
شارف دنیا12039070356
خماس دنیا2212139069310
عبابسھ باھیة3212139071100
قدیري شروق4212139071125
لعویني دعاء5212139071186
بقاط مریم6212139073029
حمید وداد7212139073044
باویة شكیب أحمد تمیم8212139075919
علوان راضیة9212139079320
قاسم إیمان10212139079776
مختاري أسماء11212139085606
عبادي خلود12212139069305
عیاشي عمر أیمان13212139071535
كرطي شیماء14212139072997
بن ناصر نجوى15212139077182
زربیط حنان16212139077207
ساعي شروق17212139078343
فریجات ثریا18212139078664
دویم ساره19212139079058
بلول شیماء20212139079189
بلول وداد21212139079206
بوصبیع العایش أماني22212139079668
تجاني زھیرة23212139080749
مسعي أحمد إیمان24171739065014
ربیعي خیرة25191939066564
بوزقاق عصماء26191939069094
سالمي وئام27212139068297
بالھادف اإلمام علي28212139069287
شكیمھ اكرام29212139071545
بوردحة یمینھ30212139072147
دیك أمینة31212139072369
بكاري مریم32212139072649
خمیدة ریان332039062298
مقرحي صبرین341939067266
غربي عالء الدین352039070727
بورقعة لیلى362039072117
العایب فاطمة الزھراء372039072114
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة
وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي

المقیاس:كلیة اآلداب والغات
.األستاذ(ة):قسم اللغة واألدب العربي

الدورة :السنة الجامعیة :  2023/2022 - السداسي 3

قائمة طلبة السنة الثانیة لیسانس دراسات أدبیة الفوج  األول (1) 

اللقب واالسمرقم التسجیل الرقم

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



عروه الزھرة آیھ1212139073424
سواكر انتصار2212139073428
بن یامھ زینب3212139073447
عوینات ھالة4212139073483
دریدي ایمان5212139074136
شتیح ھدیل6212139074828
كینة نور اإلیمان7212139078535
عازب أحمد سعدیة8212139078681
كینة سوسن9212139085950
محمودي كلثوم10212139086204
طالب بشیرة11202039053421
موساوي إیمان1221.39078125
قمولة ردینة13212139068828
بوھني ھبة14212139069393
بداده بسمھ15212139069438
بن بلة مریم البتول16212139071148
خالة شمیسة17212139071574
لعیس عزیزة18212139072054
مشارة رجاء19212139072168
جوغي بسمھ20212139072436
جوغي وفاء21212139072709
اللحیة ھدایة الرحمان22212139074825
رقیق سناء23212139077135
مرخي حیاة24212139079051
شریط الحادة2509.9039440
قریوي ریان26212139069318
قرید بلقیس27212139069692
بوذینھ لیلى28212139069873
حمو آیة29212139071886
واغد أیمن30212139071895
بریبش المكي31212139071931
خادم نور الھدى32212139072683
عروك جھینة3317.39071960
محبوب حكیمة3415.39074157
غدیر عمر فاطمة الزھراء3516.39077826
بن عبد هللا فوزیة3617.39071548
شكمبو منال3718.39068180
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قائمة طلبة السنة الثانیة لیسانس دراسات أدبیة 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): 



عبابھ أسماء1212139073404
مسعودي فاطنة2212139075707
مسعودي زینب3212139076012
منقع ھناء4212139077909
ھیمھ آدم5212139077949
بلول إیمان6212139079175
األطرش إیناس7212139079305
سعیده نجاح8212139079359
بن الشایب الھادي9212139080090
بن عمر سعاد1015.39077039
كساب دنیا1118.39066699
ھارون رضا12202039064401
ھاني ھناء13212139068296
العمري فاطمة الزھراء14212139068940
فلیون سناء15212139069335
سلطان ھاجر16212139070196
سعادة اكرام17212139071917
شیخة القائمة18212139071928
بلیمي مبروكة19212139072084
بن علي سلیم20212139074154
عاشور ماریة21212139074321
بولیف تھاني انتصار22212139076256
موساوي بشیرة23212139077104
فطحیزة عمار حسناء24212139077110
صوادقیة سارة25212139077125
سعیدي وصال26212139077330
قیطون صفاء27212139078346
غزال جمانة28212139078587
أحمادي بسمة29212139080165
حنانشة حیاة30212139080463
خماد ربیعة31202039073183
العایب فاطمة الزھراء32202039072114
زھاني سمیة3339070364
بكوش نور الھدى3418.39076835
موم نمارق3519.39066985
خناوي خلود3615.34052127
زقیر زبیدة3718.39065986
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قائمة طلبة السنة الثانیة لیسانس دراسات أدبیة 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): 



منصر ھبة هللا1212139068294
حلیالت ورده2212139068299
غربي نور القلوب3212139070739
بحري كوثر4212139071591
عزوز ایة الرحمان5212139071936
بریبش ریحاب6212139071986
مشري سارة7212139072980
سعودي خلود8212139073438
منصر مروه9212139073860
بكوش دعاء10212139074147
عبد الصادق صبرینة11212139077976
زكور فرحات شیماء12212139078692
موساوي دعاء13212139079317
حنافي فاطمة الزھره14212139079349
دبیلي فردوس15212139079350
العوني نادیة16212139082359
بن عمر ھنیة1717.39069929
حیدوسي سلیمھ18212139070135
مني مروه19212139070173
بن خلیفھ لمیس20212139070723
الذھبي أشواق21212139071085
واغد رومیصاء22212139071982
عطیة رقیة23212139072973
عمراني فوزي24212139073271
حمادي عبد الرؤوف25212139073323
خضیر سھام26212139074158
ذیاب فاطمة الزھرة27212139074175
تامھ دعاء28212139078672
غدیر أحمد إبتھاج29212139079716
بن حامد فضیلة30212139086181
بن علي لطفي31212139086226
بن عدي بثینة321939072563
رواص یسرى3318.39070041
نصیب شیماء3417.36054862
بن العید جمعة3518.390659097
عویني رحاب362039065981
بن تیشة أمل3717.39073859
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قائمة طلبة السنة الثانیة لیسانس دراسات أدبیة 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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