
قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعٌة السنة-
عفٌف الطاهر: االستاذ اللغات و االداب كلٌة

القرآن علوم:المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

01:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1. االستدراك

117,50عبٌر البلدي1

106,00جهٌنة بداوي2
1زٌنب بلعابد3
1بشرى زاٌد بن4

116,00نسرٌن عالٌة بن5
117,50رٌان عٌش بن6
101,50حفٌظة بوبرٌمة7
104,00الندى قطر بودرهم8
110,00نورهان بودور9

102,00سندس بومعزة10

1عفاف بومعزة11
101,00سندس حداد12
105,00شٌماء حمودي13
111,50امانً خشاٌمٌة14
114,50شمس هللا خلف15
114,50حنان خلفالوي16
107,00سوسن رماش17

108,00مروى شرٌف18ً
102,00خولة شوابٌة19
103,50هدٌل صفصاف20
1نجاة هللا ضٌف21
105,00رٌان طكوك22
105,00رانٌة عبدة23

107,00اٌوب عثامنٌة24
107,50بثٌنة عالٌمٌة25
103,00اكرام قراٌرٌة26
117,50رانٌا قرماش27
117,00اٌة مخلوف28ً
104,00رٌان مناصرٌة29

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

 فً اما تفخٌم او شطب اي من خلٌا المحضر ٌكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان ٌجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان ٌجب الطالب غٌاب حالة

النقاط محضر

 ابتداء 02/2020/ 11 األربعاء  ٌوم ستكون القرآن علوم امتحان أوراق مراجعة

07- األستاذ- بمكتب 13.00 من



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعٌة السنة-
عفٌف الطاهر:االستاذ اللغات و االداب كلٌة

القرآن علوم:المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

02:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1. االستدراك

208,00هند بشاشرٌة1
210,50 نورالهدى بكاكرٌة2
207,50رومٌساء بلعقون3
206,50حنان بلفٌل4

2النور عبد عمارة بن5
203,00سوسن بوزٌغة6
205,00حدة بوشالغم7
2رحمة بوقرة8

213,50وافٌة حدادة9
212,00عمار حرٌدي10
210,00رٌان حطاب11

203,00رانٌة خلة12
210,00اسكندر دهمان13ً
206,50ٌسرى دٌلم14ً
217,50حسام نوار رحٌل15
2سهام رغاٌسٌة16
2ولٌد زناش17

207,00رحمة سعاٌدٌة18
204,00صبرٌنة سالطنٌة19
217,50ندى طلح20ً
210,50اٌة ظافر21
206,00اٌة عبودي22
2دنٌا عالل23
204,00خلود فراق24

207,50اٌمان كبابسة25
2امنة لكحل26
2شٌماء لمواس27ً
211,50رحمة مخلوف28ً
217,50سكٌنة مخنان29
215,00مرٌم ٌح30ً

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة ( ة )استاذ امضاء

 فً اما تفخٌم او شطب اي من خلٌا المحضر ٌكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان ٌجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان ٌجب الطالب غٌاب حالة

النقاط محضر

07- األستاذ- بمكتب 13.00 من ابتداء 02/2020/ 11 األربعاء  ٌوم ستكون القرآن علوم امتحان أوراق مراجعة: مالحظة



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعٌة السنة-
عفٌف الطاهر:االستاذ اللغات و االداب كلٌة

القرآن علوم: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

03:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم

303,50رونق برٌمة1
310,50حسٌنة بشكٌط2
303,00رٌان شانعة بن3
303,00شٌماء بوخدنة4

309,50زٌنب بوشالغم5
313,50مٌساء بوعبٌد6
303,00حورٌة بوهال7ً
308,50مرٌم حجاٌلٌة8

307,00فلاير سخاف9
307,50سارة سمار10
307,00انتصار سماعل11

307,50عائشة شاب12ً
316,50جٌهان شرق13ً
309,00امنة شرٌط14
317,50اٌمان صنصري15
303,00مروة طاوطاو16
306,00هزار عاٌب17

303,00رانٌة عثامنٌة18
304,00نور عماٌرٌة19
3هدٌل عٌساوي20
3نهلة قرزٌز21
302,00رومٌسة قمٌح22ً
310,00هند قنوش23
303,00رانٌة كبابسة24

313,00اٌمان لعموري25
301,00حلٌمة مامنٌة26
3ابتسام مراح27
308,00اسماء مومن28ً
303,00رٌمة نعامنٌة29
308,00شبٌلة هضام30

313,00الرٌحان ندى هضام31

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

 فً اما تفخٌم او شطب اي من خلٌا المحضر ٌكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان ٌجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان ٌجب الطالب غٌاب حالة

النقاط محضر

- بمكتب 13.00 من ابتداء 02/2020/ 11 األربعاء  ٌوم ستكون القرآن علوم امتحان أوراق مراجعة

07- األستاذ



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعٌة السنة-
عفٌف الطاهر: االستاذ اللغات و االداب كلٌة

القرآن علوم: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

04:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1. االستدراك

410,00احالم اومدور1

410,00مروة بوقف2ً
403,50دنٌا بوقلمون3
403,50سمراء تواٌمٌة4

408,00منار حلٌم5ً
402,00الهدى نور حٌمد6
4فٌروز خلٌفة7
4عمار خٌرون8ً

403,00اٌمن دبابغة9
404,00اسٌة رقٌق10
403,00غنٌة رماٌضٌة11

417,00شهٌناز زغدودي12
410,00شٌماء زغدودي13
402,00شٌماء شاكري14
412,00خولة شرق15ً
416,50نرجس صدٌق16ً
4شهٌر طواهرٌة17

4امٌنة عربة18
414,00نورة علوان19ً
403,00اٌة علوي20
4الهدى نور عٌاش21ً
405,00امٌرة عٌسان22ً
402,00اسماء فرٌعن23
410,00سارة قاسم24ً

404,00غادة قروف25
409,00اٌناس كباس26ً
410,50حواء مركت27ً
408,00اٌمان نابت28ً
411,00سٌلٌا نواجة29
411,00اٌة هن30ً

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

 فً اما تفخٌم او شطب اي من خلٌا المحضر ٌكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان ٌجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان ٌجب الطالب غٌاب حالة

النقاط محضر

- األستاذ- بمكتب 13.00 من ابتداء 02/2020/ 11 األربعاء  ٌوم ستكون القرآن علوم امتحان أوراق مراجعة

07



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعٌة السنة-
عفٌف الطاهر: االستاذ اللغات و االداب كلٌة

القرآن علوم: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

05:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا05 الفوجاالسم و اللقبالرقم

509,00شٌماء ٌحً بن1
59مارٌة بوعود2
510ٌاسمٌن روان جالخ3
5سلمى حجاج4ً

59,00رٌان حلوي5
511,50اٌمان حماٌدي6
54,00الدٌن سٌف خالف7
510,00مرٌم دلول8

55,00زٌنب دواخة9
511,00هٌام رحامنٌة10
5رحٌمة رغاٌسٌة11

54,00هدٌل رقٌق12
513,50اسمهان رمضان13ً
510,50اسماء روابح14
512,00رٌهام زغوم15
512,00منار لٌنة سواحلٌة16
513,00نهاد شهاب17

53,50اٌمان عثامنٌة18
59,00وفاء عكراف19
57,00رٌان عوٌس20ً
59,00اٌمن عٌاٌشة21
511,50امانً عٌساوي22
5ابتسام غٌم23
53,00امال فلفول24

55,00اسماء فوغال25ً
510,50اسراء كشٌت26ً
50,50رمٌساء لونٌس27
55,00عبٌر مسعودٌة28
53,00جٌهان مهن29ً

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

 فً اما تفخٌم او شطب اي من خلٌا المحضر ٌكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان ٌجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان ٌجب الطالب غٌاب حالة

النقاط محضر

-األستاذ- بمكتب 13.00 من ابتداء 02/2020/ 11 األربعاء  ٌوم ستكون القرآن علوم امتحان أوراق مراجعة

 07



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعٌة السنة-
عفٌف الطاهر: االستاذ اللغات و االداب كلٌة

القرآن علوم: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

جدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا06 الفوجاالسم و اللقبالرقم

62,00بسمة بركان1
63,5بشرى بلعز2
612,00الدٌن سٌف مسعود بوجاهم3
606,00شٌماء بوشحدان4

6جٌهان بوشرٌط5
64,00الهدى نور بوعود6
613,00جهٌنة حام7ً
65,00جزٌرة دواورٌة8

61,50اسماء دٌدي9
6فتٌحة رزاٌقٌة10
66,00رٌان هللا رزق11

611,50 نورهان روابح12
610,00مدٌحة سهاٌلٌة13
62,50منال سوف14ً
6بشرى شكورة15
67,50هناء شمالل16
63,00اٌة شٌعاوي17

68,00وئام عربة18
611,00بثٌنة عزاٌزٌة19
67,50هاجر عٌساوي20
614,50هدٌل قتاتلٌة21
610,00هناء قوٌزة22
610,00زٌنب قٌراط23ً
63,00رٌان كدري24

610,00بهٌجة مخالفٌة25
613,50رانٌة مخانٌة26
68,00امٌمة مسٌود27
65,00وئام منصوري28
6امٌرة همٌس29ً
613,00محمود ٌوسف30ً

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

 فً اما تفخٌم او شطب اي من خلٌا المحضر ٌكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان ٌجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان ٌجب الطالب غٌاب حالة

النقاط محضر

 13.00 من ابتداء 02/2020/ 11 األربعاء  ٌوم ستكون القرآن علوم امتحان أوراق مراجعة

07- األستاذ- بمكتب


