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

عبد الغاني بوعمامة :االستاذ كلية االداب و اللغات

علم المصطلح :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

03:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية1:السنة 

محضر النقاط

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

15.00 هناء بجاوي 1

07.00 رميساء براكشي 2

10.00 شروق بريش 3

06.00 آمنة بريمة 4

04.00 خولة بساقلية 5

02.00 شيماء بن رازق 6

07.50 أميرة بوشاهد 7

09.50 مروة بوكاف 8

12.50 هاجر حمايدية 9

دالل دحمون 10

10.50 نوال ربايعية 11

09.00 أحالم زريمش 12

سارة سلماني 13

01..50 مريم شريط 14

07.50 أميرة عافري 15

07.50 رانية عبد المالك 16

01.00 مريم عبداوي 17

07.00 خلود عطايلية 18

02.00 نور الهدى قباي 19

03.00 آمال كرايمية 20

10.50 مريم هدى كريبس 21

07.50 أسماء كعور 22

09.00 مديحة لقريني 23

10.50 أحالم لواسمي 24

05.00 محمد علي معيزي 25

12.00 نسرين نعامنية 26

10.50 بثينة نعيجة 27

02.50 سارة هدار 28

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

عبد الغاني بوعمامة

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 

وفاء قواسمة  :االستاذ كلية االداب و اللغات
علم المصطلح  :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

03:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية1:السنة 

محضر النقاط

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

15,00 هناء بجاوي 1

13,50 رميساء براكشي 2

13,50 شروق بريش 3

15,00 آمنة بريمة 4

15,00 خولة بساقلية 5

13,50 شيماء بن رازق 6

15,00 أميرة بوشاهد 7

15,00 مروة بوكاف 8

15,00 هاجر حمايدية 9

نادية حمدي 10

دالل دحمون 11

15,00 نوال ربايعية 12

15,00 أحالم زريمش 13

سارة سلماني 14

0,00 مريم شريط 15

15,00 أميرة عافري 16

14,50 رانية عبد المالك 17

14,50 مريم عبداوي 18

15,00 خلود عطايلية 19

13,50 نور الهدى قباي 20

14,50 آمال كرايمية 21

15,00 مريم هدى كريبس 22

15,00 أسماء كعور 23

15,00 مديحة لقريني 24

15,00 أحالم لواسمي 25

15,00 محمد علي معيزي 26

15,00 نسرين نعامنية 27

14,00 بثينة نعيجة 28

13,50 سارة هدار 29

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


