
 

2016/2017:اللسانيات العامة:المقبولون في الستة األولى ماستر تخصص  
 

 الرقم االسم واللقب
 01 بولعيد كنزة

 02 تومي سومية

 03 خشايمية أمينة

 04 عبعوب حسيبة

 05 شراد أمال

 06 مزيادي وهيبة

 07 معوش سمية

 08 عياشي عبير

 09 بليدي صفاء

 10 زروالي خلود

 11 العلمي مروة

 12 كالعي مريم

 13 حاليمية فكيهة

 14 معيزة ياسمينة

 15 مشاعلة قويدر

 16 ساعو سهام

 17 سعيدي غالية

 18 حفصي نجالء

 19 شدادي أمال

 20 خلة نصيرة

 21 سناوي ياسمين

 22 مقري نبيلة

 23 روايمية أحالم

 24 ضيفي سمية

 25 خرفان خولة

 26 بوخرصة صديقة
 27 بدوي وفاء
 28 قنوش لطيفة

 29 خملي جليلة

 
 
 

 



2016/2017:اللسانيات التطبيقية:المقبولون في الستة األولى ماستر تخصص  
 
 

 الرقم االسم واللقب
 01 لعلي منال

 02 بولبدة زينب

 03 شرفي رحمة

 04 قرماش هناء

 05 بن ربيعة سارة

 06 غيالني نزيهة

 07 عمران ريمة

 08 بوعالق غادة

 09 رقية جميلة

 10 كركرو خولة

 11 حمدي بثينة

 12 زيان زينب

 13 حجاج ربيعة

 14 عباس جمال

 15 منصوري صابرين

 16 عجابي سفيان

 17 حديبي عادل

 18 محمد دردار

 19 شوشان ف الزهراء

 20 بن عاشور ذهبية

 21 شوابي بسمة

 22 سودة فريال

 23 كحلوشي رجاء

 24 بن طراد مصطفى

 25 أوريسي مريم

 26 قروط سارة
 27 شايب فريدة
 28 غربي لخضر

 29 عبيد منال

 30 قرومي بدر الدين

 31 جبار زينب

 

 
 



2016/2017:نقد حديث ومعاصر:المقبولون في الستة األولى ماستر تخصص  
 الرقم االسم واللقب
 01 بن هويس زينة

 02 بوستة وداد

 03 بوطوطن عائشة

 04 بعلوج مريم

 05 قطوي إيمان

 06 العايب نجاة

 07 خريس سعاد

 08 مرقي أمينة

 09 عوابدي أسيا

 10 حرحوز نور الهدى

 11 قدوح بثينة

 12 معمري رزيقة

 13 تومي رويصاء

 14 عبد الالوي أسماء

 15 دكدوك نجود

 16 بورشروش خدجة

 17 شايب راسو ابتسام

 18 بدادي نجاة

 19 رزقي حنان

 20 دحدوح الشريف

 21 بوشيحة وفاء

 22 ربيع خروف

 23 سدراتي سلمى

 24 ظافري مروة

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2016/2017:المقبولون في الستة األولى ماستر تخصص األدب العربي الحديث والمعاصر  
 الرقم االسم واللقب

 01 زياني مريم

 02 تومي حليمة

 03 زيتوني سرور

 04 قنفودي أمينة

 05 مزليني محمد

 06 كافي سارة

 07 رجاتي باية

 08 عايبي شهرة

 09 حمداني سوسن

 10 غربي محمد

 11 خير الدين أمال

 12 صخري ماجدة

 13 غواسي خديجة

 14 حمودة أميرة

 15 كالرات أمينة

 16 بن صفية بشرى

 17 فقار سناء

 18 علي سريحن خولة

 19 براهمية حسينة

 20 زعالني آمال

 21 العرباوي حنان 

 22 حمدوش سمية

 23 بوغمبوز خميسة

 24 شابي فؤاد 

 25 حميدة صارة

 26 عجاج سارة
 27 عيشوري نريمان

 28 حمالوي سعاد

 29 زين الدين ساسي

 30 كربوعة حياة 

 31 حمدان خالد 

 32 رمضاني عبير 

 33 رحيمي خلود 

 34 بوعكاز سارة



 35 بوزندة بسمة

 36 عرعاري أمينة

 37 بن ناصر رندة

 38 بريهمي جهاد

 39 عمارنية بشرى

 40 بن مسعود كلثوم

 41 شليحي عمار

 42 حدادة صورية

 43 عليالت بشرى

 44 مزياني بشرة

 45 تاليلية إيمان

 46 زربيطة وسام

 47 جديدي مريم

 48 بورنان ابتسام

 49 سعدون راضية

 50 زمولي زهرة

 51 رحامنية بشير

 52 قواسمية رندة

 53 عمراوي شيماء

 54 بلعابد سوسن

 55 زاوي سهام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2016/2017:المقبولون في الستة األولى ماستر تخصص األدب العربي القديم  

 الرقم االسم واللقب
 01 لعمايرية منير

 02 رهواج وسام

 03 خلفة حورية

 04 بوتوقة ليندة 

 05 لواتي دليلة 

 06 شبل رحاب 

 07 معموري ليلى 

 08 بوبلي أسماء 

 09 قحام إيمان

 10 عطروش سامية

 11 بن حمري عماد 

 12 العيسوب بسمة 

 13 مزيان لبنى 

 14 لعبيدي اسماعيل 

 15 عاللي فريدة 

 16 لرقم سميرة 

 17 بن مرابط نسيمة 

 18 بوقدح أميرة 

 19 حبشي خديجة 

 20 سيسطة كريمة 

 21 شبور مريم 

  
 


