
رغیوي إبراھیم103.4086870
ضو سمیحة209.9048969
باسي مروة313.39052154
دیدة شیفاء416.39052251
غنوم دالیا517.39076540
زرزور أسماء617.39076837
لعبادي إیمان717.39080685
ھیمة الجیالني817.39080753
قمو صالح الدین918.39049750
داسي سالمة1018.39065229
كرطي إیمان1118.39067088
بالعید صفیھ1219.39063566
شبرو سارة1319.39064397
مسعودي مسعوده1419.39066242
علیھ رقیھ1519.39066406
فرحاتي زینب1619.39066845
سلطاني یونس1719.39067047
بن خلیفة عبیر1819.39067277
قعري صبرینھ1919.39067629
قادي آیة2019.39068522
نسیب آیھ2119.39068621
قادي إبتھاج2219.39068875
مسعودي سمراء2319.39070294
دحمري سارة2419.39072226

قائمة طلبة السنة األولى ماستر لسانیات عامة الفوج  االول (1) 

المقیاس:
األستاذ(ة):
الدورة : السنة الجامعیة :  2022/2023 السداسي 1

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة

اللقب واالسم رقم التسجیل  الرقم

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
كلیة اآلداب والغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

استلمت یوم:9/18/2022
تأشیرة مصلحة التعلییم بالكلیة رئیس القسم  إمضاء األستاذ(ة): 



خناب موسى112.4057289
قدادرة سارة215.39064343
بالخیرات ولید315.39084086
منصور عبد العزیز417.39064884
بریر نجاح517.39067959
عروة نوال617.39069726
برتیمة أسماء717.39071479
زلومة رقیة818.39065821
الزایز منى918.39066424
حریز عبد القادر إناس1018.39067995
كریبع جیھان1118.39072579
مھاوات منال1219.39064019
قدوره رافھ1319.39064361
قاسمي ایمان1419.39064821
جوادي مروه1519.39065644
حنانشھ نجود1619.39066246
الوثري إیمان1719.39066340
دیدي التجانیة1819.39066347
لعیس السیدة1919.39066353
غوار حكیمة2019.39066377
زاوش مسعودة2119.39067354
عبادي جھاد2219.39068548
حاقة سھیر2319.39068988
إبراھیمي الشیماء2419.39069485

قائمة طلبة السنة األولى ماستر لسانیات عامة الفوج  الثاني (2) 

المقیاس:
األستاذ(ة):
الدورة : السنة الجامعیة :  2022/2023 السداسي 1

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة

اللقب واالسم رقم التسجیل  الرقم

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
كلیة اآلداب والغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

استلمت یوم:9/18/2022
تأشیرة مصلحة التعلییم بالكلیة رئیس القسم  إمضاء األستاذ(ة): 



باسي ھند107.9076037
شلغوم مروة212.9058721
زتون زھرة316.39068477
غرایري نعیمة417.39055601
بادي رقیة518.39073587
ریزوق الغالیة618.39080418
لعقابي نعیمة719.39053865
غنادرة زبیده819.39064759
فارح نور االسالم919.39064805
دوش نھى1019.39065155
طلیبھ یمینھ1119.39065171
داده خولة1219.39066393
ونیس عواطف1319.39066473
حمادي مریم1419.39066509
كروشي أحالم1519.39066553
زلومة رحمة1619.39066833
صحراوي رمیصة1719.39067235
تواوة عبیر1819.39067278
تیوه روضھ1919.39067518
قنوني شیماء2019.39068993
مولودي نور الھدى2119.39069604
صبتي جمیلھ2219.39071085
مرابط نور االیمان2319.39071303
غربي بثینة2419.39071394
فطحیزة علي نبیلھ2519.39071463

قائمة طلبة السنة األولى ماستر لسانیات عامة الفوج  الثالث (3) 

المقیاس:
األستاذ(ة):
الدورة : السنة الجامعیة :  2022/2023 السداسي1

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة

اللقب واالسم رقم التسجیل  الرقم

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
كلیة اآلداب والغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

استلمت یوم:9/18/2022
تأشیرة مصلحة التعلییم بالكلیة رئیس القسم  إمضاء األستاذ(ة): 



عازب عثمان مروه117.39069908
سعداني مریم 21939072258
بن غریبي ثوریة31939073280
بن ناجي كریمة41939073326
شنیبة مریم51939073343
بوھني آمال61939073739
وقادي أسماء 71939073834
دقة الحاج نصر 81939074148
جغبالة فیروز 91939079568
حساني ابتسام 101939069587
خالفي صفاء111939070884
غریسي عبد المجید 121939071440
لكحل ریحاب 131939071853
لكحل عبیر 141939071876
بدر الدین بثینة151939072414
خلفاوي ردینة161939072584
كمرشو عبیر 171939073164
مقران حوریة 181939081079
نجیمي رباب191939071913
معلول دنیا201939072220
حلیس رانیا211939072221
والبي ابتسام 221939073913
عیشوش زھرة231939075025
خالیفة زینب241939075053
حمالوي راضیة251939080478

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة

اللقب واالسم رقم التسجیل  الرقم

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
كلیة اآلداب والغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

قائمة طلبة السنة الثالثة اللسانیات العامة الفوج  الرابع (04) 

.
المقیاس:
األستاذ(ة):
الدورة : السنة الجامعیة :  2022/2023 السداسي 1

استلمت یوم:9/18/2022
تأشیرة مصلحة التعلییم بالكلیة رئیس القسم  إمضاء األستاذ(ة): 
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