
التسجيل رقم  اللقب  اإلسم الرقم  

8 جامعة 1945 ماي  قالمة -   

 قائمـــة  الطلبــــــة 

 كليــــــــة :

 الفــــــــوج :

 الشعــــبة:
  قســـــــم : 
 التحصص:

 األولى  السنــــــة :
: يوم  نشر   

اللغات و اآلداب العربي األدب و اللغة   
عربي أدب و لغة  

1 
جديد نظام ليسانس  

2019/11/24 

 عبير البلدي 19/36035904 1
 جهينة بداوي 19/36038337 2
 زينب بلعابد 19/36037671 3
زايد بن 18/36037625 4  بشرى 
عالية بن 19/36035558 5  نسرين 
عيش بن 18/36035007 6  ريان 
 حفيظة بوبريمة 17/36039606 7
الندى قطر بودرهم  19/36037937 8  
 نورهان بودور 19/36032564 9

 سندس بومعزة 17/36039790 10
 عفاف بومعزة 17/36038436 11
 سندس حداد 19/36034840 12
 شيماء حمودي 19/36039185 13
 أماني خشايمية 19/36037289 14
هللا خلف 19/36037924 15  شمس 
 حنان خلفالوي 19/36034262 16
 سوسن رماش 18/36040166 17
 مروى شريفي  19/36037337 18
 خولة شوابية 19/36035448 19
 هديل صفصاف 18/36039540 20
هللا ضيف 19/36037409 21  نجاة 
 ريان طكوك 19/36037513 22
 رانية عبده 19/36034977 23
 أيوب عثامنية 19/36037294 24
 بثينة عاليمية 19/36036835 25
 إكرام قرايرية 19/36037295 26
 رانيا قرماش 19/36037918 27
 أية مخلوفي 19/36036818 28
 ريان مناصرية 18/36040069 29
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التسجيل رقم  اللقب  اإلسم الرقم  

8 جامعة 1945 يما  قالمة -   

 قائمـــة  الطلبــــــة 

 كليــــــــة :

 الفــــــــوج :

 الشعــــبة:
  قســـــــم : 
 التحصص:

 األولى  السنــــــة :
: يوم  نشر   

اللغات و اآلداب العربي األدب و اللغة   
عربي أدب و لغة  

2 
جديد نظام ليسانس  

2019/11/24 

 هند بشاشرية 18/36039926 30
الهدى نور بكاكرية 19/36038319 31  
 روميساء بلعقون 19/36034277 32
 حنان بلفيل 19/36038831 33
عمارة بن 18/36040863 34 النور عبد   
 سوسن بوزيغة 19/36036163 35
 حدة بوشالغم 19/36037913 36
 رحمة بوقرة 19/36038944 37
 وافية حدادة 19/36039825 38
 عمار حريدي 19/36032456 39
 ريان حطاب 19/36032338 40
 رانية خلة 19/36032721 41
 إسكندر دهماني 19/36037700 42
 يسرى ديلمي 19/36036251 43
نوار رحيل 16/36033098 44  حسام 
 سهام رغايسية 18/36037470 45
 وليد زناش 17/36039020 46
 رحمة سعايدية 19/36036852 47
 صبرينة سالطنية 17/36041283 48
 ندى طلحي 19/36036222 49
 آية ظافر 19/36036079 50
 آية عبودي 19/36032631 51
 دنيا عالل 17/36042452 52
 خلود فراق 19/36037718 53
 إيمان كبابسة 19/36034766 54
 آمنة لكحل 19/36033192 55
 شيماء لمواسي 17/36041278 56
 رحمة مخلوفي 19/36036851 57
 سكينة مخنان 19/36033520 58
 مريم يحي 19/36034340 59
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التسجيل رقم  اللقب  اإلسم الرقم  

8 جامعة 1945 ماي  قالمة -   

 قائمـــة  الطلبــــــة 

 كليــــــــة :

 الفــــــــوج :

 الشعــــبة:
  قســـــــم : 
 التحصص:

: ة السنــــــ  األولى  
: يوم  نشر   

اللغات و اآلداب العربي األدب و اللغة   
عربي أدب و لغة  

3 
جديد نظام ليسانس  

2019/11/24 

 رونق بريمة 19/36038978 60
 حسينة بشكيط 19/36036119 61
شانعة بن 18/36040070 62  ريان 
 شيماء بوخدنة 19/36034408 63
 زينب بوشالغم 19/36037992 64
 ميساء بوعبيد 18/36036976 65
 حورية بوهالي 18/36038747 66
 مريم حجايلية 19/36037040 67
 فريال سخاف 19/36038298 68
 سارة سمار 19/36041005 69
 انتصار سماعل 18/34020467 70
 عائشة شابي 19/36036881 71
 جيهان شرقي 19/36036842 72
 آمنة شريط 19/36034743 73
 إيمان صنصري 19/36038650 74
 مروة طاوطاو 19/36034339 75
 هزار  عايب 19/36034419 76
 رانية عثامنية 19/36032297 77
 نور عمايرية 19/36032897 78
 هديل عيساوي 19/36037198 79
 نهلة قرزيز 19/36037855 80
 روميسة قميحي 19/36036148 81
 هند قنوش 19/36036239 82
 رانية كبابسة 19/36038268 83
 إيمان لعموري 19/36036494 84
 حليمة مامنية 19/36037308 85
 إبتسام مراح 19/36034757 86
 أسماء مومني 18/36039887 87
 ريمة نعامنية 19/36037322 88
 شبيلة هضام  17/36044283 89
الريحان ندى هضام  19/36036332 90  
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التسجيل رقم  اللقب  اإلسم الرقم  

8 جامعة 1945 ماي  قالمة -   

 قائمـــة  الطلبــــــة 

 كليــــــــة :

 الفــــــــوج :

 الشعــــبة:
  قســـــــم : 
 التحصص:

 األولى  السنــــــة :
: يوم  نشر   

اللغات و اآلداب العربي األدب و اللغة   
عربي أدب و لغة  

4 
جديد نظام ليسانس  

2019/11/24 

 أحالم أومدور 19/36032147 91
 مروة بوقفي 18/36040999 92
 دنيا بوقلمون 19/36037594 93
 سمراء توايمية 19/36038283 94
 منار حليمي 19/36034343 95
الهدى نور حيمد 18/36038849 96  
 فيروز خليفة 19/36038300 97
 عمار خيروني 16/36043027 98
 أيمن دبابغة 19/36037293 99

 آسية رقيق 19/36034215 100
 غنية رمايضية 19/36038097 101
 شهيناز زغدودي  19/36032404 102
 شيماء زغدودي  19/36032412 103
 شيماء شاكري 19/36036874 104
 خولة شرقي 19/36036528 105
 نرجس صديقي  19/36032538 106
 شهير طواهرية 18/36039854 107
 أمينة عربة  18/36040042 108
 نورة علواني 19/36041503 109
 آية علوي 17/36040471 110
الهدى نور عياشي 18/36038847 111  
 أميرة عيساني 19/36032649 112
 أسماء فريعن 19/36034227 113
 سارة قاسمي 16/36048471 114
 غادة قروف 19/36037533 115
 إناس كباسي 19/36034774 116
 حواء مركتي 19/36036845 117
 إيمان نابتي 19/36037494 118
 سيليا نواجة 19/36034300 119
 آية هني  19/36032139 120
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التسجيل رقم  اللقب  اإلسم الرقم  

8 جامعة 1945 ماي  قالمة -   

 قائمـــة  الطلبــــــة 

 كليــــــــة :

 الفــــــــوج :

 الشعــــبة:
  قســـــــم : 
 التحصص:

 األولى  السنــــــة :
: يوم  نشر   

اللغات و اآلداب العربي األدب و اللغة   
عربي أدب و لغة  

5 
جديد نظام ليسانس  

2019/11/24 

يحي بن 19/36037527 121  شيماء 
 مارية بوعود 19/36036203 122
ياسمين روان جالخ 18/36057731 123  
 سلمى حجاجي 18/36039961 124
 ريان حلوي 19/36037727 125
 إيمان حمايدي 19/36034769 126
الدين سيف خالف 19/36036166 127  
 مريم دلول 19/36037754 128
 زينب دواخة 19/36038276 129
 هيام رحامنية 19/36034369 130
 رحيمة رغايسية 07/6052737 131
 هديل رقيق 19/36036342 132
 اسمهان رمضاني 19/36033329 133
 أسماء روابح 09/6028765 134
 ريهام زغوم  19/36034282 135
منار لينة سواحلية 19/36034333 136  
 نهاد شهاب 19/36032895 137
 إيمان عثامنية 19/36037300 138
 وفاء عكراف 19/36039844 139
 ريان عويسي 19/36036149 140
 أيمن عيايشة 19/36033271 141
 أماني عيساوي 19/36032233 142
 إبتسام غيم 19/36040650 143
 امال فلفول 19/36037706 144
 أسماء فوغالي 19/36032157 145
 اسراء كشيتي 19/36036101 146
 رميساء لونيس 19/36033461 147
 عبير مسعودية 19/36037330 148
 جيهان مهني 19/36037307 149

Page 5 of 7 NFPGI2006 



التسجيل رقم  اللقب  اإلسم الرقم  

8 جامعة 1945 ماي  قالمة -   

 قائمـــة  الطلبــــــة 

 كليــــــــة :

 الفــــــــوج :

 الشعــــبة:
  قســـــــم : 
 التحصص:

: ــة السنــــ  األولى  
: يوم  نشر   

اللغات و اآلداب العربي األدب و اللغة   
عربي أدب و لغة  

6 
جديد نظام ليسانس  

2019/11/24 

 بسمة بركان 19/36035432 150
 بشرى بلعز 19/36032249 151
الدين سيف مسعود بوجاهم 19/36032515 152  
 شيماء بوشحدان 19/36035214 153
 جيهان بوشريط 19/36035609 154
الهدى نور بوعود 19/36036232 155  
 جهينة حامي 19/36032255 156
 جزيرة دواورية 19/36035437 157
 أسماء ديدي 19/36037899 158
 فتيحة رزايقية 08/6041350 159
هللا  رزق 19/36035478 160  ريان 
 نورهان روابح 19/36038118 161
 مديحة سهايلية 19/36039590 162
 منال سوفي 19/36037948 163
 بشرى شكورة 19/36035436 164
 هناء شمالل 19/36036343 165
 آية شيعاوي 19/36035391 166
 وئام عربة  19/36037658 167
 بثينة عزايزية 19/36036836 168
 هاجر  عيساوي 19/36035567 169
 هديل قتاتلية 19/36038323 170
 هناء قويزة 19/36037556 171
 زينب قيراطي 19/36032353 172
 ريان كدري 19/36032737 173
 بهيجة مخالفية 19/36036840 174
 رانية مخانية 18/36037807 175
 أميمة مسيود 19/36034752 176
 وئام منصوري 19/36036243 177
 أميرة هميسي 18/36037360 178
 محمود يوسفي 19/36038103 179
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