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

الطاهر بلعز: االستاذ كلية االداب و اللغات

تعليمية النصوص: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

03:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية2:السنة 

محضر النقاط

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

14,50 فيروز أوالد ضياف 1

14,00 خولة براهمية 2

15,50 نور الهدى براهمية 3

14,50 أميمة بطول 4

14,50 لينة بلخامسة 5

14,00 مروة بن زرارة 6

14,50 سعيدة بن شوية 7

13,00 مريم بهلول 8

13,50 هاجر بوشارب 9

14,50 آية بوشحدان 10

14,50 ندى بوطفاس 11

14,50 فردوس بوقموم 12

14,00 جيهان ترعة 13

13,50 سارة حريدي 14

حليمة حمادة 15

14,50 جهان خوالدية 16

14,50 هناء دحسي 17

14,00 رميساء روايقية 18

13,50 ريان زرادي 19

14,00 عائدة زغدودي 20

13,50 نور الهدى سيكني 21

14,00 جهينة شاوش 22

14,00 مها شلغوم 23

14,50 أحالم شوادرية 24

14,50 أميرة صحراوي 25

14,00 أمينة صخري 26

14,00 رزيقة صنصري 27

14,00 نسيبة طيلب 28

14,50 رانية عطى هللا 29

14,00 ماجدة عميري 30

14,50 سناء قاسمي 31

13,50 سلمى قمري 32

14,00 حليمة محجوب 33

13,50 شيماء مرابط 34

13,50 وفاء مالمش 35

13,50 هناء موامنية 36

14,50 سلمى نجاعي 37

14,00 زهية نزاري 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-
االستاذ: رملة ناصري كلیة األداب واللّغات

المقیاس: تعلیمّیة الّنصوص قسم اللّغة واألدب العربيّ 
الفوج:03 السنة :2ماستر لسانیات تطبیقیة

محضر الّنقاط

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

7,5 فیروز أوالد ضیاف 1

10,5 خولة براھمیة 2

12 نور الھدى براھمیة 3

13,5 أمیمة بطول 4

10 لینة بلخامسة 5

7,5 مروة بن زرارة 6

7,5 سعیدة بن شویة 7

17,5 مریم بھلول 8

12,5 ھاجر بوشارب 9

15,5 آیة بوشحدان 10

8 ندى بوطفاس 11

16,5 فردوس بوقموم 12

11 جیھان ترعة 13

6,5 سارة حریدي 14

حلیمة حمادة 15

11 جھان خوالدیة 16

11 ھناء دحسي 17

13 رمیساء روایقیة 18

9 ریان زرادي 19

12 عائدة زغدودي 20

12 نور الھدى سیكني 21

10 جھینة شاوش 22

7,5 مھا شلغوم 23

12 أحالم شوادریة 24

8,5 أمیرة صحراوي 25

9,5 أمینة صخري 26

13 رزیقة صنصري 27

8,5 نسیبة طیلب 28

15 رانیة عطى هللا 29

10,5 ماجدة عمیري 30

11 سناء قاسمي 31

17,5 سلمى قمري 32

9,5 حلیمة محجوب 33

8,5 شیماء مرابط 34

10,5 وفاء مالمش 35

5 ھناء موامنیة 36

6 سلمى نجاعي 37

12 زھیة نزاري 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


