
اللغة واألدب العربي: قسم  األدب واللغات: كلية

لسانيات عامة: التخصص دراسات لغوية: الشعبة

الثالثة لغة:السنة 

 01:الفوج 

اإلسم اللقب  رقم التسجيل الرقم
عبير البلدي 19/36035904 1

جهينة بداوي 19/36038337 2

نور الهدى بكاكرية 19/36038319 3

حنان بلفيل 19/36038831 4

مسعود سيف الدين بوجاهم 19/36032515 5

أمال بوخنيسة 17/36038103 6

نورهان بودور 19/36032564 7

رندة بورهدون 17/36039687 8

فيروز بوشايب 17/36042903 9

وافية حدادة 19/36039825 10

عبد الرحمان حياهم 17/36041290 11

ايمان خالد 16/36043872 12

رانية خلة 19/36032721 13

حنان خلفالوي 19/36034262 14

جزيرة دواورية 19/36035437 15

يسرى ديلمي 19/36036251 16

حسام رحيل نوار 16/36033098 17

نورهان روابح 19/36038118 18

ريان طكوك 19/36037513 19

ندى طلحي 19/36036222 20

آية عبودي 19/36032631 21

أيمن عيايشة 19/36033271 22

أماني عيساوي 19/36032233 23

خلود فراق 19/36037718 24

إيمان كبابسة 19/36034766 25



اللغة واألدب العربي: قسم  األدب واللغات: كلية

لسانيات عامة: التخصص دراسات لغوية: الشعبة

الثالثة لغة: السنة 

  02:الفوج 

اإلسم اللقب  رقم التسجيل الرقم
أحالم أومدور 19/36032147 1

رونق بريمة 19/36038978 2

حسينة بشكيط 19/36036119 3

دالية بوراس 18/36039469 4

زينب بوشالغم 19/36037992 5

ميساء بوعبيد 18/36036976 6

دنيا بوقلمون 19/36037594 7

جهينة حامي 19/36032255 8

منار حليمي 19/36034343 9

آسية رقيق 19/36034215 10

سارة سمار 19/36041005 11

شيماء شاكري 19/36036874 12

خولة شرقي 19/36036528 13

نهاد شهاب 19/36032895 14

إيمان صنصري 19/36038650 15

مروة طاوطاو 19/36034339 16

وفاء عكراف 19/36039844 17

نورة علواني 19/36041503 18

نور عمايرية 19/36032897 19

هديل عيساوي 19/36037198 20

امال فلفول 19/36037706 21

إيمان لعموري 19/36036494 22

سكينة مخنان 19/36033520 23

أسماء مومني 18/36039887 24

ندى الريحان هضام 19/36036332 25



اللغة واألدب العربي: قسم  األدب واللغات: كلية

لسانيات عامة: التخصص دراسات لغوية: الشعبة

الثالثة لغة:السنة 

 03:الفوج

اإلسم اللقب  رقم التسجيل الرقم
شيماء بن يحي 19/36037527 1

مارية بوعود 19/36036203 2

روان ياسمين جالخ 18/36057731 3

ريان حلوي 19/36037727 4

إيمان حمايدي 19/36034769 5

مريم دلول 19/36037754 6

زينب دواخة 19/36038276 7

هيام رحامنية 19/36034369 8

هديل رقيق 19/36036342 9

اسمهان رمضاني 19/36033329 10

أسماء روابح 09/6028765 11

ريهام زغوم 19/36034282 12

شيماء زواوي 18/36038907 13

لينة منار سواحلية 19/36034333 14

أميرة عيساني 19/36032649 15

أسماء فريعن 19/36034227 16

أسماء فوغالي 19/36032157 17

سارة قاسمي 16/36048471 18

فريدة قحام 18/36037525 19

زينب قيراطي 19/36032353 20

إناس كباسي 19/36034774 21

رندة كتفي 17/36048866 22

حواء مركتي 19/36036845 23

جيهان مهني 19/36037307 24

سيليا نواجة 19/36034300 25



األدب واللغات: كلية

دراسات لغوية: الشعبة
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