
 الجمهوريـــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيــة

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 
 كلـيــــة اآلداب و الـلغـــات

 اللغة االنجليزية

 1قائمة الطلبة المقبولين ماستر 

 تعليمية اللغات األجنبيةتخصص 

 نظام الكالسيكي و LMDنظام  %02فئة 

 

 تعليمية اللغة  االنجليزية خلوفي أم الخير

Okeil Fatima تعليمية اللغة  االنجليزية 

 تعليمية اللغة  االنجليزية سبقاق فاطمة الزهراء

 تعليمية اللغة  االنجليزية سلسبيلزهيوة 

 تعليمية اللغة  االنجليزية لميس خيدوس

 تعليمية اللغة  االنجليزية هنشير  فاطمة الزهراء

 تعليمية اللغة  االنجليزية عابدي لبنى

 االنجليزيةتعليمية اللغة   نغموش علي منار

 تعليمية اللغة  االنجليزية مزوني فاطمة الزهرة

 تعليمية اللغة  االنجليزية صليحة نور الهدى عبدلي

Dhia Eddine Bouguettaya تعليمية اللغة  االنجليزية 

 تعليمية اللغة  االنجليزية بقري نوال

 تعليمية اللغة  االنجليزية نوار زينب

 

benmansour chafika تعليمية اللغة  االنجليزية 

Lebbad Mohammed تعليمية اللغة  االنجليزية 

 تعليمية اللغة  االنجليزية أونان نبيلة

 تعليمية اللغة  االنجليزية بلهاشم كميلة

Ghirane chahrazad تعليمية اللغة  االنجليزية 

 تعليمية اللغة  االنجليزية نعيمة نهاري

 تعليمية اللغة  االنجليزية بن عيسى  العربي

 تعليمية اللغة  االنجليزية بن ددوش عبد الهادي

 تعليمية اللغة  االنجليزية سعيداني ياسين

CHAIA Hatem تعليمية اللغة  االنجليزية 

 االنجليزيةتعليمية اللغة   قويدر

 تعليمية اللغة  االنجليزية جمعي نريمان

 تعليمية اللغة  االنجليزية اسامة حجايجي
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 كلـيــــة اآلداب و الـلغـــات

 اللغة االنجليزية

 نظام الكالسيكي و LMDنظام  %02فئة  أدب وحضارةتخصص  1قائمة الطلبة المقبولين ماستر 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

                                                             

 أدب وحضارة زناسني حفيظة
KERZABI SAMIRA أدب وحضارة 

 أدب وحضارة وذان بوزيان
 أدب وحضارة خلف هللا أمال

Chabane Ikram Rania أدب وحضارة 
 أدب وحضارة بلماحي حنان

 أدب وحضارة غبغوب محمد اسالم
 أدب وحضارة بدر الدين والي
 أدب وحضارة زريدة حمزة
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 كلـيــــة اآلداب و الـلغـــات

 اللغة االنجليزية
 نظام الكالسيكي و LMDنظام  %02فئة  علوم اللغةتخصص  1قائمة الطلبة المقبولين ماستر 

 علوم اللغة دحماني زهرة

 علوم اللغة أيمن كبسة

 علوم اللغة حواء شدالة

Nedjai Rayan Tahar علوم اللغة 

 علوم اللغة شيخة لينة

 علوم اللغة بوخدية  هند

 علوم اللغة جمال عبد الناصر زكري

 علوم اللغة سريدي صفاء

AISSA DILMI Farah علوم اللغة 

 علوم اللغة شمس العال ديرم

Bouguerara Zakaria علوم اللغة 

 

 
 علوم اللغة مصطفاوي يوسف زين الدين

imane rachida DELHEM علوم اللغة 

Ali Houssameddine Ziadi علوم اللغة 

 علوم اللغة رحماني عمر

 علوم اللغة ولجي خالد


