
اللقب

حكيمةاحميميد39439404 1

انفالاالحمادي39481504 2

الزهرةاالسود39426504 3

الصادق الحاجاالطرش39446018 4

يسرىالتجاني39465619 5

جناتالزروق39468819 6
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يزيداللبي39500409 16

يسرىالنوري39451501 17

معراجاليمان39498413 18

سهىأحموده39471403 19

آيةبابة39438202 20

العرباض هللا عبدبابه39467510 21

أميمةبابية39484501 22

الرحمان هدايةباحة39422016 23

مناربادي39426214 24

والء شريط2539415514

إلهامبافي39486711 26

خلودبالرحال39410309 27

الزهرةبالرمضان39515801 28

حليمةبالطاهر39458909 29

منىبالي39447413 30

ساميهزكري بده39429612 31

أسامةبرجم39423104 32

حنانبرحومة39432005 33

أميرةبريبش39475601 34

بثينهبعاج39429205 35

العزيز عبدبك39413605 36

كريمهبكاري39407512 37

سهامبكاكره39476809 38

نعيمةخلوط39407705 39

روانبلعيدي39420212 40

حنانبلول39414909 41

 مباركة معتوقي4239480518

 هنية أحمد جويده4339480608

 فرحات العايش محمد4439442812

ليلىجغبالة39484609 45

ساره نواس غمام4639491509

 سوسن حمد زيتونة4739332108

 سهيلةقعري4839445619

الهدى نور عبيد4939347405

 منال عبيد5039347315

منى سراوي5139347317

 بسملة مستوري5239319215

ليلى العماري5339051336

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية

االسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

كلية األداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفرع األول (1)قائمة طلبة السنة االولى جذع مشترك لغة و أدب عربي  الفوج األول 

الدورة العادية

:المقياس

:(ة)األستاذ

:الدورة  1السداسي  - 2023/2022:  السنة الجامعية 

9/28/2022:استلمت يوم

تأشيرة مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



اللقب

الدين بدربلول39480508 1

صابرينةحامد بن39468918 2

سالفسالم بن39465318 3

شيماءسالم بن39465409 4

عبيرطالب بن39465917 5

الرحمان أيةهللا عبد بن39408418 6

يسرىعلي بن39429418 7

عفافعلي بن39446303 8

عبيرعلي بن39447308 9

ذكرىعمار بن39450901 10

منالعمر بن39419204 11

منيرةعمر بن39442107 12

صفاءعمر بن39476816 13

مريمعمر بن39498203 14

نفيسهموسى بن39445014 15

حفصةموسى بن39503004 16

سليميامه بن39492004 17

خلودبنين39407213 18

أسماءبنين39476702 19

حوىبوته39444819 20
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مناربوخالفة39469101 22

ايمانبوخزنة39488516 23
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إسالمبوديسه39444807 25

جيهانبوذراع39457618 26

الدين شهاببوراس39447218 27
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هاجربوصبيح39459502 31

مياربوضياف39433012 32

الرؤوف عبدبوطيب39432509 33

مسعودةبوعكاز39474219 34

يمينةبوعود39433205 35

راويةبوغزالة39426012 36

أميرةبوكوشه39423106 37

ايمانبوليفه39488519 38

خميسبوهني39429215 39

هديلبيات39433115 40

كنزةبيات39510310 41

نرجسبيه39419206 42

 مريم برشو4339484612

 عائشة حليالت4439419002

 عبير واغد4539432518

 عائشة قاسمية4639517813

ايمانبافي39447106 47

هنيهحنكه4839442120

 حنان حوامدي4939423118

502.99E+08وهيبة قاسمي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية

االسم الرقم

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

كلية األداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفرع األول (2)قائمة طلبة السنة االولى جذع مشترك لغة و أدب عربي  الفوج  الثاني 

الدورة العادية

:المقياس

:(ة)األستاذ

:الدورة  1السداسي  - 2023/2022:  السنة الجامعية 

9/28/2022:استلمت يوم

تأشيرة مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



اللقب

أسماءتامه39476701 1

امنةتامه39488420 2

نسيبةتجيني39439414 3

سميهتركي39447213 4

بشيرتريكي39502812 5

يسمينهتواتي39424014 6

إسراءابراهيم تواتي39430307 7

األصيل شمسثامر39475714 8

آيهجابر939407004

عيشههللا جار39479506 10

سعديةجبالي39481517 11

أميرةجراية39486309 12

زهرةجغبالة39451903 13

خديجةجالب39408001 14

آمنةجاللي39474002 15

أميرةجليلة39474003 16

خديجةجيرب39458918 17

سلسبيلحداد39413508 18

ماريهحدد39465516 19

زكيهمحمد حريز39448109 20

منىحريزي39466005 21

مهادحشيفة39442108 22

أسماءحمادي39431708 23

سميرهحماشه39492305 24

الدين عمادحمويه39463606 25

مهادحمي39473207 26

جمعهحميداني39429209 27

فاطمةحميدي39451114 28

مسعودحميدي39519502 29

آمنةحواس39413202 30

ابتسامحوامد39438310 31

عواطفحوامد39447713 32

تقوىحوامدي39423803 33

هناءحويج39433118 34

مريمخادم39434406 35

رفيقةخته39451818 36

الفتاح عبدخريف39484816 37

عفافخزان39495012 38

الزهرهخاليفه39429120 39

صفاءخلفاوي39474119 40

 خولة ناوي413980008306

 شيماء مدلل4239418916

 حنين غيالني4321.39070107

 أمال بالهادي4417.39073851

 العيد ساعد بن4521.39073078

ميمونه تركي4620.39066

 راضية عماره4739347018

 أنفال باقي39447908

خوله ريغي4839423201

سندسنعروره39429305 49

ضحىفتيتي39451104 50

آالءقرفي39413201 51

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية

االسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

كلية األداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفرع األول (3)قائمة طلبة السنة االولى جذع مشترك لغة و أدب عربي  الفوج  الثالث 

الدورة العادية

:المقياس

:(ة)األستاذ

:الدورة  1السداسي  - 2023/2022:  السنة الجامعية 

9/28/2022:استلمت يوم

تأشيرة مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



اللقب

رجاءخوازم39423204 1

خولةخيشة39432015 2

إزدهارداده39444806 3

محمدداسي39519114 4

أمانيداودي39425906 5

فاطمةدحة39432613 6

آمنةدحده39485801 7

هناءدحه39424010 8

بثينةدرام39476103 9

الصادقدردقه39423718 10

إيماندركي39407109 11

ماريةدريدي39439813 12

مسعود بنت آيةدقعة39475701 13

أسيادودي39423105 14

قصيدوش39438714 15

خليفةدوش39490310 16

هيفاءذويب39447502 17

صابررايسة39432416 18

فلةربيح39474209 19

صفيةربيح39474615 20

سالفرتيمه39471401 21

هاجررحومه39471504 22

الزهراء فاطمهسالم رزاق39408914 23

حليمةلبزة رزاق39489708 24

ايناسرزقة39418710 25

مسعودةرزيق39407608 26

سعادرقاب39450920 27

الدين شمس محمدرمضاني39415406 28

خولهرمضاني39476718 29

زبيدةزاوي39438511 30

حفصةزايد39438411 31

زينبزايد39444908 32

ريانزبيدي39413419 33

الدين سيفزبيدي39414410 34

شيماءزعبوب39461116 35

الزهرةزعبوب39515719 36

أنيسةزغيدي39458711 37

ودادفرحات زكور39413818 38

ايمانفرحات زكور39418708 39

نجالءزالسي39417218 40

نجالءخاليفه39466614 41

 جمعة قحمص4239347003

 جميلة قحمص4339347004

 حسيبة سالم4439435204

 سمية شيحاني4518.390

 هند بالبل4639423420

 أيمنفار4721.39077

 مروة رقيق4820.39066

مروهبكاكره39477002 49

 أيمن بوطيب5039065934

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية

االسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

كلية األداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفرع األول (4)قائمة طلبة السنة االولى جذع مشترك لغة وأدب عربي  الفوج  الرابع 

الدورة العادية

:المقياس

:(ة)األستاذ

:الدورة  1السداسي  - 2023/2022:  السنة الجامعية 

9/28/2022:استلمت يوم

تأشيرة مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



اللقب

هاجرهزنقي39502103 1

هاني اماحمد زواري39488411 2

هديلفرحات زواري39442903 3

نبيلةزيدان39433013 4

فلايرزيدان39461317 5

هناءزين39407709 6

هيثمزين39415509 7

اسراءسالمي39487206 8

براءهسبع39465212 9

الهدى نورسعدون39426302 10

بسمةسعود39441819 11

نجودسعودي39471419 12

سوسنسعيد39492514 13

حيزيةسعيدي39458913 14

ثوريةسواكر39438406 15

ريحانةسواكر39439712 16

الزهرهسوداني39429119 17

نسرينسوداني39429410 18

تهانيسوفي39458903 19

مريمسويد39471708 20

سندسشائب39450307 21

ايمانشراحي39448001 22

سندسشراحي39465402 23

الزهرة فاطمةشريط39421705 24

ايهشريط39448004 25

شيماءشريط39492719 26

سوسنشريفي39410707 27

خلودشطي39458920 28

ناريمانشقعار39459410 29

ريانشكمبو39447206 30

هدىشنطابي39465615 31

شفاءشوقي39483309 32

زهرةصالحي39442001 33

فاطمةصالحي39442016 34

ايمانصحراوي39456220 35

عليمحمد صوالح39466506 36

الرحمان عبدصوري39426114 37

هناءصيفي39499804 38

سناءضربان39459103 39

يوسفضو39413903 40

الزهراء فاطمةضو39415219 41

باهلل المنتصرضو39480011 42

أمنةضيف39442606 43

نجاةطعبلي39451308 44

سليمةعادل39492107 45

 نشوان هويدي4621.39082429

 نوال خنوفة4721.39071160

 دعاء حميداتو4821.39074717

 ابتسام خلفاوي4916/39052788

 إيمانبوته5019.39068542

هالة  سالمي5121.39068393

 األزهربوحنه5239386109

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية

االسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

كلية األداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفرع الثاني  (5)قائمة طلبة السنة االولى جذع مشترك لغة وأدب عربي  الفوج الخامس  

الدورة العادية

:المقياس

:(ة)األستاذ

:الدورة  1السداسي  - 2023/2022:  السنة الجامعية 

9/28/2022:استلمت يوم

تأشيرة مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



اللقب

هدىعثمان عازب39438817 1

الصادقعبابه39476712 2

نجوىعباسي39473209 3

الدين خيرالمولى عبد39407215 4

آيةعبيدات39407901 5

امباركةعتير39440207 6

المنعم عبدعجيبه39444917 7

هنيةعجيمي839520104

جهينةعرجون39476106 9

عفافعروه39445001 10

صفيةعريف39476118 11

أسماءعريق39486112 12

أمينةعشاب39456206 13

حدةعشاب39456305 14

احمدعطية39433606 15

الشيماءعالق39425916 16

عرفاتعلوان39429616 17

سميةعليه39432313 18

وردهعمامره39413005 19

سعديهعمراني39483307 20

ريمعمريوي39491119 21

بشيرةعناد39441902 22

أسماءعوادي39431709 23

خديجةعوادي39434018 24

سليمهعواس39492114 25

اسماعيلعون39466210 26

سهامعون39475607 27

مروههللا عون39426211 28

آيهعوينات39466903 29

األصيل شمسعويني39438609 30

سودةعيساوي39484813 31

جيهانعيشوش39447114 32

شروقعيشوش39448114 33

سميرغبشة39517405 34

عائشهابراهيم غدير39413603 35

شيماءابراهيم غدير39476813 36

لندهإبراهيم غدير39496709 37

سليمهغديرإبراهيم39443408 38

عبيرغربي39465419 39

أميمةعلوي غريسي39472105 40

الرحمان أيةغزال39460520 41

تركيةغضبان39431911 42

صبرينغضبان39435610 43

 نورهانحبى4439467810

 بسمة قسومة4539448009

 أميرة صحراوي4639444804

سناء صحراوي4739445618

 إكرام مقى4839408508

 رميصاء غيالني4939420211

 ريان دريدي5039408714

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية

االسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

كلية األداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفرع الثاني (6)قائمة طلبة السنة االولى جذع مشترك لغة و أدب عربي الفوج السادس  

الدورة العادية

:المقياس

:(ة)األستاذ

:الدورة  1السداسي  - 2023/2022:  السنة الجامعية 

9/28/2022:استلمت يوم

تأشيرة مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



اللقب

إيمانعلي غمام39465117 1

الشيماءعلي غمام39465205 2

رحمهعماره غمام39465308 3

منارغميمه39447410 4

خديجةغندوفة39490214 5

أحالمغندير39423702 6

رجاءفار39467304 7

يمنىفرحات39477019 8

وفاءفرحاتي39433203 9

إحسانعلي فطحيزه39467007 10

عائشهعمار فطحيزه39465916 11

حسينعمار فطحيزه39467211 12

رميصاءقادي39491017 13

ياسين أحمدقاسمي39412603 14

العرابيقاسمي39488115 15

محمدقبنه39429402 16

انتصارقداري39488511 17

إيمانقدور39475602 18

صفاءقدوره39413601 19

منارقديري39411507 20

عليقروي39420402 21

عربيهقشوط39444920 22

ماريةقعري39447319 23

ليناقلقول39432803 24

ماريةقمولة39413707 25

بوخاري أحمدكحالوي39447004 26

جميلهكروش39489314 27

رمزيكهمان39442709 28

كوثرلبزه39463116 29

صليحةلبيهي39493113 30

نبيهةثلب لجدل39481709 31

هديللعسل39458020 32

نورةلعقاب39484907 33

ماريةلعويد39438007 34

سندسلعويني39438519 35

مريملعيس39436205 36

فاطمةلمادي39435910 37

مناللموشي39429406 38

مايسةلومي39414415 39

 شهد باي4039421420

 نسرين دبات413947006

 وصال بودوخة4239477017

اسماءحمية39441814 43

 المالك عبد مراد4439415202

 زكرياء روان4539321216

 فطوم خذيري4639347220

 عمار عيسى4717.39076173

 ريان غريب4839065758

 شيماء الذيب4939075922

 حدة عبعوب509035494

الفرع الثاني (7)قائمة طلبة السنة االولى جذع مشترك لغة وأدب عربي  الفوج السابع 

.

الدورة العادية

:المقياس

:(ة)األستاذ

:الدورة  1السداسي  - 2023/2022:  السنة الجامعية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائرية

االسم رقم التسجيل  الرقم

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

كلية األداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

9/28/2022:استلمت يوم

تأشيرة مصلحة التعلييم بالكلية رئيس القسم : (ة) إمضاء األستاذ



اللقب

حنانمحبوب39418720 1

هنيهمداسي39434504 2

نورمرابط39451317 3

هدى تبرمراح39435113 4

الحافظ محمدمراد39438720 5

اسالممرخي39462916 6

مباركةمسعودي39447401 7

سميةأحمد مسعي39447212 8

الزهراء فاطمهمسيوغي39481616 9

رانيةمصباحي39490708 10

اسماءمضو39434916 11

ماريةمعامير39463118 12

أنور أحمدمعيزه39407006 13

أسماءمقرحي39438209 14

شهرهمكاوي39459111 15

أيمنمكاوي39486418 16

اسراءمهرية39418618 17

فضيلةموالتي39496205 18

هنيةمولى39479520 19

إلهامميدة39438306 20
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االسمرقم التسجيل الرقم



منتهىميده39481707 21

مريمميرة39433002 22

أحمدميسه39420006 23

سناءميلودي39413509 24

رميصاءميم39448906 25

وجدانميهي39499920 26

نصرنصرات39513907 27

منارنصري39407615 28

هناء غومة298.9061206

جهادنعومه39429210 30

الزهرةنقاب39438316 31

بسمةنقاب39438402 32

منىنوري39467718 33

أسماءهبيته39409514 34

عطاهللاهدى39495007 35

الشيماءهويدي39413307 36

شيماءورجاق39476116 37

عرفاتعمران وصيف39407503 38

شيرازيخلف39479420 39

 جوايرية حمادي4039463004

 ريان والبي4139407306

مريم  عاد4239411412

 وئام علية4339438820

 ربيعةعلي بن4439490804

 آية شطي4539425902

 قويدرعماري4639390915

 صفاء إبراهيم بوصبيع4739447302



 مارية إبراهيم بوصبيع4839447320

أسماء هللا جاب492109042030

 عائشةمنصوري5039347119

 نعيمة قحمص5139058491

دعاءميده5239481511
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:المقياس

.:(ة)األستاذ
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