
 0202/0200ماستر، تخصص: األدب الجزائري     الثانيةالسنة 

 األولالفوج 

    
 الرقم اللقب اإلسم 

 1 برحاٌل أسماء 

 2 بنور ٌسمٌنة 

 3 بوذراع زٌنب 

 4 بوعشة إٌمان 

 5 بوفلفل ٌاسمٌن 

 6 ترٌعً صورٌة 

 7 حدادي مارٌة 

 8 حمري مروة 

 9 رحاٌلً رزٌقة 

 10 زٌادة أشواق 

 11 سبتً نجالء 

 12 سحقً إٌمان 

 13 سقوالً سلمى 

 14 سكفالً كاهنة 

 15 سوفً بسمة 

 16 طرشً لبنى 

 17 عرٌفً وردة 

 18 عمٌرة ٌاسمٌن 

 91 قباي مٌسون 

 02 قتاتلٌة إشراق 

 09 قمري آٌة 

 00 لغرٌب لٌنة إكرام 

 02 مجابرة ورٌدة 

 02 معافة صفاء 

 25 ملوكً إناس 

 26 نواورٌة رحمة 

 27 هداهدٌة لبنى 

 
  



 0202/0200األدب الجزائري    ماستر، تخصص:  الثانيةالسنة 

 الفوج الثاني

    
 الرقم اللقب اإلسم 

 1 بخاخشة عفاف 

 2 بركوس توفٌق 

 3 بساقلٌة عائشة 

 4 بساقلٌة مروة 

 5 بن حمٌدة لٌنة 

 6 بوسعٌد نزهة 

 7 بوقنسوس عبٌر 

 8 بوقنسوس لمٌس 

 9 بوقنون محمد عبد الرحمان 

 10 بومعزة صوفٌا 

 11 جاهل مروة 

 12 خالدي فارس 

 13 خلف هللا فطٌمة 

 14 رحمانٌة شٌماء 

 15 رزٌق اٌمان 

 16 رمضانً طارق 

 91 زاٌدي سوسن 

 91 سدراتً لٌنة 

 91 سعٌدي إٌناس 

 02 سٌاري نسٌمة 

 09 عواٌشٌة وسٌم 

 00 عٌساوي رونق 

 02 غمري منى 

 24 قرٌنً ابراهٌم 

 25 قواسمٌة صفاء 



 26 ماجن مروة 

 27 محمودي سمٌرة 

 28 مخلوفً سامٌة 

 29 مرنٌز شعٌب 

 30 هضام سٌف الدٌن 

 31 هٌشور خدٌجة 

 
  



 0202/0200ماستر، تخصص: األدب الجزائري     الثانيةالسنة 

 الفوج الثالث

    
 الرقم اللقب اإلسم 

 1 بلحواس جزٌرة 

 2 بلعزلة سمٌحة 

 3 بن أوغٌدن شٌماء 

 4 بن قٌراط رمٌساء 

 5 بوخضرة حسٌبة 

 6 بورنان إبتسام 

 7 بوشامة سعاد 

 8 بومعزة بشرى 

 9 ثلٌب رٌان 

 10 جباٌرٌة رانٌة 

 11 حمبلً رفٌقة 

 12 حمبلً سلمى 

 13 حمٌدة مروة 

 14 حناشً لٌلٌا 

 15 دٌلمً آٌة 

 16 دٌلمً حٌاة 

 91 رزق هللا بشرى 

 91 رقٌق آمنة 

 91 روابحٌة فراح 

 02 شوابٌة ٌمٌنة 

 09 صحراوي سارة 

 00 ظوافر أمٌرة 

 23 عثامنٌة رومٌسة 

 24 عشاش أحالم 

 25 عقون سلمى 

 26 كردوسً رٌحانة 



 27 نعامنٌة نهاد 

 28 ٌحمدي لٌندة 

 

  



 0202/0200ماستر، تخصص: األدب الجزائري     الثانيةالسنة 

 الرابعالفوج 

    
 الرقم اللقب اإلسم 

 1 بابوري جهٌنة 

 2 بودالٌة شٌماء 

 3 بوساحة أحالم 

 4 بوساحة أمٌرة 

 5 بوستة أحالم 

 6 بوصالح إٌمان 

 7 حفاٌظٌة مروة 

 8 خلفالوي نور الهدى 

 9 دبابً سماح 

 10 ربعً رٌمة 

 11 رخروخ منال 

 12 رزاٌقٌة أسماء 

 13 ستٌتً رحمة نفٌسة 

 14 سلمى نبٌلة 

 15 سلٌمانً دنٌا 

 16 سلٌمانً هاجر 

 91 شاوي مروة 

 91 شتٌوي أمٌرة 

 91 شرٌط شٌماء 

 02 شوابنة أحالم 

 09 شواهدة لٌلٌة 

 00 شوٌب خلود 

 23 شٌروف منى 

 24 عثامنٌة غادة 

 25 فناز أمٌنة 

 26 قلقول حسناء 



 27 كالٌعٌة مرٌم 

 28 لٌتٌم شهرزاد 

 

  



 0202/0200ماستر، تخصص: األدب الجزائري     الثانيةالسنة 

 الخامسالفوج 

    
 الرقم اللقب اإلسم 

 1 بوتابو بثٌنة 

 2 بودم أمٌرة 

 3 بوعشة بسمة 

 4 بوناب راضٌة 

 5 جودي نوارة 

 6 خرٌفً ماجدة 

 7 دبار وئام 

 8 دروٌش نسرٌن 

 9 ربٌعً وفاء 

 10 رزق هللا حلٌمة 

 11 رزق هللا سارة 

 12 زعالنً ٌسرى 

 13 زفول لٌلى 

 14 زهوانً رانٌا 

 15 زواوي أمٌرة 

 16 سقوالً بثٌنة 

 91 سٌعاوي إكرام 

 91 شلباب خدٌجة 

 91 عتروس سلمى 

 02 عرباوي حنان 

 09 غوافرٌة صابرٌن 

 00 قروف نور الهدى 

 23 قروف هٌام 

 24 قلٌل أسماء 

 25 مغٌرس أنفال 

 26 نوادرٌة صفاء 



 27 ٌوسف أسماء 

 28 ملوكً مرٌم 

 


