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الرقم
01
02

االسم واللقب
 BOUHOUIA Yasmineماستر

 Ababssa Rimelليسانس

علم األعصاب اللغوي
أرطوفونيا
علوم اجتماعية
Arabe-espagnole
Traduction
Traduction
arabe
لغة تركية
لغات شرقية
األدب العربي و اللغات

األولى
الثانية

03

 Abbas Mehdi Rayanماستر

الثانية

04

 Abidi ahlemماستر
 Ayadi houriaماستر

األولى
الثانية

06

 Berrami Nesrineماستر

الثانية

07

 Bouchareb Mounaليسانس
Rania

الثانية

05

08

1

المستوى

السنة

التخصص
القسم
الكلية
Psychologie travail
Psychologie
Science sociale
et l'organisation
ترجمة عربية فرنسية ألمانية
معهد الترجمة
معهد الترجمة
شفهية
Neurosciences
Orthophonie
Science sociale
linguistique
لغه انجليزيه
لغه انجليزيه
اللغات االجنبيه

 BOUHOUIA Yasmineماستر

األولى

الشرقية
Science sociale

Psychologie

Psychologie travail
et l'organisation
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09

 GHERARA Lakhdarماستر

10

 Hamza chaabiليسانس

الثالثة

كلية اآلداب و اللغات

11

 Kacemi Nadjiaماستر
 Lydia kaciماستر

األولى

علم االجتماع الحضاري
علم االجتماع
العلوم االجتماعية
Espagnol arabe
groupe interprète
institut de
espagnol
traduction
Neurolinguistique
Orthophonie
Sciences sociales

12
13
15

14

الثانية

لغات أجنبية

 OULD HAMOU Mariaليسانس

الثالثة

Langues
étrangères
Didactique
Faculté des
langues étrangères
لغة اسبانية
اللغة االسبانية
كلية اللغات االجنبية
Traduction arabeInstitut de
Institut de
français
traduction
traduction
Espagnole
Langue étrangère Langue étrangère

 Righi Hadilماستر

17

 Sadaoui Mouniaليسانس
 Saoud Ikramماستر

19

22

18

20
21

الثانية
الثالثة

الشرقية

اللغات

 MAHMOUDI Sarahماستر
 Moudir rafikليسانس

16

2

الثانية

Sciences sociales

Psychologie de la
Psychologie
santé
لغة روسية

األولى
الثالثة
الثانية

English

Langues
étrangères
Langue anglaise

 Zeboudj chahinez fellaليسانس
 Ziane Khodjaليسانس
oussama
 Zoubir khouloudليسانس

الثالثة

علوم إجتماعية

علم النفس

علم النفس العيادي

األولى

اللغات االجنبية

ليسانس

األولى

علوم انسانية

اللغة األلمانية
علوم انسانية

اللغة األلمانية
علوم انسانية

اوكيل ليسيا

الثالثة

ألمانية

ألمانية
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3

23

برادعي نسيمة

ليسانس

الثالثة

لغات اجنبية

24

بوغليط هند

ماستر

األولى

علوم اجتماعية

25

تلي مروة هناء

ليسانس

الثانية

اللغات األجنبية

26

جهيدة زربوط

ليسانس

الثانية

اللغات األجنبية

27

خرشي هبة عيشوش

ماستر

األولى

28

خليل شارف راندة صوفيا

ليسانس

الثانية

العلوم االجتماعية

29

خليل شارف عالية لينة

ماستر

الثانية

كلية العلوم االجتماعية

30

رميساء فاطمة الزهرة فريد

ليسانس

األولى

العلوم االجتماعية

أرطفونيا
العلوم االجتماعية

31

زاوي مريم

ليسانس

الثانية

اللغات األجنبية

32

زروال دنيا

ليسانس

الثانية

معهد الترجمة

لغات أجنبية
معهد الترجمة

لغة إسبانية
ترجمة ألماني

33

سطيحي عبد الرحيم

ليسانس

الثالثة

العلوم االجتماعية

علم النفس

علم النفس العيادي

34

عروس سارة

ليسانس

الثالثة

علوم إنسانية

علم المكتبات

تكنولوجيا المعلومات

35

عماني سليمة

ليسانس

الثانية

علوم اجتماعية

علم النفس

علم النفس

36

عومر خيرة

ماستر

األولى

كلية األداب و اللغات

اللغات الشرقية

لغة تركية

37

قاسمي نجية

ماستر

األولى

العلوم االجتماعية

علم االجتماع

علم االجتماع الحضاري

38

ماتوس عائشة

دكتوراه

الثالثة

العلوم االجتماعية

علم االجتماع

تنظيم و عمل

العلوم االجتماعية

الشرقية

فرنسية
علوم اجتماعية

فرنسية
اتصال

اللغات األجنبية
لغة إنجليزية

لغة إسبانية
لغة إنجليزية

االرطفونيا

امراض اللغة والتواصل

علم النفس

علم النفس
إعاقة سمعية
علوم إجتماعية
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39

منال بناس

ماستر

الثانية

لغات أجنبية

إنكليزية

حضارة وآداب

40

نريمان كركود

ليسانس

الثالثة

اللغات االجنبية

فرنسية

فرنسية

41

نهاد توام

ليسانس

الثانية

اللغات األجنبية

قسم اللغة األلمانية

اللغة األلمانية

42

منصف والء الدين رفاس
ماستر
 Nadia Samaiليسانس
 Tidjani ferielليسانس

معهد الترجمة
كلية اللغة العربية و آدابها

قسم اللغات
الدراسات األدبية

43
44
45

Amina ziadni

ماستر

أدب عربي

Psychologie sociaux Psychologie
اللغة االنجليزية

جامعة الجزائر  _2أبو

46
مسعودي زينب

ليسانس

القاسم سعد الله

26

علم النفس

كلية اللغة العربية و آدابها

47
عقيلة زيان

4

Faculté Alger 2
اللغات
الجزائر 2

عربي فرنسي انجليزي

ماستر

و اللغات الشرقية

الفنون

نقد مسرحي

