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

بعداش عمار:الدكتور اللغات و االداب كلية

األدب نظرية:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوج ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2االستدراك

210,0011,00جزيرة بلحواس1

207,0010,00سلمى بلحواس2

210,0011,00شيماء اوغيدن بن3

213,0011,00لينة حميدة بن4

211,0010,00صليحة مارس بن5

210,0012,00حسيبة بوخضرة6

209,0015,00احالم بوستة7

211,0011,00نزهة بوسعيد8

212,0010,00نعيمة بوشارب9

208,0011,00اميرة بوشلوقة10

212,0010,00لميس بوقنسوس11

212,5011,00بشرى بومعزة12

2اسماء حريزي13

2كريمة حميدة14

213,0012,00ليليا حناشي15

209,0011,00انصاف حيمورة16

210,0013,00فطيمة هللا خلف17

208,0010,00خولة دايرة18

206,0011,00سماح دبابي19

208,0010,00منال رخروخ20

2بسمة زدادرة21

210,0012,00يسرى زعالني22

208,0010,00ايمان سحقي23

200,0011,00كهينة سكفالي24

209,0014,00مروة شاوي25

2اكرام شهبان26

210,0011,00غادة عثامنية27

2حمزة عدوى28

213,0015,00امينة فناز29

208,0010,00مروة قرايرية30

214,0015,00حسناء قلقول31

212,0015,00ايمان قواسمية32

208,0011,00امينة قوادرية33

207,0010,00سوسن قيبوب34

206,0010,00سلمى مانع35

206,0013,00شعيب هادف36

النقاط محضر



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

بعداش عمار:         الدكتور اللغات و االداب كلية

األدب نظرية:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوج ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

311,0015,00اسماء برحايل1

307,0015,00عائشة بساقلية2

312,0016,00مروة بساقلية3

306,0013,00شيماء بضياف4

310,0011,00رميساء قيراط بن5

309,0012,00بثينة بوتابو6

310,5015,00شيماء بودالية7

310,0012,00ابتسام بورنان8

311,0014,00حياة بوشاهد9

312,0012,00فهيمة بوشاهد10

303,0011,00ريان ثليب11

3وداد جبابلة12

309,5012,00مروة حميدة13

3منى خشايمية14

308,5015,00بشرى هللا رزق15

311,0015,00حليمة هللا رزق16

309,0012,00ايمان روامي17

3ليلى زفول18

311,0012,00شيماء سالمي19

308,0014,00اكرام سيعاوي20

309,0013,00شيماء شريط21

306,0012,00خديجة شلباب22

310,0015,00ليلية شواهدة23

308,5012,00سارة صحراوي24

309,0013,00سلمى عقون25

305,0010,00فلاير غفار26

3روبيلة قدمان27

305,0011,00هيام قروف28

310,0015,00اية قمري29

310,5013,00بشرى قوادرية30

305,0012,00مريم كاليعية31

3الزهرة فطيمة لوصيف32

307,0011,00سهام مسعودية33

310,0015,00اناس ملوكي34

308,0013,00نهاد نعامنية35

302,0012,00فهيمة نميري36

3زهية يخلف37

النقاط محضر



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

بعداش عمار:الدكتور اللغات و االداب كلية

األدب نظرية:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوج ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2االستدراك

4مريم برقاش1

411,0013,50سميحة بلعزلة2

411,0014,50هدى بوترعة3

410,0013,00اميرة بودم4

408,00احالم بوساحة5

409,5015,00اميرة بوقطف6

412,0014,00بشرى بوقطف7

410,0014,00سوسن بوقطف8

407,0013,50رانية جبايرية9

408,0014,50اشرف خاليفية10

408,5014,00ايمان رزيق11

409,0013,00رانيا زهواني12

409,5015,50اميرة زواوي13

410,0015,00نبيلة سلمى14

413,0014,50هاجر سليماني15

4فهيمة شرايطية16

409,00الزهرة فطيمة شوابية17

4عدالة شوانة18

408,0014,00لبنى طرشي19

411,0008,00سلمى عواسة20

407,5011,00سماح غمراني21

409,0015,00ميسون قباي22

4لمياء قتاتلية23

410,0014,50ندى قروف24

409,0013,50صفاء قواسمية25

407,0013,50خولة كرايمية26

409,5012,50شهرزاد ليتيم27

408,5013,50وريدة مجابرة28

408,5015,00بسمة مختاري29

407,5015,50يوسف مساعدية30

408,0015,50صفاء معافة31

407,0014,00انفال مغيرس32

412,0016,00صفاء نوادرية33

408,0015,00رحمة نواورية34

4خديجة هيشور35

410,5012,50ليندة يحمدي36

النقاط محضر



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

بعداش عمار:الدكتور اللغات و االداب كلية

األدب نظرية:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

05:  الفوجادبية دراسات  الثانية لغوية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا05 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1 االستدراك

508,5014,50عواطف بصيود1

512,5016,00مديحة بهلول2

506,5010,00اميمة بوذفار3

509,0015,50سعاد بوشامة4

508,0014,00ايمان بوصالح5

510,0013,50ناصر بوغالمي6

509,5015,00صوفيا بومعزة7

510,0013,50نوارة جودي8

506,00محسن حجاجي9

508,5010,00نهى حداد10

510,0015,00مروة حفايظية11

5جهاد حمايدية12

509,0014,00فلاير حمزاوي13

506,0015,00فارس خالدي14

510,0016,00ماجدة خريفي15

508,5015,00ايمن خطاطبة16

507,5015,00رشيدة خمايسية17

509,5014,00اية ديلمي18

509,5016,00سارة هللا رزق19

510,5015,50امنة رقيق20

5عفاف روابحي21

508,0014,50الدين خير زريق22

5بشرى زعالني23

510,50هيثم سعايدية24

505,0014,50ايناس سعيدي25

502,0014,50نسيمة سياري26

503,0014,50روميسة شابي27

506,0014,00خلود شويب28

507,0014,50سالف طواهري29

511,0016,00حنان عرباوي30

510,0014,50ايناس عمري31

508,5014,00احالم عيشاش32

508,5015,00صابرين غوافرية33

5هدى قربة34

508,0014,50ابراهيم قريني35

5ياسمين لعبادنة36

511,5014,00اكرام لينة لغريب37

509,0015,50مروة ماجن38

507,0013,00مريم ملوكي39

510,00مالك نواورية40

النقاط محضر



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

بعداش عمار:الدكتور اللغات و االداب كلية

األدب نظرية:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

06:  الفوجادبية دراسات الثانية لغوية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا06 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1 االستدراك

609,0010,00جهينة بابوري1

612,0013,00عفاف بخاخشة2

6صباح الشيخ بن3

608,5012,00عفاف سالم بن4

609,5011,00اماني بوساحة5

609,5011,00ايمان بوعشة6

608,5012,00بسمة بوعشة7

610,0011,00الرحمان عبد محمد بوقنون8

609,0011,00راضية بوناب9

6ايمان بونفلة10

6امينة تريعة11

608,5010,00مروة جاهل12

607,5014,00زينب جعفر13

608,5011,00ايمان ربي خاف14

610,0015,00وئام دبار15

609,5014,00حياة ديلمي16

608,0011,00شيماء رحامنية17

606,0011,00طارق رمضاني18

6فراح روابحية19

610,0013,00جيهان زايدي20

6شيماء زواينية21

608,5011,00نجالء سبتي22

611,0014,00نفيسة رحمة ستيتي23

603,0010,00بثينة سقوالي24

609,0010,00ايمان شاكري25

610,5010,00احالم شوابنة26

609,0010,00منى شيروف27

608,5012,00اميرة ظوافر28

608,5011,00سلمى عتروس29

609,5012,00وردة عريفي30

607,0014,00نوال عمارة31

610,0012,00وسيم عوايشية32

609,5011,00اشراق قتاتلية33

605,0010,00رانية قرفي34

610,0014,00اسماء قليل35

608,0013,00سميرة محمودي36

النقاط محضر


