
علیات مفتاح102.936058
غرایسھ نصیرة202.945288
سعود نزیھة308.9043618
عوادي الحادة408.9053671
عبد الالوي فاطمة508.9063997
غرایسة بسمة610.9043399
ذویب أسماء710.9052199
بن عمار حكیمة811.9042164
داده أسماء911.9044136
بوخلط عائشة1012.9051504
ھویدي محمد رضا1115.39066264
نوري شعیب1215.39070699
سوفي رشدي1317.39077741
میمون أمال1417.39082531
دقھ إبتسام1517/39065887
داودي إنتصار1617/39067296
مسعي محمد مسعودة1717/39069914
بوراس إناس1818.34018596
بلقاسم جھینة1918.39064121
بلھادي مباركة2018.39064666
نوري شھرازد2118.39064987
ذھبي محمد األمین2218.39065473
زكایره فیروز2318.39065502
بریم حنان2418.39065797
خیشة حواء2518.39065799
ممي سھیلة2618.39065850
بكاري ھالة2718.39066118
األعور أنفال2818.39066829
دھانة مفیدة2918.39069563
العایز أسماء3018.39070313
یوسف الزھرة3118.39070333
لكحل وئام3218.39070475
بالخامسة طارق3302.936003
صحراوي منى3411.9045233
خضیر وردة3511.9049796
مسعودي نجوى3613.39057602
جاري عبد الوھاب3714.39057733
بكوش سمیرة3815/39071030
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قائمة طلبة السنة الثانیة ماستر لسانیات عامة الفوج  االول (1) 

.
الدورة العادیة

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

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



شوشاني محمد علي104.9055617
بحیر أسماء207.9063844
بریك عربیة307.9064098
قمولة حكیمة407.9078273
بورغدة توفیق508.6036034
غمام علي ناجیة610.9048712
درقیش ملیكة711.9043214
لخویمس ربیعة811.9049621
میلودي رشیدة911.9049622
رضواني فیروز1016.39070572
معروفي سالف1117.39070872
عبدربھ دالل1217.39076541
قادري ھالة1317/39071032
منصور آمال1418.39064099
حراش خضرة1518.39064204
حراش سندس1618.39064206
كامط عائشھ1718.39064209
غضبان مریم1818.39065921
بوشاش مریم1918.39065922
واغد ھاجرة2018.39065941
االشراف رجاء2118.39066840
بوضبیة أمیرة2218.39067087
عثماني إسراء2318.39067438
ذیب إیمان2418.39067740
كوت شروق2518.39068082
قرفي أمیرة2618.39068208
بن موسى خولة2718.39069514
جاني رباب2818.39069732
مھري رجاء2918.39071315
جودي سالف3018.39072414
بودیسھ بوبكر3118.39074341
زكور كریمة3218.39081045
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قائمة طلبة السنة الثانیة ماستر لسانیات عامة الفوج  الثاني (2) 

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

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



قعید سمیرة100.936142
واغد وردة204.9052354
سوید فتیحة304.9052765
بنین رقیة407.9064696
دامون فضیلة507.9079059
باي راضیة608.9050322
فطحیزة سعد سلیمة708.9060123
جیالخ سلیمة811.9043793
قویدري خدیجة911.9050538

بلول ایمان1012.9058184
ناقص إیمان1117/39070386
صوالح محمد التجاني1217/39073867
ناقص أحالم1317/39076788
زویزیة وداد1418.39066814
كیرد دلیلة1518.39066838
غمیمھ أحالم1618.39067987
شویة مریم1718.39068044
عربیة ھاجر1818.39068056
عباس خولھ1918.39068243
بوصبیع ابراھیم منال2018.39068332
بن نوي نوال2118.39068698
شنوف الخنساء2218.39069713
طالب جوھر2318.39069956
دباخ ریان2418.39070374
مقدود سمیة2518.39071058
كوت مریم2618.39071638
بیطھ كوثر2718.39071726
بن شوارة مریم2818.39071734
منصوري مروه2918.39072086
بلول میس الریم3018.39073433
منصوري مصطفى3100.930035
بن ناھیة عبد المالك3202.936217
عیساني عبد القادر3304.9048461
زھواني رشیدة3413.39059265
بكوش سارة3517.39066467
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قائمة طلبة السنة الثانیة ماستر لسانیات عامة الفوج  الثالث (3) 

.
الدورة العادیة

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

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



وصیف خالد حنان101.941890
نید فوزیة203.9057043
خرشي فایزة307.5097389
تومي مریم410.9050260
بلھ باسي إنصاف517.39064189
بوصیبع العایش منال617.39066234
شایب مسعوده717.39069913
باحدي زینب817/39070093
تركي وئام917/39073794
بن سالم صفاء1018.39063820
بكیشة دنیا1118.39064131
سعدین الشیماء1218.39064407
فرج ھناء1318.39064573
عالل نور الھدى1418.39065033
بوخزنھ احالم1518.39065192
عیاشي مروة1618.39066400
تجاني أمال1718.39066657
صحراوي الضاویة1818.39066675
قدة عائشة1918.39066738
قادي إكرام2018.39067992
سعید ساجدة2118.39068015
نصرات فائزة2218.39068089
قنوني نریمان2318.39068587
مسبل أمال2418.39068617
مسعودي صفاء2518.39069995
دغوش حنان2618.39070347
غنایم أماني2718.39071189
صماري وفاء2818.39072456
باي عفاف2918.39073546
تجاني محمد الحبیب3090.47.1210
بحري یاسین3191.255655
عطاء هللا منى3217.39079238
شرادید نھلة3318.39071741
بلكحل إیمان3418.39071757
حشیفھ ھدى3518.39073051
صوادقیة سعیدة3618.39074965
قشاب سلیمھ3718.39075043
بن عتوس عائشة3818.39075296
شریط فیروز3918.39076072
حاوي نسیمة4018.39076720
التجاني ھاجرة4118.39076863
قرفي إبراھیم4291.14.1328
بن سعدیة خلیفة4399.326754
قمولة مفتاح4499.926944
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قائمة طلبة السنة الثانیة ماستر لسانیات عامة الفوج  الرابع (4) 

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

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