
 

 

    قسم الدراسات األدبية والنقدية /قسم الدراسات اللغوية/الجذع المشترك

20/20/0202مستغانم يوم :   

 إعالن للطلبة 

 
 
داس ي األول )تعل  (0200/0202م إدارة القسمين الطلبة المعنيين باالمتحانات التعويضية للس 

 وفق مايلي : التعويضية  عن رزنامة االمتحانات

  21لمدرج رقم ا -صباحا  0322من الساعة  بدء   ،26/20/0202 الثنين ايوم  -1

المستويات المعنية : السنة األولى جذع مشترك/السنة الثانية ليسانس /السنة الثالثة 

 ليسانس)شعبة الدراسات اللغوية/ الدراسات األدبية و النقدية(

 21المدرج رقم  –صباحا  0322بدء  من الساعة ،20/20/0202الثالثاء يوم  -0

المستويات المعنية : السنة األولى و الثانية ماستر )تخصص الدراسات 

 اللغوية/الدراسات األدبية والنقدية(

 تنبيه :

 حضوركم ضروري وأكيد ،وكل غياب يتحمل الطالب)ة(ال مسؤوليته3 -

الطلبة الذين لم يقدموا مبرراتهم لإلدارة يمكن تقديمها لمسؤولي التخصصات        -

 ذ المقياس  يوم االمتحان 3و الشعب أو ألستا

 االمتحانات التعويضيةبقائمة الطلبة المعنيين 

 الرقم: اللقب االسم المستوى  الفوج

  .1 عبد النبي بختة سنة أولى جذع مسترك 21

  .2 عابد أسماء  السنة الثانية دراسات لغوية 21

أدب مقارن وعالمي-1ماستر  21   .3 زرقان حليمة 



دراسات أدبية1ماستر  21   .4 بسيدة نسرين 

  .5 بلعالية مريم السنة الثانية دراسات لغوية 21

  .6 مهلي يمينة سنة أولى جذع مسترك 12

لسانيات عربية0ماستر  20   .7 مشهود شريف راضية 

تعليمية اللغات0ماستر 20   .8 مغرابي فاطمة 

بيقيةالسنة الثالثة لسانيات تط 20   .9 روجان أمال 

1ماستر 20   .10 زيغام زهرة 

لسانيات تطبيقية0ماستر  20   .11 حمدي فاطمة  

تعليمية اللغات1ماستر  20   .12 بلعوج مليكة 

  .13 سيد  أحمد لطيفة  السنة الثالثة دراسات أدبية 20

  .14 تلمساني  خديجة  السنة الثانية دراسات لغوية 20

لسانيات عربية0ماستر  20   .15 غزالي  عبد القادر 

أدب حديث ومعاصر 1ماستر 20   .16 كادي  محمد لحسن 

  .17 بلحاجي عائشة السنة الثانية دراسات لغوية 21

  .18 عجال  أمال  السنة الثالثة دراسات لغوية 21

أدب حديث ومعاصر 1ماستر 21   .19 يونس ي  محمد 

  .20 بقدور بن عطية بدرة  السنة الثالثة لسانيات 21

  .21 وزاني  أحمد السنة الثانية دراسات أدبية 20

أدب حديث ومعاصر 0ماستر 20   .22 باشا  فوزية 

أدب مقارن وعالمي-1ماستر  20   .23 كحيل  عائشة 

أدب مقارن وعالمي-0ماستر  20   .24 بريك  كريمة  

أدب حديث ومعاصر 0ماستر    .25 عقبوبي شيماء 

  .26 قدور بكير  يمينة السنة الثالثة دراسات لغوية 22

  .27 حمودي زينب السنة الثالثة دراسات لغوية 22

  .28 بوكفة  فريال سنة أولى جذع مسترك 20

  .29 هيبة  كوثر إيمان السنة الثالثة دراسات لغوية 22

  .30 عالم يوسف السنة الثالثة دراسات لغوية 21

  .31 حاج علي  جميلة / /

 رئاسة القسمين


