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

قريد آسيا :االستاذ كلية االداب و اللغات

ادب مغاربي معاصر :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

02:الفوج ماستر أدب جزائري2: السنة

محضر النقاط

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

13,00 05,00 خولة باطح 1

14,50 10,00 مريم برباش 2

14,00 08,50 بشرى بعطوشي 3

14,00 05,00 مروة بلعاني 4

12,00 06,00 نسرين بن جدو 5

13,50 10,50 آمال بوحلفاية 6

16,00 12,50 هدى بورغدة 7

13,00 11,50 عائشة بوسعيد 8

11,00 08,00 خولة بوشاهد 9

16,00 15,50 ريان بوشالغم 10

11,00 10,00 كنزة بوشالغم 11

13,00 08,00 رميساء بومحرز 12

14,50 09,00 رميساء بوناية 13

14,00 08,00 شيماء حشاني 14

13,50 10,00 دنيا درامنية 15

13,50 10,00 إيمان رحيمات 16

13,00 07,00 خولة زايدي 17

16,00 10,00 ياسمين سعد الدين 18

15,50 11,00 لمياء سقالة 19

13,00 11,00 بثينة عباسي 20

12,00 10,00 خديجة عثامنية 21

13,50 10,00 إيمان عليلي 22

12,00 05,50 حليمة نور الهدى عياط 23

14,50 أحالم قاضي 24

14,00 11,00 صليحة قرابسي 25

13,00 08,00 نور جيهان قطاف 26

11,00 حدة قواسمية 27

12,00 06,00 نسرين كردوسي 28

14,50 13,00 إشراق لبيض 29

13,00 11,00 آية لمواسي 30

14,00 10,50 سارة مبارك بوشعالة 31

14,50 11,00 شيماء مجاهد 32

14,00 11,50 خيرة مرابطين 33

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

أن موعد معاينة أوراق  االختبار سيجرى   (4، ف3و ف2ف) ادب جزائري  12ليكن في علم طلبة  ماستر: مالحظة 

,سا قاعة األساتذة10  ابتداء من الساعة 09/02/2020يوم األحد 



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

قريد آسيا :االستاذ كلية االداب و اللغات

أدب مغاربي معاصر :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

03:الفوج ماستر أدب جزائري2: السنة

محضر النقاط

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

16,00 11,00 ميساء بجيري 1

15,00 08,00 ريمة بن رجم 2

15,50 11,50 أميرة بوالعينين 3

15,50 10,00 هاجر بورياشي 4

14,00 11,00 غنية بوعديلة 5

15,50 09,00 آمنة بوقطوش 6

15,00 10,50 شهرة توايسية 7

14,00 10,50 بسمة جافي 8

14,00 08,00 وسام حراز 9

15,00 10,00 فيروز دغامنة 10

16,50 08,00 شامة رحامنية 11

14,00 10,00 الهام زيراوي 12

14,00 08,00 أحالم سعايدية 13

15,00 13,50 بشرى ضرباني 14

13,50 08,50 أحالم ضيف هللا 15

14,00 08,00 جهينة طاجوري 16

14,00 08,50 سارة عبودي 17

15,50 09,00 سهام عزايزية 18

15,00 07,50 نسرين عزيزي 19

14,00 07,50 مروى عطايلية 20

15,50 13,50 سارة عفايفية 21

15,50 10,00 منال عوادي 22

ايمان عواشرية 23

13,50 08,00 منى عودي 24

15,50 05,00 رميساء غدادة 25

12,00 08,50 يسرى غمراني 26

12,00 07,00 خديجة مقراني 27

16,50 12,50 علي ميلي 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

أن موعد معاينة أوراق  االختبار سيجرى   (4، ف3و ف2ف) ادب جزائري  12ليكن في علم طلبة  ماستر: مالحظة 

,سا قاعة األساتذة10  ابتداء من الساعة 09/02/2020يوم األحد 



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

قريد آسيا :االستاذ كلية االداب و اللغات

أدب مغاربي معاصر :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

04:الفوج ماستر أدب جزائري2: السنة

محضر النقاط

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

12,00 08,00 زينب بركاني 1

12,50 12,00 ساسية بن حمودة 2

14,00 13,00 خولة بن طبولة 3

16,00 13,00 شريفة بودروة 4

16,00 06,00 شيماء بوغازي 5

12,00 08,00 حورية بوقطف 6

15,50 10,00 مفيدة بوقطوش 7

13,00 15,00 أحالم بومنجل 8

15,00 12,50 إيمان جاهل 9

12,00 11,50 عبير جواد 10

13,50 09,50 ريان جيطني 11

12,50 12,00 وفاء حجاجي 12

15,00 09,00 فاطمة الزهرة دراجي 13

12,00 10,00 هاجر دردار 14

12,00 11,00 لمياء سعودي 15

17,00 14,50 سهام صلعي 16

16,00 10,00 سمية عبدي 17

16,00 12,50 جيهان عشاري 18

14,50 13,50 شيماء فتيسي 19

15,00 10,50 بشرى فرنان 20

16,00 13,00 جيهان قرايرية 21

12,00 09,00 خولة كتاف 22

16,00 10,50 خولة كرالفة 23

15,00 10,50 بشرى للوش 24

12,00 10,00 خضرة مسواكة 25

15,00 09,50 شيماء مهدي 26

13,00 10,50 كريمة موفق 27

14,00 13,00 عائدة نصايبية 28

16,00 15,00 بشره نوي 29

12,00 06,50 هاجر هروال 30
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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

أن موعد معاينة أوراق  االختبار سيجرى يوم األحد   (4، ف3و ف2ف) ادب جزائري  12ليكن في علم طلبة  ماستر: مالحظة 

,سا قاعة األساتذة10  ابتداء من الساعة 09/02/2020


