
قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعية السنة-

شاوي راوية: االستاذة اللغات و االداب كلية

المقارن االدب: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوج ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1. االستدراك

112.50عزيز اعلي1

114.50ليلى ايصالحي2

115.50صفاء بديار3

115.50هديل بلقيدوم4

114.00جيهان جميل بن5

113.00يسرى يوب بن6

115.50غادة بودراهم7

114.50ايمان بونفلة8

113.50مروة بونفلة9

115.50عايدة جابري10

116.00ليلى حيمر11

115.50فلاير ربي خاف12

114.00فيروز درابلية13

114.50بثينة دردار14

114.50ايمان رفيق15

1بشرى زعالني16

112.50مروة شاطر17

1راضية شريط18

116.00اية عباينية19

113.00امال عثماني20

113.00احالم عيسوس21

115.50ريان فردي22

115.00وردة فضالوي23

1روبيلة قدمان24

114.00هاجر قليل25

114.50ايناس قوادرية26

108.00اسماء لمواسي27

11سلمى مانع28  ّ3.50

115.50بوثينة نصايبية29

116.00شروق وارث30

115.00ريان يوسفي31

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

شاوي راوية

: مالحظة

في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب :   في اما تفحيم او شطب اي من خاليا ضر 

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة 

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعٌة السنة-
 كحول شعبان: االستاذ اللغات و االداب كلٌة

 المقارن األدب: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

01:  الفوج ادبٌة دراسات الثانٌة:  السنة

1.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1. االستدراك

11,50عزٌز اعل1ً
104,50لٌلى اٌصالح2ً
105,00صفاء بدٌار3
17,50هدٌل بلقٌدوم4
12,00جٌهان جمٌل بن5
102,00ٌسرى ٌوب بن6
105,50غادة بودراهم7
112,50اٌمان بونفلة8
17,50مروة بونفلة9

110,00عاٌدة جابري10
14,00لٌلى حٌمر11
15,00فلاير ربً خاف12
12,00فٌروز درابلٌة13
1بثٌنة دردار14

13,00اٌمان رفٌق15
1بشرى زعالن16ً
12,50مروة شاطر17
1راضٌة شرٌط18
19,50اٌة عباٌنٌة19
13,50امال عثمان20ً
16,50احالم عٌسوس21
13,50رٌان فردي22
17,00وردة فضالوي23
1روبٌلة قدمان24
1هاجر قلٌل25
15,00اٌناس قوادرٌة26
11,50اسماء لمواس27ً
15,00سلمى مانع28
112,50بوثٌنة نصاٌبٌة29
110,00شروق وارث30
113,00رٌان ٌوسف31ً

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

: مالحظة

فً اما تفخٌم او شطب اي من خلٌا المحضر ٌكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان ٌجب :   فً اما تفحٌم او شطب اي من خالٌا ضر 

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان ٌجب الطالب غٌاب حالة 

النقاط محضر


