
عمل شخصيأعمال تطبیقیةفروضأعمال موجھة
25%25%25%25%

سلیماني غزالة02.950939
لبیھي حكیمة205.9057628
بوسنینة نورة306/9064085
وصیف تواتي وفاء407.9064163
جدیدي ایمان507.9065143
حمزة سھام607.9066787
غربي غالیة708.9055527
معلول حكیمة808.9064774
دویم سعیدة909.9046284
نصرات مروة1014.39060972
صالحي قمرة1117.39076585
طیباني شیماء1217.39078086
زھري عائشة1317.39082877
دریدي سمر1417/39064975
دو آمنة1517/39068160
حلواجي دنیا1617/39075795
بن الشھب مبروك1717/39076453
شرفي دعاء181739076089
حویذق سارة1918.39062621
رغیوة آمال2018.39065733
قادري بدور2118.39065778
بن نونة خدیجة2218.39068507
دبیلو إكرام2318.39068621
بن عمر إكرام2418.39072562
ھمیسي رونق2518.39072757
بن داود حدي2618.39072857
ضو الوازنة2718.39073462
ضو عفاف2818.39073495
عطیاهللا وفاء2918.39073557
شعبان سعیدة3018.39074972
زقب لطیفة3197.821150
سعیدي رفیقة3299.936527
سلیماني غزالة3302.950939
منصوري یوسف3402.936528
صالحي سمیة3503.9050257
صالحي فرحات3606.9055314
میسھ وفاء3707.9065741
فطحیزة عماره اسمھان3808.9055445
دریھم سھام3909.9042944
عوینات عبد العالي4011.9044594
غربي أشواق4111.9047441

قائمة طلبة السنة الثانیة ماسترأدب حدیث ومعاصر الفوج  االول (1) 

الدورة العادیة

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

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة

عالمة االمتحان عالمة م.م اللقب واالسم رقم التسجیل  الرقم

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
كلیة األداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

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



عمل شخصيأعمال تطبیقیةفروضأعمال موجھة
25%25%25%25%

میلودي رحمة108.9052412
بحري فاتن208.9065169
جاب هللا رأفة309.9042501
جابر سارة410.9041028
رحال آمال510.9041681
بوطیب عائشة610.9051589
قدة زینب711.9040062
لكیطة عائشة مروة813.39049933
عالل زبیدة913.39055229
دباخ صونیا1015.39055263
فرحات فاطمة1116.39071605
سعود آمال1217.39053126
األخوه وردة1317.39064955
معلم خولة1417.39068645
بن ناصر الھام1517.39073206
حنانة ا مباركة1617.39076328
عطالي عائشة1717.39083697
بدیدة إخالص1817/39074168
بدیده منى1917/39074340
قطایم سھیلة2017/39082182
بوھریرة جھینة2118.39049059
دیدي جھاد2218.39062838
فرحات ھیبھ2318.39063145
عمارة آمال2418.39064593
ربح هللا إیمان2518.39069497
دبوب حفیظة2618.39069508
مناصر نجاة2718.39069565
احمید أبو العز2818.39072184
قریشي رانیا2918.39073472
سعود سھیلة3018.39073484
سعداني نعیمھ3118.39073513
میلودي رحمة3208.9052412
بن عمر یسرى3317.39069933
زغبیب نھال3418.39072449
بوغزالھ محمد فاطمھ3518.39072788
بریبش دنیا3605.9056522

قائمة طلبة السنة الثانیة ماسترأدب حدیث ومعاصر الفوج  الثاني (2) 

الدورة العادیة

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

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة

عالمة االمتحان عالمة م.م اللقب واالسم رقم التسجیل  الرقم

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
كلیة األداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

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



عمل شخصيأعمال تطبیقیةفروضأعمال موجھة
25%25%25%25%

بن عمر سھام103.9056834
أوبیري كلثوم203.9057060
مدخل بشیرة304.9049474
منصر یمینة408.9063120
معوش مالك510.9041347
غریسي علوي وھیبة610.9049596
سالمي ھاجر712.9049784
عبیدي ھدى816.31093802
بن ناجي رانیا916.35043785
قشوط أمیرة1017.39070034
كوت ھاجر1117.39070684
كوت راضیة1217.39081047
عموري كلثوم1318.39062657
بوقرحة محمد1418.39065904
بودیسھ فاطمھ الزھراء1518.39067236
زنقي نعیمھ1618.39067275
عبابھ ھاجر1718.39067282
طریلي وھیبھ1818.39067289
جبالي الشیماء1918.39068000
بوصبیع ابراھیم نور2018.39068186
بن جدو كوثر2118.39068570
غیاط حواء2218.39068637
حمادي سھام2318.39068658
سوید ساره2418.39072076
حمیده كریمة2518.39072273
فرطاس إنصاف2618.39072564
زبیدي نوال2799.935740
بن عمر سھام2803.9056834
مرغني عفاف2905.9058297
جرمون مریم3007.9064248
جوادي سلیمة3109.9047131
سواكر سمیرة3210/9045721

قائمة طلبة السنة الثانیة ماسترأدب حدیث ومعاصر الفوج  الثالث (3) 

الدورة العادیة

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

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة

عالمة االمتحان عالمة م.م اللقب واالسم رقم التسجیل  الرقم

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
كلیة األداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

وزرارة التعلیم العالي والبحث العلمي

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



عمل شخصيأعمال تطبیقیةفروضأعمال موجھة
25%25%25%25%

مسعودي عائشة104.9050929
العابد علي206.9060460
بن بوزید رشید307.4067024
شنوف نعیمة408.9064332
بلول خیر الدین511.9049568
بالعید زینب615.39064341
بوزقاق أسامة715.39084410
خوازم مریم816.39072576
تواتي أشواق916/39067181
عماري صبرینھ1017.39065770
بوكندي مروة1117.39066881
حامدي شھرزاد1217.39078078
زالسي ھناء1317/39064092
رزازقة إبتسام1417/39071949
سلیماني إیمان1518.39062332
قده شفاء1618.39062376
بن عمر وجدان1718.39062545
رزیق ابتسام1818.39062589
نصیرة وئام1918.39062685
العمودي أم الھناء2018.39063312
منانة أیمن2118.39063677
حداء عبد الباسط2218.39063839
عتیقة حنان2318.39064622
خلیل ناجیة2418.39066112
حمید الرائسة2518.39066670
خوخو جھاد2618.39071761
األسود سھام2718.39075110
بالتومي فضیلة2899.935195
عطاهللا حسام الدین2915.39076839
بالسالم الزھرة3016.39077617
بلعلوي سعیدة3117.39071605
سعید شمسة3217.39074488
شیخة سمیة3318.39065847
مردف سوسن3418.39080743
سوفات نعیمة3595.344861

قائمة طلبة السنة الثانیة ماسترأدب حدیث ومعاصر الفوج  الرابع  (4) 

الدورة العادیة

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

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة

عالمة االمتحان عالمة م.م اللقب واالسم رقم التسجیل  الرقم

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي
كلیة األداب واللغات

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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