
جامعة  سطيف 2

كلية اآلداب واللغات

قسم اللغة واألدب العربي

شعبة : الدراسات اللغویة

التصنيفاللقب واالسمالرتبة

aونجلي إيمان1

aزغيليش أحالم2

aطالبي سليمة3

aناصر وهرة4

aداودي وسيلة5

aحمودي خولة6

aخاشة سارة7

aربيعي عائشة8

aباروشي سمير9

aلكية مونية10

aدالي وهيبة11

aخضور سعاد12

aسعيدي أحالم13

aسايح حافظ14

                                                     قائمة الطلبة المقبولين الجتياز االمتحان الكتابي دكتوراه طور ثالث 

        تخصص : المعجمیة و قضایا الداللة



aضيفي عبدالرحمن15

aيونس زرناجي16

aمرابطان عقيلة17

aدريدي ياسمينة18

aبن لحجر خالصة19

aالعيفاوي لبنة20

aمسيف الحسين21

aبوبريدعة رقية22

aبلعيدي نضيرة23

aشنيني مراد24

aبورانة مبروك25

aبورويسة سليمة26

aعواشرية صباح27

aعبدلي نادية28

aباديس رشيد29

aبلخيري معاذ ضياء الدين30

aموالهم عمار31

aبلقيدوم مريم32

aقناوي فاطمة الزهراء33

aشيخاوي شعيب34

aبوعزة وهيبة35

aحمالوي سعاد36



aتومي محمد األمين37

aعمروعياش مروة38

aبوغرارة محمد39

aبلغربي خليصة40

aدوكاري عبير ريمة41

aسقلي هاجر42

aماجي مصطفى 43

aداودي تركية44

aبن صوشة أحالم45

aباي ليلى46

aمناع الحسين47

aقالة فيصل48

aعالق أسماء49

aبالي مريم50

aشودار وهيبة51

Aباينو يوسف52

Aبوباكير مليكة53

Aلحماري خديجة54

Aبن قايد آسية55

bلفقير مختار56

bطبيش وسيمة57

bحراوي حمزة58



bبداني وسام59

bقريني كاميليا60

bزايدي لمين61

bبوشمال مسعود62

bطالبي وفاء63

bحمر العين بشير64

bلكحل عفاف65

bيحياوي ريمة66

bبوكنتوشة سهام67

bتوريرت حكيمة68

bرويبح وليد69

bبوغدير عمر70

bحليتيم سارة71

bقنوفي اسمهان72

bغنام ربيعة73

bمناعة أمال74

bبوشطوب حواء75

bقرور السعدي76

bغربي فاطمة77

bبوخميس سفيان78

bسماعلي صالح الدين79

bعرامة ابتسام80



bخلوفي شيماء81

bفردي عبد الغفور82

bهاجر جالل83

bحمودي آمال84

bمصالحي حسين85

bبوعلي آمنة86

bبن الحميدي هيبة87

bحومورة خليصة88

bفنينش نعيمة89

bمناويل سارة90

bالبتش نبيلة91

bبريك حمزة 92

bتركي يوسف93

bخنيش سمية94

bبساس عبد السالم95

bشطيبي جمال96

bبن سمارة أحمد97

bبراشدي عثمان98

bشادو هجيرة99

bمزهود كنزة100

bنصاص أمينة101

bعاشور فريد102



bسعادة سفيان103

bقصاب مباركة104

bبخوش فيروز105

bباجو أحمد106

bروابح مونية107

bبومشاش أمين108

bكيمور نهلة109

bبن قاسم مريم110

bلعموري فيروز111

bمالط حياة112

bعالل سمية113

bشعباني السعيد114

bالعناق سارة115

bبوالريحان رزيقة116

bبن العوكلي نهاد117

bبوطيب سهيلة118

bبريخ مهني119

bحفاظ مريم120

bغنام سامية121

bالعلمي زينب122

bجوهر نجاة123

bصغاري دالل124



bبراكتة مريم125

bطبي ثلجة126

bبن ذيب سارة127

bعثامن سهام128

bصوالحية جلول129

bشريف شيماء130

bمروان هدى131

Bدومي عمر132

Bمحمودي أمال133

Bبوراس ريمة134

Bمأمون سعاد135

Bرضوان صالح سفيان136

Bثليلي بوزيد137

Bبلفريخ مريم138


