
قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعٌة السنة-
 زٌتون زولٌخة: األستاذة اللغات و االداب كلٌة

 حدٌث أدبً نقد:  المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

01:  الفوج ادبٌة دراسات الثانٌة:  السنة

1.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1. االستدراك

103.0012.00عزٌز اعل1ً
109.0013.00لٌلى اٌصالح2ً
107.0014.00صفاء بدٌار3
104.0014.00هدٌل بلقٌدوم4
106.0013.00جٌهان جمٌل بن5
103.0013.00ٌسرى ٌوب بن6
107.0015.00غادة بودراهم7

112.0014.00اٌمان بونفلة8
105.0013.00مروة بونفلة9

106.0014.00عاٌدة جابري10

102.0015.00لٌلى حٌمر11
105.0013.00فلاير ربً خاف12
104.0012.00فٌروز درابلٌة13
111.00بثٌنة دردار14

108.0014.00اٌمان رفٌق15
111.00بشرى زعالن16ً
106.0013.00مروة شاطر17
1راضٌة شرٌط18
104.0015.00اٌة عباٌنٌة19
115.0015.00امال عثمان20ً

109.0013.00احالم عٌسوس21
106.0015.00رٌان فردي22
107.0014.00وردة فضالوي23
1روبٌلة قدمان24
107.0013.00هاجر قلٌل25
106.0013.00اٌناس قوادرٌة26
110.00اسماء لمواس27ً

107.00سلمى مانع28
113.0013.00بوثٌنة نصاٌبٌة29
113.0015.00شروق وارث30
113.0015.00رٌان ٌ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



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعٌة السنة-
 زٌتون زولٌخة: األستاذة اللغات و االداب كلٌة

 حدٌث أدبً نقد:  المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

03:  الفوج ادبٌة دراسات الثانٌة:  السنة

1.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1. االستدراك

305.0013.00احالم بزاٌدٌة1
312.0015.00اٌة بغور2
310.0014.00مرٌم بشة بن3
3صلٌحة مارس بن4
3نعٌمة بوشارب5

312.0015.00سماح بوشامة6

304.0011.00امٌرة بوشلوقة7

305.0013.00مروة بوعات8ً
310.0014.00منال بولخٌوط9

308.0014.00اسٌا تلٌل10ً

306.0011.00سارة جواد11
314.00اسماء حرٌزي12
303.0013.00هاجر حشوف13

311.0015.00حنان حمودي14
303.0015.00سلمى دمنات15ً
3مروة زمال16ً
310.0015.00رٌان سواق17ً
3عدالة شوانة18
304.0015.00شٌماء عتسامنٌة19
308.0014.00اٌة عطٌة20
315.0015.00اٌة عفاٌفٌة21
310.00سلمى عواسة22
303.0013.00فلاير غفار23
305.0014.00اسماء فداوي24
311.0015.00رٌان قواسمة25
314.00سوسن قٌبوب26
308.0014.00اٌة مجالدي27
305.0014.00بثٌنة مرابطٌن28
313.0014.00هاجر مناصرٌة29
314.0016.00حورٌة نحال30
314.00فهٌمة نمٌري31

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة) استاذ  امضاء

: مالحظة

فً اما تفخٌم او شطب اي من خلٌا المحضر ٌكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان ٌجب :   
 فارغة المناسبة الخانة تترك ان ٌجب الطالب غٌاب حالة حالة فً اما

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعٌة السنة-
 زٌتون زولٌخة: األستاذة اللغات و االداب كلٌة

 حدٌث أدبً نقد:  المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

04:  الفوج ادبٌة دراسات الثانٌة:  السنة

1.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1. االستدراك

407.0015.00منال بركوس1
4شٌماء بضٌاف2
408.0014.00سلمى بلحواس3
4بوذفارامٌمة4
407.0014.00مروة بوشارب5
410.0014.00بثٌنة بوعٌشة6
404.0014.00اٌة بومطرق7
4محسن حجاج8ً
404.0014.00دنٌا حناش9ً

4انصاف حٌمورة10

4خولة داٌرة11
4عفاف روابح12ً
406.0013.00رانٌة رٌحان13ً
412.0015.00رانٌة زٌاٌة14
407.00اكرم شاكري15
408.0015.00مروة هللا ضٌف16
412.0014.00احالم عثامنٌة17
409.0015.00اٌمان عفاٌفٌة18
413.0015.00الندى قطر عواٌشٌة19
4غنٌة فلفول20ً

404.0015.00رٌم قجاجة21
412.00رانٌة قرف22ً
4بشرى قوادرٌة23
4امٌنة قواٌدٌة24
409.0014.00فوزٌة كبابسة25
408.0013.00اٌمان لوصٌف26
404.0015.00ابتهال مجماج27
404.0014.00كرٌمة مخالفة28
4شعٌب هادف29
406.0015.00هدٌل ورجٌن30ً

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 :   
 فارغة المناسبة الخانة تترك ان ٌجب الطالب غٌاب حالة حالة فً اما

النقاط محضر


