
قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2018-20182019-2017: الجامعية السنة-

عفيف الطاهر االستاذ اللغات و االداب كلية

االنسانية الحضارات تاريخ: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

19,50لبنى الطبيب1

17,50اسيا العيادي2

110,00ليلى ايصالحي3

113,50الهدى نور براهمية4

17,00انوار بريش5

19,00تقوى بريك6

15,50هديل بلقيدوم7

19,50ايمان شيخ بن8

110,00ذكرى عيدة بن9

112,25شمسية يحي بن10

110,00سوسن بوكحيل11

1عفاف بومعزة12

112,00منال جاهمي13

19,50صورية جيطني14

18,00نور لينا حكيمي15

1825,00حنان حمودي16

111,00دنيا دبابسية17

13,00رانيا دبابغة18

110,25الزهراء فاطمة درقال19

1حسام نوار رحيل20

15,25سهام رغايسية21

112,25شيماء سايحي22

17,50هدير سعايدية23

111,00احالم سكفالي24

111,00بسمة سكفالي25

110,00رميساء سلماني26

19,50مروة شاطر27

114,25شهيناز صرصار28

14,75وداد طعيوج29

18,00ايناس عبيزي30

15,50احالم عثامنية31

18,00كوثر عياد32

16,50ندى عيد33

111,00احالم عيسوس34

115,50كاتية غمراني35

16,50رانية قراوي36

1اميرة كريبس37

18,75صفاء لكبر38

111,00بثينة مرابطين39

110,00هاجر مسيود40

16,50ريان مناصرية41

116,00امال نحال42

110,50ايمان نكاع43

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2018-20182019-2017: الجامعية السنة-

عفيف الطاهر: االستاذ اللغات و االداب كلية

الحضارات تاريخ: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2االستدراك

26,75بشرى بجاوي1

217,00ايمان براحلية2

211,00ريان براهيمي3

211,00منال بركوس4

2ريان بلحسان5

213,25مريم بشة بن6

27,75هللا عبد فطوم بن7

212,00امال كاشر بن8

211,25ليندة الغة بن9

27,50الهام بوبزي10

210,25مروة بوشارب11

211,50منال بولخيوط12

210,50اية بومطرق13

2حورية بوهالي14

211,25اسيا تليلي15

2امين محمد جبالة16

215,25ابية حجوجي17

211,75اخالص حرود18

212,50بثينة دردار19

213,75مالك سبتي20

29,75صفاء سقني21

212,75شيراز سقوالي22

211,50ريان سواقي23

213,00بية سوايحية24

216,25مروة شايب25

2راضية شريط26

214,50ياسمين شواف27

28,00هديل صفصاف28

210,75خولة طراز29

211,50فضيلة المجيد عبد30

210,00لبنى عنابي31

210,25الندى قطر عوايشية32

28,00امال قرفي33

26,50هاجر قليل34

211,00ايناس قوادرية35

211,75ريان قواسمة36

28,50نسرين قيراطي37

27,25ايمان لوصيف38

2صالح محمد مسيخ39

214,75بوثينة نصايبية40

212,00كوثر هميسي41

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2018-20182019-2017: الجامعية السنة-

عفيف الطاهر: االستاذ اللغات و االداب كلية

الحضارات تاريخ: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم

314,00هديل بركاني1

310,50احالم بزايدية2

311,00اية بغور3

38,75مالك السيخ بن4

3ريان شانعة بن5

38,25كوثر بهلول6

315,50توفيق بورغدة7

317,00سميرة بوطانة8

310,00مروة بوعاتي9

313,00انتصار بوعيش10

35,00شيماء بومنجل11

310,50زينب جعفر12

39,25حنان جاليلية13

34,50هاجر حشوف14

311,00ياسمين حطاط15

32,50مريم حمايزية16

35,50كلثوم ام حيمد17

38,00فلاير ربي خاف18

39,25سلمى دمناتي19

311,00وجدان رحامنة20

3ايمان رفيق21

312,00العفراء زقاولة22

317,00دنيا زيو23

310,75بثينة سالمي24

312,00هناء سرتي25

39,50حسام سرحان26

38,50رندة سالوي27

3الساسي عربة28

317,50اية عفايفية29

310,00فاطمة عواج30

37,50فريدة قحام31

38,75سوالف كاملي32

312,50اللسان كحل33

3ذكرى ماضي34

310,75اميرة نارو مدرق35

312,75رفيقة مساعدية36

316,00 اماني مشيد37

315,00اسماء مومني38

312,50عبير ناصري39

315,75حورية نحال40

313,00ميساء هبير41

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2018-20182019-2017: الجامعية السنة-

عفيف الطاهر:االستاذ اللغات و االداب كلية

الحضارات تاريخ: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

47,5عزيز اعلي1

4اميرة برجم2

42,50هند بشاشرية3

4نجالء بلحسن4

412,50اسالم بلواعر5

410,75بسمة بوجمعة6

411,00غادة بودراهم7

411,25دالية بوراس8

49,00رندة بورهدون9

4رندة بوسراج10

410,75نسرين بوشحدان11

411,25شيماء بوطبة12

49,50عصام بوناب13

49,50مروة بونفلة14

49,75عايدة جابري15

410,00عايدة جنان16

48,00هند حامي17

410,75عمار خيروني18

47,75ليندة درابلة19

410,75هاجر دواخة20

4هاجر ريحاني21

48,00ليلى ريغي22

48,50وليد زناش23

412,50منال زيكر24

410,25يسرى سكندر25

4صبرينة سالطنية26

412,00رانية صحراوي27

47,75اية عباينية28

413,00امال عثماني29

4امينة عربة30

417,00ايمان عفايفية31

44,50اية علوي32

48,00الهدى نور عياشي33

49,50هديل فارح34

48,25ريان فردي35

410,50نبيلة قوادرية36

49,50درصاف كالعي37

4سمية لصفر38

49,25بثينة لعالمة39

411,25فايزة لعور40

4الدين فخر يونس مانع41

النقاط محضر



4ايمان مقداد42

4فيروز ملوكي43

4ربيعة مناصرية44

4الحاج حدو نفعي45

410,50حنين هميسي46

414,50شروق وارث47



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2018-20182019-2017: الجامعية السنة-

عفيف الطاهر:االستاذ اللغات و االداب كلية

الحضارات تاريخ:  المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

05:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2 االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا05 الفوجاالسم و اللقبالرقم

57,00اية بخوش1

512,00صفاء بديار2

51,50النور عبد عمارة بن3

510,75كريمة عياش بن4

511,50عفاف لعبيدي بن5

59,00يسرى يوب بن6

512,00خلود بوشحدان7

510,25ايمان بوشالغم8

510,75بثينة بوعيشة9

510,25شيماء بولبازين10

5 ثرية جاهل11

59,25سارة جواد12

5هاجر حمزاوي13

513,00ليلى حيمر14

515,50حسناء خالدي15

512,50غادة خضراوي16

58,00سمية خلفون17

511,50حنان خليفي18

59,25ياسمين دغمان19

510,25شريفة رمايضية20

513,50رانية زياية21

59,25بثينة شطيبي22

5مفيدة شيخ23

5اميمة صياح24

511,25مريم طيبي25

512,50شيماء طير26

55,50جيهاد عجول27

59,50مروى عزاق28

510,25دنيا عالل29

55,00اسماء فداوي30

511,50ريمة فنيدس31

5نورة قتاتلية32

59,00ريم قجاجة33

56,75االيمان نور قنوش34

56,75ياسمين قيطون35

59,25شيماء لمواسي36

59,00ابتهال مجماج37

510,00كريمة مخالفة38

5زينب مرشلة39

515,25اميمة مكاوي40

58,75حنان مومد41

55,00هديل ورجيني42

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2018-20182019-2017: الجامعية السنة-

عفيف الطاهر: االستاذ اللغات و االداب كلية

االنسانية الحضارات تاريخ: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

06:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2 االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا06 الفوجاالسم و اللقبالرقم

69,00اميرة اوجاني1

612,00الهدى نور اومدور2

62,00شيماء بجاوي3

610,00قمر بركاني4

611,00حنان بلعيد5

611,00لميس بوخناف6

68,25بشرى بورغدة7

610,25 اماني بوشامة8

613,75سماح بوشامة9

612,25خلود بوصبعين10

6رحاب بوغالمي11

6روميساء بومراح12

6اللبة بيطام13

6لبنى جاهل14

6سلمى حجاجي15

69,25شيماء حساينية16

69,50بشرى حصيدة17

66,00حسنى حفافصة18

68,00دنيا حناشي19

612,25دعاء حواس20

67,00راضية حيمود21

6منال خلفالوي22

69,75جميلة رمضاني23

67,25شيماء زواوي24

6سارة شابي25

611,25مروة هللا ضيف26

63,25شهير طواهرية27

69,75سلوى طوهرة28

612,50عبير ظافري29

68,50شيماء عتسامنية30

67,75بشرى عثامنية31

68,00ايمان عرقي32

69,50اية عطية33

68,00شيماء عمايرية34

66,25وردة فضالوي35

64,50علياء قرزيز36

66,00رجاء قطاف37

69,25فوزية كبابسة38

613,00اية مجالدي39

6اميرة نعيجة40

67,25يسرى يخلف41

614,75ريان يوسفي42

النقاط محضر


