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

:االستاذ كلية االداب و اللغات

:المقياس قسم اللغة و االدب العربي

02:الفوج ماستر أدب جزائري1: السنة

محضر النقاط

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

15.00 رميساء بدراوي 1

13.50 سالمة بلهاين 2

10.00 منال بن شانعة 3

11.00 يسمينة بنور 4

12.50 فطيمة بوترعة 5

15.50 فادية بوحبيلة 6

15.50 شيماء بوشالغم 7

لبنى بومعيزة 8

10.00 أميرة جاليلية 9

11.00 شيماء جيطني 10

14.75 آية حسيني 11

09.00 أسماء رزايقية 12

15.50 مروة رفاد 13

12.00 مروة زراري 14

15.50 ريان زويدي 15

13.75 بثينة سلطاني 16

10.00 دنيا سليماني 17

14.00 سومية ازهار سليماني 18

13.00 سامية شعابنة 19

15.50 دنيا شهبان 20

10.00 جهاد شهيلي 21

09.00 يمينة شوابية 22

نادية عثامنية 23

14.75 فطيمة عقاشي 24

15.00 مروة عماري 25

12.75 آمنة فاسي 26

بسمة قوادرية 27

12.50 صونية قواسمية 28

11.50 مايسة لعرافة 29

15.00 فيروز مخالفة 30

12.00 شيماء مزياني 31

10.00 خديجة مساهل 32

13.75 مروة مشطري 33

13.50 ندى هرباجي 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



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

02:الفوج ماستر أدب جزائري1: السنة

محضر النقاط

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

12,50 رميساء بدراوي 1

3,00 سالمة بلهاين 2

5,00 منال بن شانعة 3

6,00 يسمينة بنور 4

7,00 فطيمة بوترعة 5

7,00 فادية بوحبيلة 6

7,00 شيماء بوشالغم 7

لبنى بومعيزة 8

5,00 أميرة جاليلية 9

6,00 شيماء جيطني 10

7,50 آية حسيني 11

1,00 أسماء رزايقية 12

12,00 مروة رفاد 13

5,00 مروة زراري 14

4,00 ريان زويدي 15

7,00 بثينة سلطاني 16

4,00 دنيا سليماني 17

12,50 سومية ازهار سليماني 18

1,00 سامية شعابنة 19

10,00 دنيا شهبان 20

2,00 جهاد شهيلي 21

3,00 يمينة شوابية 22

نادية عثامنية 23

4,00 فطيمة عقاشي 24

7,00 مروة عماري 25

11,00 آمنة فاسي 26

بسمة قوادرية 27

7,00 صونية قواسمية 28

2,00 مايسة لعرافة 29

8,00 فيروز مخالفة 30

4,50 شيماء مزياني 31

3,00 خديجة مساهل 32

3,00 مروة مشطري 33

10,00 ندى هرباجي 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


