
غربي فایزة1212139065973
قماري ملیكة2212139066344
االطرش منار3212139069031
فرجاني لمیاء4212139069556
مقیرحي ھاجر5212139069585
بوعافیھ منال6212139071387
عباس اكرام7212139074385
حمیداني ھاجر8212139074554
بن عمر وصال9212139074565
بوقرن مباركھ10212139074652
بوعنان أحالم11212139074848
دریش غالیة12212139075932
سعد هللا جمانة13212139076258
الیمان سمیة14212139078876
دادة أماني15212139079666
عباس فاطمة الزھراء16212139081746
مباركي آیة1708.9049908
عربیھ نریمان182039063862
رحماني خولة19212139058541
عویني لیلى20212139066092
قمودي ھناء21212139069394
مصطفاوي مریم22212139070731
شاشھ شروق23212139071053
برحومة حمزة24212139071954
سعیدي ھدى25212139072134
شارف سعاد26212139072493
خشیبة إیمان27212139072937
بوضبیة سامیة28212139072981
غدیر ابراھیم فیروز29212139073467
غزال عمار302039069073
حجایجي جھاد3139070350
قرمیط خدیجة3217.39074215
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قائمة طلبة السنة الثانیة لیسانس دراسات لغویة الفوج األول (1)

المقیاس:
األستاذ(ة):
الدورة : السنة الجامعیة :  2023/2022 - السداسي 3

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:9/15/2022
تأشیرة مصلحة التعلییم بالكلیة رئیس القسم  إمضاء األستاذ(ة): 



رزوق حلیمة1212139080375
عبید عائشة2212139081162
مسعي أحمد نجاح3212139082388
سعیدي انصاف420.34021461
ضمایده لینھ5212139068964
طویل ریمھ6212139071988
سعدي مصطفى7212139072105
بریر ام الخیر8212139072423
فرحاتي صفاء9212139072515
مرغني ماریا10212139073468
طریلي صفیھ11212139073844
العایب عفراء12212139074172
بوصبیع ھاجر13212139074198
محده شیماء14212139084378
الوثري مریم152039064875
العابد ریان16212139054938
فردیة سارة17212139069329
شایب منى18212139070735
حمید فاطمھ الزھراء19212139071140
قادي منار20212139074536
عازب الشیخ نور الھدى21212139074552
فادعي دعاء22212139074718
بالطیب سعاد23212139074751
عثماني ربیعة24212139077119
مومن موسى خدیجھ25212139078669
صحراوي جمعھ26212139078742
رزیق جیھان27212139078854
حوبھ فتیحة28212139081778
مسعودي عفاف2908.9053494
سروطي ریان3020203906350
كرثیو مروة312039064869
العیاضي أحالم3218.39072384
33
34
35

قائمة طلبة السنة الثانیة لیسانس دراسات لغویة الفوج الثاني (2)

المقیاس:
األستاذ(ة):
الدورة : السنة الجامعیة :  2023/2022 - السداسي 3

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:9/15/2022
تأشیرة مصلحة التعلییم بالكلیة رئیس القسم  إمضاء األستاذ(ة): 



عیادة عاتكة1161734033818
لمادي نور الھدى2191939066577
خالدي صفاء32039067923
بركات عفاف4212139069358
سعدون یسرى5212139071198
ھارون إیناس6212139071541
كروش راضیھ7212139071562
بحري صفاء8212139071575
نعیمي مریم9212139071597
ھارون نسرین10212139071601
دبیب جیھان11212139071817
الوثري الشیماء12212139071926
حنكھ آیھ13212139073403
طالب شیماء14212139075923
خذیر لبنى15212139075937
بالھادي لیلى16212139079272
العماري امال17212139080114
بصدیق إلھام18212139085634
قرمیط ایمان نور الھدى19212139085703
شیخة صفیة20202039064821
نوره محمد الصغیر21212139066188
غنامي كروان اسماء22212139068953
ذیاب إكرام23212139069646
بریم بالل24212139071944
جریدي سمراء25212139072014
بسوس اسالم26212139073907
دباخ ریمة27212139076283
قسوم وصال28212139077705
دقعة منال29212139078532
باسي العید3016.39072028
نعرزرة مباركة3117.39067539
بوسالمة رحاب322034019867
33
34
35

قائمة طلبة السنة الثانیة لیسانس دراسات لغویة الفوج الثالث (3)

المقیاس:
األستاذ(ة):
الدورة : السنة الجامعیة :  2023/2022 - السداسي 3

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:9/15/2022
تأشیرة مصلحة التعلییم بالكلیة رئیس القسم  إمضاء األستاذ(ة): 



نویوة عائشة1212139081166
مزوار لمیاء2212139084700
األطرش أحالم3212131027889
لعیس امال4212139071933
بریم مریم5212139072318
شویرفات منیھ6212139074052
سموحي ایمان7212139074134
دحده مطیعة8212139074184
طواھریة ھناء9212139074201
رحومة عائشة10212139074603
بالي وصال11212139074612
بونقاب شیماء12212139078345
نغموش نصر مباركة13212139081945
زغار أسماء14212139082762
ثوامریة محمد15212139086258
دریدي منار1621.39082292
بكاري إیمان17212139069651
قدوري وفاء18212139070745
داودي الزھرة19212139071219
تجاني سھیلة20212139072989
دباخ سارة21212139076285
زیدي ھناء22212139076381
سالمھ جھینھ23212139076804
ھومھ لینھ24212139076838
دغوش نجاة25212139077671
بن عمر عبد المجید26212139078619
بره صھیب27212139078698
زوینة حسنى نورھان28212139080343
رباني نور الدین29212139082470
كمرشو آیة الرحمان3020203906028
تریعة أحالم3114.39054504
بوراس فریال3215.39073054
عربیة نریمان332039063862
34
35

قائمة طلبة السنة الثانیة لیسانس دراسات لغویة الفوج الرابع (4)

المقیاس:
األستاذ(ة):
الدورة : السنة الجامعیة :  2023/2022 - السداسي 3

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:9/15/2022
تأشیرة مصلحة التعلییم بالكلیة رئیس القسم  إمضاء األستاذ(ة): 
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