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

هناء داود :االستاذ كلية االداب و اللغات

منهجية البحث :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

01:الفوج الثالثة لسانيات عامة : السنة

محضر النقاط

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

13,00 مريم الصوم 1

11,50 نور هان الطاهر دواخة 2

11,00 شهرزاد بوحديد 3

11,00 أسماء جامع 4

11,50 سمر حجايلية 5

11,00 وردة حواوسة 6

عبد الرحمان حياهم 7

12,00 رحيمة خراخرية 8

11,00 بثينة خلفون 9

14,00 بية خليفي 10

11,00 حسيبة دغمان 11

12,50 فاطمة  الزهراء دهماني 12

11,50 أسماء روابحية 13

11,00 نوال زايدي 14

11,50 لمياء زدادرة 15

11,50 سميرة زدام 16

13,00 سلمى زروال 17

11,50 بلقيس زعموش 18

12,00 إيمان سحتوري 19

14,00 نهاد سوداني 20

11,50 ايمان شطيبي 21

14,00 عائشة شيباب 22

13,00 أمال شيباني 23

11,00 آية صالح 24

12,00 دنيا عاشوري 25

11,50 دنيا عبيدي 26

11,50 وجدان عزيزي 27

13,00 رحيمة عمارنة 28

14,00 زينب فركوس 29

14,00 نور الهدى فيصلي 30

14,00 أماني قزقوز 31

11,00 جيهان قيبوب 32

11,00 فاطمة كيلة 33

14,00 جيهان لبو 34

11,00 ايمان مرازقة 35

13,50 بثينة مرقاق 36

13,00 صفاء منصوري 37

11,50 إيمان ناصري 38

14,00 ماجدة نوري 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



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

هناء داود :االستاذ كلية االداب و اللغات

منهجية البحث :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

05:الفوج الثالثة لسانيات عامة : السنة

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

11,00 يسرى احمامدة 1

11,00 عبلة الهدار 2

11,50 منال بجاوي 3

11,00 عفاف براهمية 4

حورية بوحجار 5

12,00 مريم بوشريبشة 6

11,50 إيناس بوشعالة 7

12,00 سماح بولهولو 8

11,00 خولة بومزاوط 9

13,00 رانيا تليلي 10

14,00 رميساء جبابلة 11

12,50 وئام حسين 12

11,50 ندى حضري 13

ايمان خالد 14

14,00 جهينة خاليفية 15

13,00 خلود خلة 16

12,00 رانية خليل 17

12,00 صورية ذياب 18

13,00 أسماء رمضاني 19

12,00 عبير رمضاني 20

12,00 أميمة زغدودي 21

11,00 بريزة سايحي 22

12,00 ندى سعايدية 23

11,00 إناس سعيودي 24

11,50 إيمان سليماني 25

12,50 سوسن شرشاري 26

11,00 قائمة بالدين شطاب 27

12,50 فاطمة الزهراء شعابنة 28

11,50 آية ضرباني 29

12,00 ندى عباينية 30

11,50 شمس العلى قطاف 31

14,00 رانية قلود 32

11,50 صفاء كاليعية 33

13,00 مروى لعفيفي 34

12,00 أميرة لعموري 35

12,00 جيهان لوصيف 36

12,50 صبرينة ماضي 37

11,50 بسمة مرعي 38

12,00 أماني يحمدي 39

11,00 سمية يوسف 40

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


