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

الطاهر بلغز: االستاذ كلية االداب و اللغات

تعليمية النصوص: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

01:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية1:السنة 

محضر النقاط

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

12,50 قمرة بالط 1

13,00 14,00 رميساء بن قيراط 2

15,00 14,00 عايدة بوخروبة 3

14,00 12,00 أمال بودالية 4

14,00 11,00 ريان بودرالي 5

14,50 11,00 دنيا بورنان 6

14,00 10,00 عبد الرؤوف بوشامة 7

14,50 13,00 خلود بوغازي 8

14,50 12,00 إيمان تبينة 9

15,00 15,00 نادية حمدي 10

14,00 14,50 إناس حريد 11

14,00 11,00 عائشة خدادمية 12

13,50 11,00 شيماء رمل 13

14,00 14,50 فاطمة سلمي 14

15,00 15,00 غادة شوايشية 15

15,50 13,00 رافع شويني 16

13,50 13,00 هالة طوبة 17

14,50 11,00 شيماء طوطو 18

14,00 10,00 لخضر عالية 19

14,00 15,00 دنيا عطية 20

13,50 11,00 منال عمراوي 21

14,00 13,00 بثينة عميروش 22

14,00 11,00 لينة قارة 23

14,00 14,00 يسرى قوادري 24

13,00 10,00 عز الدين ماوني 25

14,00 12,50 خلود مسعودي 26

13,50 10,00 عبير ماليكية 27

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 

الطاهر بلغز: االستاذ كلية االداب و اللغات

تعليمية النصوص: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

02:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية1:السنة 

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

الزهرة براهمية 1

13,50 11,00 مالك بركاني 2

13,50 12,00 خديجة بن  يحي 3

14,50 10,00 نورة عبير بنور 4

شيماء بهيجي 5

14,00 16,00 نادية تازير 6

13,50 13,00 سمية حبشي 7

14,00 14,00 عبير خضراوي 8

13,50 12,00 محمد الصالح رحاب 9

13,50 10,00 فهيمة رزق هللا 10

اسماء سطحة 11

13,50 14,00 شافية شحات 12

14,00 11,00 هاجر شغيب 13

13,50 13,00 صفاء طواهري 14

13,50 14,00 شيماء ظوافر 15

13,00 بشرى عبداوي 16

13,50 13,00 أحالم عبيزي 17

13,50 10,00 أمال عتسامنية 18

12,50 13,00 شيماء غراري 19

13,50 12,00 صبرينة لعور 20

14,00 16,50 زينب مرابطي 21

13,50 13,00 يسرى مساهل 22

14,50 12,00 الشيماء مشعلي 23

عائشة منايعية 24

14,00 18,00 رباب موساوي 25

13,00 11,00 شريفه إيمان ولباني 26

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 

الطاهر بلعز: االستاذ كلية االداب و اللغات

تعليمية النصوص: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

03:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية1:السنة 

محضر النقاط

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

14,50 13,00 هناء بجاوي 1

13,00 13,50 رميساء براكشي 2

13,00 11,00 شروق بريش 3

14,50 10,00 آمنة بريمة 4

14,00 13,00 خولة بساقلية 5

13,00 13,00 شيماء بن رازق 6

14,00 12,50 أميرة بوشاهد 7

13,50 12,50 مروة بوكاف 8

14,50 14,50 هاجر حمايدية 9

دالل دحمون 10

13,50 13,50 نوال ربايعية 11

14,00 15,00 أحالم زريمش 12

سارة سلماني 13

10,00 مريم شريط 14

14,50 10,00 أميرة عافري 15

14,50 10,00 رانية عبد المالك 16

14,00 12,50 مريم عبداوي 17

14,00 12,00 خلود عطايلية 18

14,00 10,00 نور الهدى قباي 19

14,00 10,00 آمال كرايمية 20

14,00 14,50 مريم هدى كريبس 21

14,00 13,50 أسماء كعور 22

14,00 12,00 مديحة لقريني 23

13,50 13,00 أحالم لواسمي 24

14,50 11,00 محمد علي معيزي 25

13,50 10,00 نسرين نعامنية 26

14,50 12,00 بثينة نعيجة 27

12,50 10,00 سارة هدار 28

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 

الطاهر بلعز: االستاذ كلية االداب و اللغات

تعليمية النصوص: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

04:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية1:السنة 

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

14,50 10,00 إلهام بخاخشة 1

14,00 12,00 نور الهدى بن حمدي 2

14,50 12,00 يسرى بودرع 3

14,50 12,00 شيماء بوفريدة 4

14,00 12,00 أكرم مختار بوهالي 5

14,00 10,00 رميسة جاب هللا 6

14,00 11,00 منى جبيحة 7

14,50 13,00 أمال حجار 8

14,00 10,00 سعاد دبار 9

14,00 08,00 لبنى دحمان 10

14,50 12,50 يسرى ديح 11

14,00 10,00 رانية رحابي 12

14,50 10,00 إيمان زغدودي 13

14,00 09,00 بشرى زمالي 14

14,50 10,00 إيمان سالمي 15

14,00 13,00 اسمهان ساليمية 16

14,00 11,00 تقي الدين شبشوب 17

14,00 10,00 آمنة شرفة 18

14,00 10,00 شافية شوايشية 19

14,00 15,00 سارة صيافة 20

14,00 11,00 فايزة عماري 21

14,00 11,00 نهاد عميور 22

14,00 10,00 أيمن قواسمية 23

14,50 13,00 ياسمين كموقات 24

15,00 13,00 نجوى لعرايسية 25

14,00 10,00 هدى مروش 26

14,50 09,00 عواطف مسعودي 27

14,50 12,00 هاجر مسيخ 28

14,00 12,00 أحالم معلم 29

14,00 08,00 لحسن موامنية 30

14,50 09,00 ريم فلاير نزار 31

14,50 13,00 آية نعيجة 32
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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


