
 

 م2022 –م 2021الموسم الجامعّي:                                                          قسم الّلغة واألدب العربّي                 -
املصادف لعطلة وطنّية، مّت تأجيلها  م،2022جانفي  12األربعاء تعلم إدارة قسم الّلغة واألدب العريّب أّن االمتحانات املربجمة يوم 

 وفق اجلدول املشار إليه أدناه: م،2022جانفي  15الّسبت ليوم 
 المستويان المعنيان:

 الّسنة األوىل ليسانس )جذع مشرتك/ لغة وأدب عريّب(. -
 الّسنة الثّانية ماسرت )كّل الّتخّصصات(. -

 
 
 
 
 
 

 الّتخّصصات(برنامج االمتحانات )الّسنة الثّانية ماستر / جميع  -
 م2022 –م 2021الموسم الجامعّي:  -



 -تخّصص: لسانّيات تطبيقية  –توزيع امتحانات الّسنة الثّانية ماستر 
 الّتوقيت                                

 الّتاريخ
09:00 – 

10:00 
10:30 – 

11:30 
11:30 – 

12:30 
12:30 – 

13:30 
 جانفي 02األحد 

 م2022
 بيبليوغرافيا   

 أ.طهراوّي بوعالم
 جانفي 03االثنين 

 م2022 
 قضايا في الّنحو العربيّ   

 أ.شاغة عيسى
 

  م2022جانفي  04الّثالثاء 
 جانفي 05األربعاء 

 م2022 
 تحقيق الّنصوص 

 أ.رابحّي عمرو
  

  م202جانفي  06الخميس 
 م2022جانفي  07الجمعة 
 م2022جانفي  08الّسبت 

 جانفي 09األحد 
 م2022 

 فلسفة الّلغة
 أ.موساوّي فريدة

   

  م2022جانفي  10االثنين 
 جانفي  11الّثالثاء 

 م2022
 لسانّيات الّنصّ 
 أ.بحرّي بشير

   

 جانفي 12األربعاء 
 م2022 

    

 جانفي  13الخميس 
 م2022

 مدارس لسانّية
 أ.بوتمر جميلة

   

  م2022جانفي  14الجمعة 
 جانفي 15الّسبت 

 م2022
 تعليمّية الّلغة  

 أ.بوتمر فتيحة
 



 -تخّصص: أدب حديث ومعاصر  –توزيع امتحانات الّسنة الثّانية ماستر 
 الّتوقيت
 الّتاريخ

09:00 – 
10:00 

10:30 – 
11:30 

11:30 – 
12:30 

12:30 – 
13:30 

 جانفي 02األحد 
 م2022 

 بيبليوغرافيا   
 أ.طهراوّي بوعالم

 جانفي 03االثنين 
 م2022 

 الّشعري الجزائريّ  طابت الخ  
 أ.هواشّرية بختة

 

  م2022جانفي  04الّثالثاء 
 جانفي 05األربعاء 

 م2022 
 نظريّة الّرواية 

 أ.رّشام فيروز
  

  م2022جانفي  06الخميس 
 م2022جانفي  07الجمعة  

 م2022جانفي  08الّسبت 
 جانفي 09األحد 
 م2022 

 الّرواية الجزائريّة
 أ.ولد يوسف مصطفى

   

  م2022  جانفي 10االثنين 
 جانفي 11الّثالثاء 

 م2022 
 لسانّيات الّنصّ 
 أ.لعمورّي أمينة

   

  م2022جانفي  12األربعاء 
 جانفي 13الخميس 

 م2022 
 نظريّة الّشعر

 أ.سعدوني يحي
   

  م2022جانفي  14الجمعة 
 جانفي 15الّسبت 

 م2022
 األدب الّشعبيّ   

 أ.أوديحات نادية
 

 



 
 -تخّصص: نقد حديث ومعاصر  –توزيع امتحانات الّسنة الثّانية ماستر 

 الّتوقيت                                 
 الّتاريخ

09:00 – 
10:00 

10:30 – 
11:30 

11:30 – 
12:30 

12:30 – 
13:30 

 جانفي 02األحد 
 م2022 

 بيبليوغرافيا   
 أ.طهراوّي بوعالم

 جانفي 03االثنين 
 م2022 

 نقد الّنقد  
 أ.عبد الّدايم عبد الّرحمن

 

  م2022جانفي  04الّثالثاء 
 جانفي 05األربعاء 

 م2022 
 نظريّة الّرواية 

 أ.رّشام فيروز
  

  م2022جانفي  06الخميس 
 م2022جانفي  07الجمعة 
 م2022جانفي  08الّسبت 

 جانفي 09األحد 
 م2022 

 القراءةنظريّة 
 أ.يعقوب قادة

   

  م2022جانفي  10االثنين 
 جانفي 11الّثالثاء 

 م2022 
 لسانّيات الّنصّ 
 أ.بحرّي بشير

   

  م2022جانفي  12األربعاء 
 جانفي 13الخميس 

 م2022 
 الّسرديّات والّرواية

 أ.طيبّي عيسى
   

  م2022جانفي  14الجمعة 
 جانفي 15الّسبت 

 م2022
 علم الجمال  

 أ.سعدوني يحي
 



 



 السنة ثانية ماستر

 التخصص :  نقد حديث ومعاصر

 االول  :الفوج

     
 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم الحظة

 1 20043042330 قصري حورية  

 M1533034162 2 زوان فتيحة  

 3 171733021934 العجابي أحالم  

 4 171733028885 جدي أميرة  

 5 171733022832 طابلي حياة  

 6 171733033490 مرداسي سميرة  

 7 171733027359 جبالي أمينة  

 8 171733023115 بوتالي سلسبيل  

 9 171733032741 لعيمش فلاير  

 10 161633034712 تاتي روميساء  

 11 171733031146 بوفركاس سومية  

 12 171733029397 بلقاسم نعيمة  

 13 171733021769 رزقي ياسمين  

 14 171733032652 رابحي محمد  

 15 171733022760 تالي فاطيمة  

 16 171733029023 سماد نسرين  

 17 171733029080 فقير سعيدة  

 18 161632049448 فول نجاة  

 19 171733031472 رحال يسمينة  

 20 171733031464 حمادي هناء  

 21 171733027243 بوخروبة لمياء  

 22 171733030402 الرزاقعبد  صباح  

 23 161632050493 حسيني أمينة  

 24 171733030069 رزيق عفاف  

 25 161633031031 شالبي وردة  

 26 171733026066 بن عبدالسالم هالة  

 27 171733021193 هالل يسرى  

 28 171733029100 كريمياي فاطمة الزهرة  

 29 211533034686 زيان نور الهدى  

 30 20083038736 بلعميري وردة  

 



 السنة ثانية ماستر

 التخصص :  نقد حديث ومعاصر

 ثانيال  :الفوج

     
 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة

 31 20033034270 عليان رشيدة  

 32 171733023400 ديواني إلهام  

 33 2000332990 برقوقي رابح  

 34 171733031861 قطاف سعاد  

 35 20033028189 تونسي شعبان  

 36 161632047487 قطواش سعدية  

 37 171733029989 جديدي أمل  

 38 171733031926 عربان ديهية  

 39 171733030249 شريد صفية  

 40 201432052182 بوزينة ياسمينة  

 41 171733024694 طايبي سيليا  

 42 171733028892 مسلس إيمان  

 43 171733028881 سرين أسماء  

 44 171733027616 لعرباوي أنفال  

 45 171733024781 شعبي جهيدة  

 46 171733022132 بلكواسي يسرى  

 47 171733029987 حميدي أسماء  

 48 171733029049 زاير أحالم  

 49 171733037298 جعفر خوجة مالك  

 50 171733028932 بريبي حياة  

 51 171733030055 ساكو شيماء  

 52 171733027193 جعفر خوجة حليمة  

 53 161632050377 خبزاوي سلمى  

 54 201732059562 دحماني يسرى  

 55 171733027192 أحمية حسينة  

 56 171733030083 رزيق مليكة  

 57 171733027262 بوصيلة وسيلة  

 58 151533035123 دباخ مروة  

 59 211531033842 صالحي إيمان  

 60 20113031672 يوسفي سفيان 

 61 20072055022 بوعالقة سهام  



 السنة ثانية ماستر

 أدب عربي حديث ومعاصرالتخصص :  

 االول: الفوج  

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة

 1 171733023365 عطار أسماء  

 2 20073031399 درياس مريم  

 3 171733024407 ناموس وسام  

 4 171733022849 كرفاح شهيناز  

 5 171733029789 خالدي مليكة  

 6 171733027383 سعدادو سعاد  

 7 171733034005 بوطريق لطيفة  

 8 171733029608 تنفير سارة  

 9 171733028904 محفوظ اكرام  

 R15R041 10 بوقرة إيمان  

 11 171733021972 جريدان زينب  

 12 161633033598 شيخاوي سمية  

 13 161733033006 علوان بوعالم  

 14 161733034909 سعدي روميسة  

 15 161632049070 دراحي خولة  

 16 171733024176 سياح سماح  

 17 171733029024 محجوب نسرين  

 18 161633037740 شيخي نريمان  

 19 171733029108 لزرق ليليا  

 20 171733028445 شاللي بلقاسم  

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

 

 

 



 السنة ثانية ماستر

 أدب عربي حديث ومعاصرالتخصص :  

 : الثانيالفوج  

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة

 21 171733021125 فراج فتيحة  

 22 171733024084 جمعة حمامة  

 23 171733024915 زغاد أمال  

 24 171733028960 أماني سامية  

 25 171733022692 العارف أحالم  

 26 171733027986 العمري إيمان  

 27 171733025411 شيروال شابحة  

 28 171733027322 شاوشي فاطمة  

 29 161633036244 بوثلجة أمال  

 30 171733031091 شاوش كميليا  

 31 171733021081 عاشوري سارة  

 32 171733023384 ماسة إبتسام  

 33 171733033403 بدران سامية  

 34 171733022800 شتيح ياسمين  

 35 171733023573 حمودي منال  

 36 171733023532 قنون فرح  

 37 171733031116 هطال وفاء  

 38 171733034271 تواتي نبيلة  

 39 151533027374 دربالي عائشة  

 R14R031 40 يعقوب جميلة  

 41 171731059191 فراج اسماء  

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

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

 

 



 السنة ثانية ماستر

 أدب عربي حديث ومعاصرالتخصص :  

 : الثالثالفوج  

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة

 42 171733031131 بومعزة جوهر  

 43 171733027578 ناصري عبد النور  

 44 171733029002 أميني فلاير  

 45 171733023742 قاسمي نسرين  

 46 171733026107 قاسي دونية  

 47 171733028031 سالمي سمية  

 48 171733023593 بودربالة نور الهدى  

 49 161635090863 بوعفاسة زهرة  

 50 171733027258 بلقاسم نسيمة  

 51 171733023546 دالي كميلية  

 52 171733021119 قندوز عيدة  

 R150286 53 باهي حنان  

 54 161633035896 حديد يسرى  

 55 171733028089 طيب منيرة  

 56 161633032565 بوزيدي أمينة  

 57 201533035119 جواني ليليا  

 58 171733022131 سفير يسرى  

 59 161633036283 معمر اسمهان  

 60 161632054185 خالفي أكرم  

 61 161633032399 سفير شيماء  

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

/ / / /  
 



 السنة ثانية ماستر

 أدب عربي حديث ومعاصرالتخصص :  

 : الرابعالفوج  

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة

 62 20063026611 رشام كهينة  

 63 171733022077 رغيد امينة  

 64 161632049398 غياطو خالد  

 65 171733031501 شيخي ثيللي  

 66 171733027254 صيفي نجاة  

 67 171733029103 ياحي فلاير  

 68 171733024992 براهيمي مسعودة  

 69 201433031972 خبيزي خولة  

 70 161633026407 مخازني شمس  

 71 171733023715 راجي لبنى  

 72 171733027255 مادي نسرين  

 73 171733029993 دريسي إبتهال وهيبة  

 74 171733032372 زوايد ليلى  

 75 171733030044 قانة سماح  

 76 171733027313 فرحات خديجة  

 77 171733023543 لعمش كريمة  

 78 171733021127 زيمي فاطيمة  

 79 171733023517 نقاز عبلة  

 
 80 161633031829 دريدي موسى

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

 

 

 



 السنة ثانية ماستر

 أدب عربي حديث ومعاصرالتخصص :  

 الخامس  :الفوج

     
 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة

 81 171733021332 سندال أمال  

 82 171733027184 ساعد ايمان  

 83 171733027229 حسيب عائشة  

 84 171733027263 العربي وسيلة  

 85 171733027206 براهيمي رشيدة  

 86 171733027203 رباح خولة  

 87 171733024812 سالوي لديا  

 88 171733022736 فراح سعاد  

 89 171733025354 زان أمال  

 90 171733025387 العلواني رانيا  

 91 171733025554 زان زاكية  

 92 171733031202 جوهري رميساء  

 93 1998222627 سعدي غنية  

 94 171733024965 عالم صبرينة  

 95 171733022742 بلغربي شهيناز  

 96 171733025238 بولعراس نسرين  

 97 161633023872 منصوري سومية  

 R140003 98 لهوازي سهيلة  

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

  / / /  

 



 السنة ثانية ماستر

 لسانيات تطبيقيةالتخصص :  

 : األولالفوج  

 الرقم التسجيلرقم   اللقب االسم مالحظة

 1 171733021746 بلكروش مونى  

 2 171733026870 مديون فوضيل  

 3 161633025463 الوناس لبنى  

 4 171733029684 بلقاضي عبد المؤمن  

 5 201533026631 حمودي ليليا  

 6 171733025177 بوشيوان سعيدة  

 7 171733023617 قطيش يمينة  

 8 171733029010 مطاري محمد  

 9 171733030043 بن سعدية سلمى  

 10 171733027540 بلعسل نوال  

 11 171733026915 دريزي مسعودة  

 12 171733027817 غماري رشا  

 13 161632056784 صيفي لخضر  

 14 171733026159 بن سعيد لويزة  

 15 171733021341 غول داهية  

 16 171733030056 حميدي صارة  

 17 171733030645 خديجي مصطفى  

 18 171733029703 مطاري فاطمة  

 19 171733024114 بالطيب دالل  

 20 171733029501 حمايدي امال  

 21 171733023223 هني نسرين  

 22 171733029443 مطاري أسماء  

 23 171733032747 مزين آسيا  

 24 171733027580 عقون عبدالرؤوف  

 25 161635099168 حميدي لطيفة  

 
 26 171733023042 هني أسماء

 27 201433025937 تور حفصة  

 

 

 

 



 السنة ثانية ماستر

 لسانيات تطبيقيةالتخصص :  

 : الثانيالفوج  

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة

 28 20010096770 سالمي محمد  

 29 171733031499 فضيل تيزيري  

 30 201633024721 موساوي كلثوم  

 31 171733024041 بولعجامة ابتسام  

 32 171733032570 شالبي حليمة أحالم  

 33 171733021071 عيمر خديجة  

 34 171733029717 سلطاني فلاير  

 35 171733022317 طازير بلحسن أميرة  

 36 171733021963 عرعار دالل  

 37 171733024615 رمضاني فهيم  

 38 171733030661 خيري نوال  

 39 171733029936 رافد امين  

 40 161633066043 بعبوش سفيان  

 41 171733027948 حسن باي نهال  

 42 171733023432 باشا خديجة  

 43 161633026211 سبع أميرة  

 44 171733022308 فرقاني أسماء  

 45 171732047821 رافع عبد الباسط  

 46 171733021340 لعالوي حياة  

 47 171733023362 باشا أسماء  

 48 171733027905 سايح مباركة  

 49 171733023971 ماموني أحالم  

 50 171733030152 رميلي عقيلة 

 51 20121029240 يسكر نور الهدى 

 52 171733026428 عزوز ليديا 

 53 201333029528 قاسمي صالح 

 54 211333021291 طهير ليلى  

 

 

 



 السنة ثانية ماستر

 لسانيات تطبيقيةالتخصص :  

 : الثالثالفوج  

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة

 55 20054100417 زيراوي حكيمة  

 56 201533035359 موالي الهام هبة الرحمان  

 57 171733026535 إيدير دليلة  

 58 171733022477 طبال فاطمة الزهراء  

 59 171733021187 منصوري فاطمة الزهراء  

 60 171733027636 العيش حياة  

 61 171733021747 حدوش نبيلة  

 62 171733024285 فارهي ليلى  

 63 171733026096 مصران جميلة  

 64 161633025322 قادير أمينة  

 65 171733028998 مزوان فاطيمة  

 66 171733034533 عالم جميلة  

 67 171733028640 قسمي لمياء  

 68 161633025367 ناشف خديجة  

 69 171733024922 خليفي الضاوية  

 70 171733023427 ناغش حورية  

 71 161633035745 ولباني إيمان  

 72 171733024728 فطاني ديهية  

 73 171733027429 بوعزة احالم  

 74 171733027651 بوسعيد سهام  

 75 171733022901 العباسي يسمينة  

 76 171733032533 ملوك أسماء  

 77 161633025470 قراد محمد أمين  

 78 161633022780 بوشافع عبد الحميد  

 79 161633023718 رشام زين الدين  

 80 211432005826 لزعر فلاير  

 81 21123034655 بن حليمة إسالم  

  / / /  
  / / /  

 

 



 السنة ثانية ماستر

 لسانيات تطبيقيةالتخصص :  

 : الرابعالفوج  

 الرقم رقم التسجيل اللقب االسم مالحظة

 82 171733023563 شاللي مرية  

 83 171733024733 حميش سارة  

 84 171733023426 يقاش حنان  

 85 171733025494 أوجيط يسرى  

 86 161633029248 زرقاق شهيناز  

 87 161633025312 قراد أسامة  

 88 171733032419 مساس نورالهدى  

 89 171733026110 دموش رانية  

 90 171733031043 هارون حياة  

 91 171733030036 يوسفي زهرة  

 92 161633026441 لزرقي يسمينة  

 93 161633027754 بوعشرين نجاة  

 94 171733025376 بويزري حنان  

 95 201433028321 ساسي تسعديت  

 96 171733034613 سعيدي فاطمة  

 97 171733029796 بوعيشة مهدية  

 98 171733021377 منصوري أمينة  

 99 171733030563 سعدو حيزية  

 100 20083030743 جمعة مريم  

 101 171733021147 بوقليمينة مليكة  

 102 161633031905 بن عثمان ياسمين  

 103 161633036054 مرزوق زينب  

 104 1120083040971 دشوشة نادية  

  / / /  

 

 

 

 

 

 



104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

 

 

 

 

 

 

 
99 

100 

101 

102 

103 
 


	جدول-امتحانات-السّنة-الثّانية-ماستر-كلّ-التّخصصات.pdf
	السنة ثانية ماستر.pdf

