
 قالمة 5491ماي  8جامعة 
 اآلداب واللغاتكلية 

 قسم اللغة و األدب العربي
 0202/0200السنة األولى ماستر، تخصص: األدب الجزائري    

 األولالفوج 

    
 الرقم اللقب اإلسم 

 1 َذال دىرَح 

 2 يشُذ أياٍَ 

 3 عفاَفُح آَح 

 4 تٍ انشُخ يالن 

 5 سىالٍ رَاٌ 

 6 عطُح آَح 

 7 تىَفهح إًَاٌ 

 8 لراوٌ راَُح 

 9 دًُر نُهً 

 10 تٍ جًُم جهاٌ 

 11 عُسىش أدالو 

 12 يكاوٌ أيًُح 

 13 عتسايُُح شًُاء 

 14 يخانفح كرًَح 

 15 عثًاٍَ آيال 

 16 تذَار صفاء 

 17 ضُف هللا يروج 

 18 جعفر زَُة 

 91 دًساوٌ فرَال 

 02 زروال تشري 

 09 عىاَشُح لطر انُذي 

 00 جاترٌ عاَذج 

 02 تغىر أَح 

 02 يجًاج اتتهال 

    

 

  



 قالمة 5491ماي  8جامعة 
 اآلداب واللغاتكلية 

 قسم اللغة و األدب العربي
 0202/0200األدب الجزائري    السنة األولى ماستر، تخصص: 

 الفوج الثاني

    
 الرقم اللقب اإلسم 

 1 عفاَفُح اًَاٌ 

 2 دىاش دعاء 

 3 تىدراهى غادج 

 4 درود إخالص 

 5 َاصرٌ أسًاء سُذش 

 6 تركىش يُال 

 7 دُاشٍ دَُا 

 8 تساَذَح أدالو 

 9 دجىجٍ اتتهال 

 10 خاف رتٍ فرَال 

 11 كثاتسح فىزَح 

 12 فردٌ رَاٌ 

 13 تٍ نعثُذٌ عفاف 

 14 تٍ َىب َسري 

 15 تىشارب يروج 

 16 سالوٌ رَذج 

 91 سعذاوٌ  يرَى 

 91 تٍ شعثاٌ  فرَذج 

 91 لرلاٌ  زَُح 

 02 غفار فرَال 

 09 دتاتسُح دَُا 

 00 دغًاٌ َاسًٍُ 

 02 شاطر يروج 

    

    

 
  



 قالمة 5491ماي  8جامعة 
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 قسم اللغة و األدب العرب
 0202/0200السنة األولى ماستر، تخصص: األدب الجزائري    

 الفوج الثالث

    
 الرقم اللقب اإلسم 

 1 َصاَثُح تىثُُح 

 2 وارث شروق 

 3 فىغانٍ عاتٍ َعًُح 

 4 تىنخُىط يُال 

 5 تجاوٌ تشري 

 6 فضالوٌ وردج 

 7 يراتطٍُ تثُُح 

 8 رَذاٍَ راَُح 

 9 تىعاتٍ يروج 

 10 لىادرَح تشري 

 11 ديُاتٍ سهًً 

 12 تصُىد عىاطف 

 13 خهح  سارج 

 14 يجانذٌ آَح 

 15 عثايُُح أدالو 

 16 لرٍَُ دُاٌ 

 91 ترَعح أيُُح 

 91 تىسادح أياٍَ 

 91 تىرفار أيًُح 

 02 لىادرَح إَُاش 

 09 تٍ يارش صهُذح 

 00 هادف شعُة 

    

    

 

  



 قالمة 5491ماي  8جامعة 
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 0202/0200السنة األولى ماستر، تخصص: األدب الجزائري    

 الرابعالفوج 

    
 الرقم اللقب اإلسم 

   1 

 25 َىسفٍ رَاٌ 

 26 تىشايح سًاح 

 27 ورجٍُُ هذَم 

 28 يُاصرَح هاجر 

 29 لىاسًح رَاٌ 

 30 تىشالغى إًَاٌ 

 8 اَصانذٍ نُهً 

 9 عثاَُُح أَح 

 10 رياَضُح شرَفح 

 11 لجاجح رَى 

 12 تهُهٍ آسُا 

 13 جُطٍُ صىرَح 

 14 رفُك إًَاٌ 

 15 تهذىاش سهًً 

 16 نىصُف إًَاٌ 

 91 تهمُذوو هذَم 

 91 رواتذٍ عفاف 

 91 لذياٌ روتُهح 

 02 تضُاف شًُاء 

 09 تٍ صىَهخ َذي 

 00 دفافصح دسًُ 

 23 شىاف َاسًٍُ 

 24 دًُىرج إَصاف 

    

    

 

 


