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 كلـيــــة اآلداب و الـلغـــات

 

 بالمائة 02 فئةمحضر لجنة الترتيب والتوجيه لاللتحاق بالماستر 

 2022/2021برسم السنة الجامعية 

 لاللتحاق بالماستر القائمة النهائية للمقبولين 

  بمعلومات صرح مترشح كل يتعرض -هامة ةمالحظ

  نهائيا ترشحه رفض إلى األصلي للملف مخالفة
 االنجليزية : قسم

Spécialité :DIDACTICS OF FOREIGN LANGUAGES 

MEMADI ABIR 

BENAYAD ISSAM 

KOUAOUCI RANIA 

BELGHERRAS BOUCHRA 

HOUACHINE MAROUA 

RABAHI FATNA 

Bekaye Samira 

Beldjalli khadidja 

Mouaoued Faiza 

Boumedien amel 

Boughrara Assia 

Merah Khaoula 

Belkeir Lazhar 

Aidouni Hadjer 

 تافياللة شروق

 دحمان فتيحة

 يةبوعبد هللا آس

 عبير بن شعايب



 

Spécialité : LITERATURE AND CIVILIZATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialité : LANGUAGE SCIENCE 

 يمينة مالكي

 عباد ريهام

 حداد جميلة

 خضور ريان

 رماضنية سمية

 حاجي نحني

 هواري منال

 بلبشير سفيان

 عيس نب محمد

 عتيق غوتية سمية

 يرهام م حسا

 مرزوق سمية

 خالدي جواد رفيق

 سمار خديجة رتيبة

 

 

شهرزاد مرزوق  

كفيف سماءأ  

دريس ةزحم  

الدين بدر  والي  

 يتيم سهى ايمان

 نيواعل جهيد محمد

 ةصبرين رماني

 كريم زياني

 صارة عبدلي

 مداح ولةخ

 يسىع بن العربي

 دويس ةسامأ

 الهام بلقاسم



 

 :يقسم اللغة واألدب العرب

 القرار االسم واللقب

 تطبيقية لسانيات بكاي نجية

 عربية لسانيات سغوان سمية

 ومعاصر حديث أدب هديلي هجيرة

 تطبيقية لسانيات إكرام عريج

 ومعاصر حديث نقد صفاوي فاطمة

 ومعاصر حديث نقد فاطمة مدوري

 ومعاصر حديث نقد خديجةنهاري 

 ومعاصر حديث نقد بن ديمراد سهيلة

 عربية لسانيات داودي أسماء

 ومعاصر حديث أدب علو رانية

 ومعاصر حديث أدب حميدة العيدي

 ومعاصر حديث نقد مالآ بوزيد

 ومعاصر حديث نقد الحفيظ عبد رمضاني

 تطبيقية لسانيات ش آمالاودر

 ومعاصر حديث أدب بوشامة سهيلة

 تطبيقية لسانيات عالّلي هنية

 ومعاصر حديث أدب حامدي سمية

ومعاصر حديث نقد رويقب فتيحة  

ومعاصر حديث نقد مزيان عائشة  

ومعاصر حديث نقد مطروح إدريس  

ومعاصر حديث نقد زعبوب محمد  

ومعاصر حديث نقد عرباوي مروة  

 M2 ومعاصر حديث أدب بلحاج يسرى

 M2 ومعاصر حديث أدب يحياوي سناء

  M2 ومعاصر حديث نقد حطاب رانيا

  M2  تطبيقية لسانيات  بوشامة سهيلة

 M2 ومعاصر حديث نقد بوعبسة مريم إشراق

 

 

 

 



 

 

  :قسم اللغة الفرنسية

ETUDIANTS ADMIS EN MASTER 1 

 

 بن قلفاط

 

ةعويشة سهيل  

 

Littérature et civilization 

 Littérature et civilisation روضة بوخيار

 Sciences du Langage شيماء مصلي

 Littérature et civilisation هشام حميدي

YousfI Khadidja Sciences du Langage 

عطية نب  Sciences du Langage مجيدة 

Kebir Malika Littérature et civilisation 

Benosman Fadila Wafaa Sciences du Langage 

مرزوق صوفي حسناء  Sciences du Langage 
 

 

 

ETUDIANTS ADMIS EN MASTER 2 

Benkhedda Errim 1- Didactique du français langue étrangère 

 Didactique du français langue étrangère -1 إيمان أوطويل

 

 

 

 

Khelif Fatima Sciences du Langage 
BENMANSOU

R 
ABDEHEQ Littérature et civilisation 

BENAZOUZI Mohammed Habib 
Allah 

Littérature et 
civilisation 

Tabet Derraz Saleha kamila Littérature et 
civilisation 

Tabet Derraz Imene Sciences du langage 
Benhammou Mohammed Sciences du Langage 
Belharrane Mohammed Amine Sciences du Langage 

 Sciences du Langage مريم عميرات

 Sciences du Langage إيمان هنان



 :قسم الفنون

 فنون تشكيلية

 فضيلة بوحوص

 يحةتبن عيسى ف

 معمر مير

 اكرام معاشو

 فدوى ميلودي

 فاطنة بوصينة

 إبراهيم حاكمي

 جهاد رحماني

 بوعالمات عبد الحفيظ

 المحيط تصميم

 حورية حسني

 إيناس لعيور

 فراح بربار

 أسماء لشالش

 نهاد زاغو بن

 مغاربي مسرح

 بشرى حساين

 زهرة حسناء رقاقبة

 معسكريحسينة

 امحمد مرزوقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :شعبة الترجمة

 بحراوي يمينة

 عقود فتيحة

 صديقي نور الهدى

 ازناسني محمد مروان

 كريد فتح هللا

 أسماء شبيب

 شريفة نسرين غماري

 إدريس  مسيح

 بن دحمان بالل

 بناصر فاطمة الزهراء

 صليحة شيماء بابا بن درمل

 ازناسني محمد مروان

 خليف سهيلة

 بن صالح ليندة

 بن كرمة رجاء

 الشيخ عبد الرحمن نور الهدى

 قويدر بشرى

 مويسي سماح

 محتوت المية

 بولنوار أمينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :شعبة االسبانية

 

 

 رزيق مينةأ

 أونان أمين

 صيد آية

 مبروك سمية

 قزريط  أمين 

 ياسمين احمد بابا

 صارة طيب بن

 نعيمة بوشمة

 يسرى ملوك

 ليلي مجاهد بن

 لزهاري العالية

 صولدي  مباركة فاطمة 

 بوغرارة  ياسين 

 بوغرارة  وفاء 

 يوسف موطاس


