500 حرحار رانية 

 10 181833028434 خلفان ابتسام 

 11 181833024157 عثمان سمية 

 12 181833024373 مسلم مريم 

 13 181833021046 حمادي خالصة 

 14 181833021205 واوة نسيمة 

 15 181833026123 صبور شيماء 

 16 181833025667 جمعون ابتسام 

 17 181833021146 بالعيد فضية 

 18 181833026444 شايب أم السعد 

 19 181833022120 مناس زوبيدة 

 20 181833028637 عبان سهام 

 21 181833021292 منصوري زبيدة 

 22 181833025525 صاحي ابتسام 

 23 181833026850 لوني أسامة 

 24 181833021193 خياط موسى 

 25 181833022169 مناس يسرى 

 26 171733027804 نعمان خديجة 

 27 171733021957 عليليش حميدة 

 28 171733035558 جرويطي سارة 

 29 161631009915 حاج علي أبو بكر 

 30 171733029822 زياني نورة 

 31 171733024152 خميسي زينب 

 32 171733021245 خالدي سمية 

 33 181833024152 حساني حياة 

 34 2001333124 عوف ابراهيم 

 35 2102328975 العيفاوي العيفة 

 36 211432052240 عزوز بالل 

 37 211633030790 عبدي عبد القادر 

 38 21083038970 جودي عبد اللطيف 



 
                  2022  -2021      السنة األوىل ماسرت             

 

 ثاينالأدب عريب حديث ومعاصر                   الفوج :                    

 الرقم  رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة
 40 181833027322 عكاشة نور اإليمان 
 41 181833021349 مروش مروة 
 42 171733030018 رحلي جهيدة 
 43 181833026535 براهيمي سهام 
 44 181833022614 قعلول نور الهدى 
 45 181833021143 وشفون فايزة 
 46 181833021077 بلقاضي سعاد 
 47 181833026456 قانة حورية 
 48 181833027272 حمادو زهيرة 
 49 181833026702 منصوري حكيمة 
 50 181833019325 بوجاوي حنان 
 51 181833026888 وادي مرابط خولة 
 52 181833021329 قديرة شهيرة 
 53 181833022707 بن قسمية هاجر 
 54 171733034567 رزقي ريمة 
 55 181833019682 نويصر خديجة 
 56 181833021268 بوعقار امينة 
 57 171733029706 زيدان فاطمة الزهراء 
 58 181833027650 مزهود صبرينة 
 59 181833021212 بلكيف نوال 
 60 171733022770 زوايد لبنة 
 61 181833024127 عطال لمياء 
 62 181833027987 العربي رشيدة 
 63 181833026880 ثلجون حدة 
 64 181833021233 بولنوار ياسمين 
 65 181833026869 لوني الربح 
 66 181833019475 ربيعي سناء 
 67 171733032331 كرمية خولة 
 68 171733028999 توهامي فاطيمة الزهراء 
 69 171733031538 شرفاوي ليلى 
 70 161633068676 محلب جهاد 
 71 181833027285 لعريبي شهيرة 
 72 211533034910 ميسوم رانيا 
 / // / / 
 / / / / 

 39 211633026255 عماري رتيبة 



 
                  2022  -2021      السنة األوىل ماسرت             

 

 

 

 الثالثأدب عريب حديث ومعاصر                   الفوج :                  

 الرقم  رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة
 73 181833021350 بوطالب مرية 
 74 181833024764 العايدي روان هديل 
 75 171733033467 وادي مرابط سماح 
 76 171733032364 معوش فاطمة الزهرة 
 77 181833021187 مريمي منال 
 78 181833019260 مبارك نهاد 
 79 181833026972 بوداود ياسمين 

 80 181833026923 باديس عبير 
 81 181833021114 مسيوري عائشة 
 82 181833024827 بوجردة نور ميراج ريان 

 83 181833024722 سالمي أمال 
 84 181833025558 ماحي رتيبة 
 R150110 85 بليلة دنيا زاد 
 86 181832046255 شاوي سمية 
 87 181833019075 بربار ثيزيري 
 88 181833019548 كنتوش فريدة 
 89 181833027636 تركماني روزة 
 90 171732048154 العشبي عبد الحق 
 91 161631009445 تونسي جميلة 
 92 171733023449 مملوك رندة 
 93 171733029733 قاسم لبنى 
 94 171733023615 درار يسرى 
 95 171733031469 نجيمي وهيبة 
 96 181833026494 أحمان نجاة 

 97 181832043384 رافع صالح الدين 
 98 171733031222 يسعد فوزية 
 99 161633031770 عمري حدة 

 100 161633070390 دواودة غدى 
 101 161632048637 عبدلي رشيد 
 102 171733021371 عبد الالوي  أسامة 

 103 181833019281 بن طاهر وئام 
 104 161633030930 بطراوي أميرة 



 
                  2022  -2021      السنة األوىل ماسرت             

 

 105 171733033277 كريم رابح 
 / / / / 
 / / / / 
 / / / / 

 

 الرابع أدب عريب حديث ومعاصر                   الفوج :                   

 الرقم  رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة
 106 171733033090 خيري حسيبة 
 107 181833026872 عرعار امال 
 108 161633029909 قرومي حنان 
 109 181833019215 ولد علي ليلى 
 110 171731009485 بوعبد هللا المية 
 111 171733024881 بوزيدي وهيبة 
 112 171733027500 دحمون هاجر 
 R15T033 113 بوزيدة ثيزيري 
 114 171733031935 أقناوي صاره 
 115 181833024136 قارة هاجر 

 116 181833021247 كشكار أحالم 
 117 181833025744 شادلي شناز 
 118 171733027498 لوناس نعيمة 

 119 171731009361 دبياني زهرة 
 120 181833019357 علبان كريمة 
 121 171733021532 طهير سميحة 
 122 171733024858 بومكواز صارة 
 R150105 123 بلعباس مريم 
 124 181833024360 العيفاوي رانيا 
 125 171733031859 بوعاش زينة 
 126 171733026175 بلقاسمي مباركة 
 127 181833024364 رغيوي سعيدة 
 128 161635090535 مداني أمينة 
 129 181833026436 شايب إلهام 
 130 181833019655 فرحي ياسمين 
 R13R008 131 عبد القادر هاجر 
 132 161632050499 شنوفي روميسة 

 133 171733029578 مزراق رحاب 
 134 171733031172 غتاي نور الهدى 
 135 161635098843 حرحوز أيمن 



 
                  2022  -2021      السنة األوىل ماسرت             

 

 136 161635112755 قليل عبد الرحمان 
 137 211533034122 شطوف صباح 

 

 

 

 األولالفوج :                          لسانيات تطبيقية            

 الرقم  رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة
 1 181833019522 انهايتي عبير 
 2 181833019648 زايدي وئام 
 3 161635091416 براهيمي سمية 
 4 181833022207 زردودي سناء 
 5 171733027474 بوزينة فاطمة 
 6 181833022363 عيساوي أماني 
 7 171733025340 خرباشي صارة 
 8 181833020365 دريزي شيماء 
 9 171733027657 تركي صارة هاجر 

 10 181833019093 خضاري خيرة 
 11 181833024304 عمارة بشرى 
 12 181833026275 سايج وفاء 

 13 181833021273 لبانجي حفصة 
 14 181833022772 أوجيط ليليا 
 15 181833024366 بن سالم شيماء 

 16 181833026464 كحلول سليمة 
 17 181833026816 خليفاتي أمال 
 18 181833021153 مسيل قمر 
 19 181833019142 أوعيل بن عون شهيناز 
 20 181833021360 لمو منال 
 21 181833026898 شاكر زوبيدة 
 22 181833028632 رزيق سعاد 
 23 181833026856 دريزي أمال 
 24 181833019114 قوادري سارة 
 25 171733031052 سعدي زينب 
 26 171733029099 تمين فاطمة الزهراء 
 27 181833019191 بن تماني فاطمة الزهراء 
 28 ………… حديدي حمزة 



 
                  2022  -2021      السنة األوىل ماسرت             

 

 29 171733029691 دبابي عبير 
 30 181833019134 رحمي سهام 
 31 21083027115 منصر مسعودة 
 / / /  
  / /  
  / /  
  / /  
  / /  
  / /  

 

 الثاينالفوج :                     لسانيات تطبيقية             

 الرقم  رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة
 32 181833019432 ركيبي حنان 
 33 181833019029 مفتاح أشواق 
 34 181833019243 تالي مليسة 
 35 181833019274 شرقي هاجر 
 36 181833026257 دبي نورهان 
 37 181833024126 تونسي كريمة 
 38 171733030892 خميس سارة 

 39 181833021227 عمران وسام 
 40 181833026895 قندوز رباب 
 41 181833027302 رحماني كريمة 

 42 171733027590 ساعد محمد 
 43 181833026540 مسران صارة 
 44 171733028695 حسيني نريمان 
 45 171733036684 ضفايري سفيان 
 46 171733027634 العيش حمودة 
 47 181833026865 مادي إيمان 
 48 181833022893 بوتغماس مروى 
 49 181835078837 بلعسل نسرين 
 50 181833026949 العوادي منال 
 51 181833021367 شياللي نرجس 
 52 181833019268 عرعار نور الهدى 
 53 181833019079 وعلي حكيمة 
 54 181833028615 لعلوني أمال 
 55 171733027890 دكاني فتيحة 

 56 171733028018 أوسعديت رقية 



 
                  2022  -2021      السنة األوىل ماسرت             

 

 57 171733024328 مسعودي مريم أماني 
 58 2199228056 سواق فاطمة الزهراء 
 59 21073079831 غضبان سعد 
 60 211632054489 سالمي فاروق 
 61 .…… مادي إيمان 
 / / / / 
 / / / / 
  / / / 
  / / / 
  / / / 

  / / / 

 

 الثالثالفوج :                  لسانيات تطبيقية                    

 الرقم  رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة
 62 181833022465 خلفون مروة 
 63 181833019627 حمداني نجوى 
 64 181833019634 سايب نهاد 
 65 181833022496 توزيار سليمة 
 66 171733033165 زوايد ويداد 
 67 181833025122 مختاري بشرى 

 68 181833027960 طلحاوي أميرة 
 69 171733029497 زروقي الزهرة 
 70 171733027473 صحراوي فاطمة 

 71 181833026447 شيخاوي بشرى 
 72 181833025682 دريسي شيماء 
 73 181833024772 شحيمة سناء 
 74 181833021327 دراس فاطمة الزهراء 
 75 171733029867 خلوفي شيماء 

 76 181832041285 نسيسة صبرينة 

 77 181833021331 مجوطي كميلية 
 78 181833024706 عزمو يسمينة 
 79 181833024290 حميدي يوسف 
 80 181833028432 كرميش أميرة 
 81 161633034763 توات ويسام 
 82 171733029998 بونوالة ابتسام 
 83 181833019490 بركاني شيماء 
 84 171733024701 مسعودي ليلى 



 
                  2022  -2021      السنة األوىل ماسرت             

 

 85 181833019269 علواش نور الهدى 
 86 171733033465 تيتان سليمة 
 87 171733022718 عيشور خديجة 
 2.01533E+11 88 تامورت سيليا 
 89 21043042048 بوخالفة براهيم 
 90 21043038070 براهيمي مصطفى 
 91 21032034495 خليل علي 
 / / / / 
 / / / / 
 / / / / 
    / 
    / 
    / 
    / 

 

 الرابعلسانيات تطبيقية                        الفوج : السنة                 

 الرقم  رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة
 92 181833019318 خفيف الويزة 
 93 181833019107 عريبة روميسة 

 94 181833019255 صياد نسرين 
 95 181833024726 العيداوي أمينة 
 96 181833024353 بلقاسمي أسماء 

 97 181833020130 يدو أميرة 
 98 171733021657 عماني سهيلة 
 99 181833021612 دبوب إيمان 

 100 161633026870 عمراني أميرة 
 101 171733021345 خلوفي سامية 
 102 181833026938 ماضوي المية 
 103 181833026514 سعيدي أماني 
 104 181833024780 صدوقي شروق 
 105 181833026497 طوماش نجية 
 106 181833022460 بوخلف فوزية 
 107 181833027580 مصايد حنان 
 108 181833027403 رزيق صبرينة 
 109 181833021351 بودربالة مريم 

 110 181833021368 دريس نريمان 
 111 171733026329 أكلي صوفيان 



 
                  2022  -2021      السنة األوىل ماسرت             

 

 112 181833024759 يحياوي رانيا أميرة 
 113 171733027450 بوداود رحمة 
 114 181833021099 درويش شهرزاد 
 115 181833021066 بوشطال ريان 
 116 171733022411 قاسيمي سارة 
 117 181833021278 بناري خديجة 
 118 201433031333 شريفي مجيد 
 119 181833020692 حمداش رزيقة 
 120 181833027263 يجط خديجة 
 121 211835079704 لغوق مباركة 
 122 21083027342 زايدي ضاوية 
 123 ..…… رشام صبرينة 
 124 21063042676 حميدي جمال 

 

 

 

 األولالفوج :        نقد حديث ومعاصر                                     

 الرقم  رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة
 1 181833022884 رماسي ليليا 
 2 171833033021 لعراب صورية 
 3 181833022184 سالي أم الخير 
 4 181833021190 وهاب منى 
 5 181833021294 قادي نارو سارة 
 6 161635112985 الوخش عيسى 
 7 181833025648 عباس ياسمين 

 8 181833021761 جقاب صليحة 
 9 181833021889 قرومي نور اإليمان 
 10 181833026541 سعادة صباح 

 11 181833026021 عبد النور أسماء 
 12 171735084219 محمدي زهية 
 13 181833026867 تمورت أسماء 
 14 181832043332 رافع أنيس 
 15 20083039400 حديدي نعيمة 
 16 161632048745 خوخي باية 
 17 161632056426 مسعودي عبد هللا 



 
                  2022  -2021      السنة األوىل ماسرت             

 

 18 161632065127 لزول نجاة 
 19 2100237944 خوخي أنيسة 
 20 21073044582 دهيليس أم السعد 
 21 211532059718 بلعمري فاتح 
 22 211632053133 بن نوة خديجة 
 23 21123027637 بصالح صابرينة 
 24 ………… شنوفي زهرة 
 / / /  
 / / /  
 / / /  
 / / /  
  / /  
  / /  
  / /  
  / /  
  / /  
  / /  
  / /  
  / /  

 

 الثاينالفوج :       نقد حديث ومعاصر                     

 الرقم التسجيلرقم   اللقب االسم مالحظة

 25 171733027374 جعفر خوجة خديجة 
 26 171733036317 خليف السعيد 
 27 181833026890 ساسي دنيا 
 28 181833022219 العاجي كنزة 
 29 171733027188 شيحات جميلة 
 30 171733027416 سليماني نعيمة 
 31 171733024961 بحار سيف الدين 
 32 171733024659 يحياوي صبرينة 
 33 181833027273 بوذينة زينب 
 34 161633030216 قبلي قمر 
 35 181833026853 ناير أسماء 
 36 171733030059 ميلودي عائشة 
 37 161633033278 مهديد سارة 
 38 171733027438 تركي أمينة 
 39 161632050270 والش شريف 



 
                  2022  -2021      السنة األوىل ماسرت             

 

 40 161633030874 ربوح نجية 
 41 161632050337 زروقي بثينة 
 42 202094646100 تونسي كريمة 
 43 18113028925 وهاب إسالم 
 44 .…… شرقي مريم 
 45 21043037885 العيفاوي مصطفى 
 46 21073035782 طراد سمية 
 47 21083030744 بوطريق نادية 
 48 21073040139 مطاري محمد 
 49 2102240723 بوديسة زهير 
 / / / / 

 / / / / 

 / / / / 
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