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

بومهرة عبد العزيز:االستاذ كلية االداب و اللغات

شعر جزائري قديم :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

01:الفوج ماستر أدب جزائري1: السنة

محضر النقاط

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

7,00 سعيدة براوي 1

5,00 آمنة بلعابد 2

8,00 غادة بن سالم 3

9,00 شيماء تشاشي 4

7,00 ندى جريبي 5

9,00 سامية جمام 6

7,00 نور الهدى حمودة 7

4,00 نورالهدى حيمود 8

9,00 لبنى خالف 9

1,00 كريمة زعالني 10

10,00 نور هناء زغدودي 11

4,00 رانية سديرة 12

5,00 جودة سيلة 13

3,00 أميرة شتيوي 14

مسلم شكاروة 15

4,00 نور الهدى شنيخر 16

11,00 خولة صالح 17

هند ضيفلي 18

8,00 بسمة عبادلية 19

3,00 نجوى عثامنية 20

3,00 سهاد عفايفية 21

10,00 عفاف عماري 22

4,00 سلوى عواودة 23

4,00 نسرين عيساوي 24

3,00 كاهنة قروي 25

13,00 فؤاد قصاب 26

8,50 وفاء قفايفية 27

3,00 حنان قوار 28

3,00 أسماء لعقاقنة 29

1,00 خولة محامدية 30

2,00 إكرام مخلوفي 31

7,00 زهراء مزغيش 32

4,00 بسمة مكي 33

1,00 شيماء موساوي 34

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
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