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

شعبان كحول  :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

منهجٌة البحث  :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

02:الفوج الثالثة لسانٌات عامة : السنة

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

14,50 رحمة  بخاخشة 1

13,00 رباب  بخوش 2

14,50 حنان  بداٌدٌة 3

14,50 منال  براهمٌة 4

12,00 شٌماء  بلهاٌن 5

14,00 صفاء  بن قٌراط 6

15,00 ٌاسمٌن  بن لعماري 7

12,50 بثٌنة  بوخاري 8

14,00 خولة  بوراس 9

13,00 فطٌمة  بوعوٌنة 10

12,00 سمٌة  بومعزة 11

14,50 هاجر  تبسً 12

14,00 نور الهدى  جبارنٌة 13

14,00 عواطف  حرٌدي 14

14,00 زهٌة  حفٌان 15

14,00 منال  خلٌل 16

14,00 فاطمة الزهراء  درغوم 17

13,00 سعاد  دغمان 18

12,00 صفاء  رزٌقً 19

13,50 غادة  رفاد 20

14,50 رمٌساء  سالم 21

12,00 إناس  شاٌب 22

13,50 أمٌنة  شٌعاوي 23

12,00 منال  صوادقٌة 24

13,50 مالك  طوٌل 25

13,50 سارة  عبٌدي 26

14,00 خدٌجة  علٌوي 27

13,00 وفاء  غوباش 28

15,00 سالف  قواسمٌة 29

12,50 نور الهدى  كحل الراس 30

12,50 راضٌة  لقرٌنً 31

13,00 سامٌة  لوصٌف 32

15,00 اسماء  مرٌبعً 33

14,00 وفاء   معاللة 34

12,00 اسماء  معٌزي 35

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

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

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



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

شعبان كحول  :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

منهجٌة البحث  :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

06:الفوج الثالثة لسانٌات عامة : السنة

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

14,00 حمزة أودٌنً 1

14,00 بشرى بركانً 2

15,00 اٌناس بلخٌط 3

14,00 خولة بن رجم 4

14,50 أمال بن ٌحً 5

15,00 راوٌة بوجنانة 6

15,00 أحالم بوزناد 7

14,00 أمٌرة بومزراق 8

14,50 بثٌنة حاجً 9

14,50 أمٌنة حداد 10

14,00 سعٌدة حدادة 11

14,50 الهام حملة 12

15,00 بشرى خضراوي 13

15,50 لٌندة خالف 14

14,00 فاطمة الزهراء دراجً 15

15,00 لٌلى رمضانً 16

14,00 سماح رواشدٌة 17

13,50 حسام الدٌن زٌتونً 18

14,00 سلمى ساسً 19

15,00 شهٌرة سقوالً 20

14,50 رٌان سماعلً 21

15,00 إٌمان شوافة 22

14,50 ابتسام طالبً 23

14,50 فاطمة الزهراء طاوطاو 24

14,50 ذكرى عمٌار 25

14,50 مونٌة فضالوي 26

14,50 بشرى قحام 27

14,00 سارة قرفً 28

14,50 عالء الدٌن قروي 29

15,00 شٌماء كردوسً 30

14,50 كرٌمة مشطري 31

15,00 مروة معافة 32

15,00 مروة معامرٌة 33

15,00 نعٌمة معاٌشٌة 34

14,00 أحالم مناصرٌة 35

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ



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

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة


