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

الطاهر بلعز : االستاذ كلية االداب و اللغات

تعليمية النصوص: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

02:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية2:السنة 

محضر النقاط

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

13,00 إيمان الطاهر دواخة 1

14,00 ريان برمضان 2

14,50 خولة بن جاب هللا 3

13,50 أميرة بن خاوة 4

14,00 ياسمين بن عباس 5

14,00 عديلة بن كموش 6

14,00 فاطمة الزهرة بن وارث 7

13,50 لطفي بودربالة 8

14,00 أحالم بورغدة 9

14,00 سمية تبيب 10

14,00 سارة حجاجي 11

14,00 سوسن حناشي 12

14,00 إيمان خاليفية 13

13,50 أحالم خلة 14

14,00 إيمان درويش 15

14,00 سارة رمضاني 16

14,00 هاجر زراولة 17

13,00 هاجر زيوة 18

13,50 فاطمة الزهراء شداد 19

13,00 منيرة شرشار 20

14,00 عبد الرزاق صنادلة 21

13,50 نور الهدى طيبي 22

14,00 نعيمة عبده 23

13,50 إنصاف عثامنية 24

14,00 مريم عماري 25

14,00 شبيلة فتيسي 26

13,50 يسرى فراقة 27

14,00 سهام فرج هللا 28

13,00 أسماء قادري 29

14,00 نسرين قادري 30

14,00 رميساء قتاتلية 31

14,00 رانية كاهية 32

14,00 سمية كيال 33

14,50 منى لعايب 34

13,50 رشا لعجل 35

14,00 ياسمين نعمان 36

14,00 وصال هامل 37

13,50 منيرة همايلية 38

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-
األستاذة: رملة ناصري كلیة األداب واللّغات

المقیاس: تعلیمّیة الّنصوص قسم اللّغة واألدب العربيّ 
الفوج:02 السنة :2ماستر لسانیات تطبیقیة

محضر الّنقاط

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

13,5 إیمان الطاھر دواخة 1

12,5 ریان برمضان 2

8,5 خولة بن جاب هللا 3

10 أمیرة بن خاوة 4

11 یاسمین بن عباس 5

14 عدیلة بن كموش 6

9,5 فاطمة الزھرة بن وارث 7

9 لطفي بودربالة 8

14,5 أحالم بورغدة 9

11,5 سمیة تبیب 10

12,5 سارة حجاجي 11

10 سوسن حناشي 12

9 إیمان خالیفیة 13

7,5 أحالم خلة 14

11 إیمان درویش 15

11,5 سارة رمضاني 16

6,5 ھاجر زراولة 17

11,5 ھاجر زیوة 18

5 فاطمة الزھراء شداد 19

10 منیرة شرشار 20

13 عبد الرزاق صنادلة 21

8,5 نور الھدى طیبي 22

8,5 نعیمة عبده 23

15 إنصاف عثامنیة 24

13,5 مریم عماري 25

10 شبیلة فتیسي 26

10,5 یسرى فراقة 27

9,5 سھام فرج هللا 28

10 أسماء قادري 29

10 نسرین قادري 30

15,5 رمیساء قتاتلیة 31

11,5 رانیة كاھیة 32

12 سمیة كیال 33

12 منى لعایب 34

11 رشا لعجل 35

9,5 یاسمین نعمان 36

8,5 وصال ھامل 37

14,5 منیرة ھمایلیة 38

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


