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

بوزٌد ساسً هادف :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

تقنٌات الكتابة العلمٌة  :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

01:الفوج ماستر أدب جزائري1: السنة

محضر النقاط

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

13 10 سعٌدة براوي 1

14 12,5 آمنة بلعابد 2

13,5 11 غادة بن سالم 3

13 12,5 شٌماء تشاشً 4

13,5 7 ندى جرٌبً 5

15 16 سامٌة جمام 6

13 10 نور الهدى حمودة 7

13,5 12 نورالهدى حٌمود 8

13,5 10 لبنى خالف 9

12,5 9 كرٌمة زعالنً 10

14 12 نور هناء زغدودي 11

16 10,5 رانٌة سدٌرة 12

12,5 11 جودة سٌلة 13

14 14,5 أمٌرة شتٌوي 14

مسلم شكاروة 15

12 8 نور الهدى شنٌخر 16

16,5 15 خولة صالح 17

هند ضٌفلً 18

13 10 بسمة عبادلٌة 19

13,5 7 نجوى عثامنٌة 20

13 12 سهاد عفاٌفٌة 21

14 10,5 عفاف عماري 22

13 9 سلوى عواودة 23

13,5 9 نسرٌن عٌساوي 24

14 10 كاهنة قروي 25

13,5 10 فؤاد قصاب 26

13 10 وفاء قفاٌفٌة 27

12,5 7,5 حنان قوار 28

13,5 11 أسماء لعقاقنة 29

13 11,5 خولة محامدٌة 30

13,5 9 إكرام مخلوفً 31

13 12,5 زهراء مزغٌش 32

13,5 13 بسمة مكً 33

13 10 شٌماء موساوي 34

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 

بوزٌد ساسً هادف :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

تقنٌات الكتابة العلمٌة :المادة  قسم اللغة و االدب العربً

03:الفوج ماستر أدب جزائري1: السنة

األول: السداسً 

محضر النقاط

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

10 رٌان أومدور 1

9 شٌماء بازٌن 2

8,5 إٌناس بشكر 3

نافع بن زكري 4

9 فرٌدة بن شعبان 5

11 ٌاسمٌن بوحالسً 6

فلة بوزٌدي 7

10,5 جٌهان جباٌرٌة 8

بشرى حشاشنة 9

8 آٌة حمادي 10

مروة حمزة 11

ندى خشاٌمٌة 12

7 نور الهدى خالٌفٌة 13

8,5 شٌماء رفاد 14

11,5 بثٌنة روابح 15

9 بشرى زروال 16

12 سمٌحة زغالمً 17

7,5 نسرٌن سٌساوي 18

13 رزٌقة عطالوي 19

9 حورٌة عقاقنٌة 20

12,5 فطٌمة عالق 21

10,5 لبنى قواسمٌة 22

10,5 هٌثم مراد 23

10 مرٌم مناصرٌة 24

انتصار منصوري 25

14,5 أحالم مواٌزٌة 26

اٌمان نزاري 27

11,5 خولة نصر الدٌن 28

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


