
2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

كلٌة االداب و اللغات

قسم اللغة و االدب العربً

الثالثة لسانٌات عامة : السنة

30/01/2020الى غاٌة 18/01/2020تقسٌم األفواج لفترة االمتحانات الممتدة من 

 أ01الفوج  لسانٌات عامة3س
مرٌم الصوم 1

نور هان الطاهر دواخة 2

شهرزاد بوحدٌد 3

أسماء جامع 4

سمر حجاٌلٌة 5

وردة حواوسة 6

عبد الرحمان حٌاهم 7

رحٌمة خراخرٌة 8

بثٌنة خلفون 9

بٌة خلٌفً 10

حسٌبة دغمان 11

فاطمة  الزهراء دهمانً 12

أسماء روابحٌة 13

نوال زاٌدي 14

لمٌاء زدادرة 15

سمٌرة زدام 16

سلمى زروال 17

بلقٌس زعموش 18

إٌمان سحتوري 19

 ب01الفوج  لسانٌات عامة3س
نهاد سودانً 20

اٌمان شطٌبً 21

عائشة شٌباب 22

أمال شٌبانً 23

آٌة صالح 24

دنٌا عاشوري 25

دنٌا عبٌدي 26

وجدان عزٌزي 27

رحٌمة عمارنة 28

زٌنب فركوس 29

نور الهدى فٌصلً 30

أمانً قزقوز 31

جٌهان قٌبوب 32

فاطمة كٌلة 33

جٌهان لبو 34

اٌمان مرازقة 35

بثٌنة مرقاق 36

صفاء منصوري 37

إٌمان ناصري 38



 أ02الفوج  لسانٌات عامة3س
رحمة بخاخشة 1

رباب بخوش 2

حنان بداٌدٌة 3

منال براهمٌة 4

شٌماء بلهاٌن 5

صفاء بن قٌراط 6

ٌاسمٌن بن لعماري 7

بثٌنة بوخاري 8

خولة بوراس 9

فطٌمة بوعوٌنة 10

سمٌة بومعزة 11

هاجر تبسً 12

نور الهدى جبارنٌة 13

عواطف حرٌدي 14

زهٌة حفٌان 15

منال خلٌل 16

فاطمة الزهراء درغوم 17

سعاد دغمان 18

 ب02الفوج  لسانٌات عامة3س
صفاء رزٌقً 19

غادة رفاد 20

رمٌساء سالم 21

إناس شاٌب 22

أمٌنة شٌعاوي 23

منال صوادقٌة 24

مالك طوٌل 25

سارة عبٌدي 26

خدٌجة علٌوي 27

وفاء غوباش 28

سالف قواسمٌة 29

نور الهدى كحل الراس 30

راضٌة لقرٌنً 31

سامٌة لوصٌف 32

اسماء مرٌبعً 33

وفاء معاللة 34

اسماء معٌزي 35



 أ03الفوج  لسانٌات عامة3س
نجوى اقرود 1

وفاء بازٌن 2

لبنى برجم 3

هدى بنور 4

سارة بنوري 5

ٌاسمٌن بوحدٌد 6

شٌماء بوحرام 7

دالل بودالٌة 8

مروة بودالٌة 9

شٌماء بوزهٌر 10

شٌماء بوعود 11

دنٌا بوفرٌدة 12

ٌسرى بوقرة 13

أمٌرة حجاج 14

شهٌناز حجوجً 15

مروة حمامدٌة 16

جٌهان حمداتنً 17

صبرٌنة خلة 18

رونق زاوي 19

 ب03الفوج  لسانٌات عامة3س
دعاء زقاولة 20

بشرى شرٌط 21

ابتسام عقون 22

إلهام غرسً 23

نورة فقراوي 24

شٌماء فناز 25

إنصاف قروف 26

إكرام قوادري 27

رمٌساء قٌراطً 28

رمٌسة قٌراطً 29

بثٌنة كانون 30

مروة لقصٌر 31

إكرام لوصٌف 32

شهرة مسعودي 33

آمنة ملوكً 34

حنان ملوكً 35

دالل منجل 36

إلهام مومد 37

ٌسرى مومنً 38



 أ04الفوج  لسانٌات عامة3س
أمانً العلمً 1

خلود العومً 2

رانٌا العٌفة 3

نسرٌن بلهوان 4

فراح بن حمدي 5

مهدٌة بن الغة 6

أمال بوخنٌسة 7

آسٌة بوشبرٌن 8

أصالة بوشالغم 9

اٌمان بوشالغم 10

راشدة بومعراف 11

صباح حاجً 12

سارة حمداوي 13

صفاء حمٌدي 14

سارة حوالة 15

سامٌة حٌمر 16

اسماء خمٌسً 17

أحالم دوخً 18

 ب04الفوج  لسانٌات عامة3س
أمٌرة ربوح 19

خلود رحاٌلٌة 20

بثٌنة زعٌمن 21

شٌماء زغدودي 22

فائزة زٌاٌة 23

زٌنب سعٌدي 24

رٌان صحور 25

لبنى عمر عبده 26

جٌهان عنطوري 27

أشواق عٌاد 28

اٌمان عٌشاش 29

أسماء غجاتً 30

مسٌكة فرحً 31

رندة قراشة 32

جمٌلة قرد 33

إنتصار قروف 34

إبتسام محمد السعٌد 35

رندة هدروق 36



 أ05الفوج  لسانٌات عامة3س
ٌسرى احمامدة 1

عبلة الهدار 2

منال بجاوي 3

عفاف براهمٌة 4

حورٌة بوحجار 5

مرٌم بوشرٌبشة 6

إٌناس بوشعالة 7

سماح بولهولو 8

خولة بومزاوط 9

رانٌا تلٌلً 10

رمٌساء جبابلة 11

وئام حسٌن 12

ندى حضري 13

اٌمان خالد 14

جهٌنة خالٌفٌة 15

خلود خلة 16

رانٌة خلٌل 17

صورٌة ذٌاب 18

أسماء رمضانً 19

عبٌر رمضانً 20

 ب05الفوج  لسانٌات عامة3س
أمٌمة زغدودي 21

برٌزة ساٌحً 22

ندى سعاٌدٌة 23

إناس سعٌودي 24

إٌمان سلٌمانً 25

سوسن شرشاري 26

قائمة بالدٌن شطاب 27

فاطمة الزهراء شعابنة 28

آٌة ضربانً 29

ندى عباٌنٌة 30

شمس العلى قطاف 31

رانٌة قلود 32

صفاء كالٌعٌة 33

مروى لعفٌفً 34

أمٌرة لعموري 35

جٌهان لوصٌف 36

صبرٌنة ماضً 37

بسمة مرعً 38

أمانً ٌحمدي 39

سمٌة ٌوسف 40



 أ06الفوج  لسانٌات عامة3س
حمزة أودٌنً 1

بشرى بركانً 2

اٌناس بلخٌط 3

خولة بن رجم 4

أمال بن ٌحً 5

راوٌة بوجنانة 6

أحالم بوزناد 7

أمٌرة بومزراق 8

بثٌنة حاجً 9

أمٌنة حداد 10

سعٌدة حدادة 11

الهام حملة 12

بشرى خضراوي 13

لٌندة خالف 14

فاطمة الزهراء دراجً 15

لٌلى رمضانً 16

سماح رواشدٌة 17

 ب06الفوج  لسانٌات عامة3س
حسام الدٌن زٌتونً 18

سلمى ساسً 19

شهٌرة سقوالً 20

رٌان سماعلً 21

إٌمان شوافة 22

ابتسام طالبً 23

فاطمة الزهراء طاوطاو 24

ذكرى عمٌار 25

مونٌة فضالوي 26

بشرى قحام 27

سارة قرفً 28

عالء الدٌن قروي 29

شٌماء كردوسً 30

كرٌمة مشطري 31

مروة معافة 32

مروة معامرٌة 33

نعٌمة معاٌشٌة 34


