
2020-2019: السنة الجامعية -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

الطاهر بلعز: االستاذ كلية االداب و اللغات

تعليمية النصوص: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

01:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية2:السنة 

محضر النقاط

1االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

14,00 دنيا بادي 1

14,00 صباح بجاوي 2

15,00 خديجة براهمية 3

14,00 سوسن بلعقون 4

14,00 إيمان بن أم العيد 5

14,00 بثينة بن عسو 6

14,50 أمينة بوثلجة 7

14,00 مروة بوحجار 8

14,50 هيثم بوراس 9

14,00 مسعودة بوشاهد 10

14,00 مريم بوقرن 11

14,00 ريان جربوحة 12

13,50 نبيلة جاليبية 13

14,00 آمنة جنان 14

14,00 حياة حجوجي 15

13,50 مروة دحسي 16

14,00 إيمان زدادقة 17

14,00 إيمان زعموري 18

15,50 حنان سدايرية 19

14,00 وردة شكورة 20

14,00 خولة شوابية 21

14,00 إلهام شيروف 22

14,50 عتيقة طبازة 23

13,50 عبير طوالبية 24

14,00 رانية منال عبدي 25

14,00 إلهام عمري 26

14,00 ريان عياش 27

14,50 أسامة قارة 28

14,00 أمينة قاعد 29

14,50 دالل قجاجة 30

14,50 عمار قرارة 31

13,50 رندة قرايرية 32

15,00 غنية قروي 33

14,00 رميساء قصيبي 34

14,00 كمال قلي 35

14,50 بشرى قوادرية 36

13,00 فطيمة معلم 37

14,00 روميساء مفتاح 38

13,00 نور االيمان نعمون 39

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

يجب ترك الخانة المناسبة فارغة



الّسنة الجامعّیة: 2020-2019 جامعة 08 ماي 1945 - قالمة-
األستاذ: رملة ناصري كلّیة األداب واللّغات

المقیاس: تعلیمّیة الّنصوص قسم اللّغة واألدب العربيّ 
الفوج:01 السنة :2ماستر لسانیات تطبیقّیة

محضر الّنقاط

االستدراك 1 األعمال الموّجھة ا,س,1 االسم اللّقب الّرقم

16,50 دنیا بادي 1

12,50 صباح بجاوي 2

12,00 خدیجة براھمیة 3

17,00 سوسن بلعقون 4

9,50 إیمان بن أم العید 5

12,50 بثینة بن عسو 6

17,00 أمینة بوثلجة 7

11,50 مروة بوحجار 8

12,00 ھیثم بوراس 9

10,50 مسعودة بوشاھد 10

12,50 مریم بوقرن 11

16,50 ریان جربوحة 12

10,00 نبیلة جالیبیة 13

15,00 آمنة جنان 14

9,00 حیاة حجوجي 15

7,00 مروة دحسي 16

12,00 إیمان زدادقة 17

6,00 إیمان زعموري 18

17,00 حنان سدایریة 19

10,50 وردة شكورة 20

خولة شوابیة 21

13,50 إلھام شیروف 22

11,50 عتیقة طبازة 23

14,00 عبیر طوالبیة 24

17,00 رانیة منال عبدي 25

16,00 إلھام عمري 26

12,50 ریان عیاش 27

9,50 أسامة قارة 28

8,50 أمینة قاعد 29

8,00 دالل قجاجة 30

13,00 عمار قرارة 31

7,00 رندة قرایریة 32

7,50 غنیة قروي 33

6,50 رمیساء قصیبي 34

10,50 كمال قلي 35

11,50 بشرى قوادریة 36

14,50 فطیمة معلم 37

9,00 رومیساء مفتاح 38

7,50 نور االیمان نعمون 39

أستاذ(ة) األعمال الموّجھة إمضاء أستاذ(ة) الماّدة

یجب أن تكون العالمة متكّونة من أربعة أرقام و أن یكون المحضر خالیا من أّي شطب أو تفخیم أّما في حالة غیاب الّطالب یجب ترك الخانة المناسبة فارغة مالحظة:

یجب ترك الخانة المناسبة فارغة


