
2020/2021 الجامعٌة السنة -قالمة - 1945 ماي 08 جامعة

عاطف لعفٌفــً :االستاذ اللغات و االداب كلٌة

الـــً اعالم :المقٌاس العربً االدب و اللغة قسم

03 الفوج تطبٌقٌة لسانٌات ماستر 01 السنة

النقاط محضر

1االستدراك موجهة االعمال 1س االسم اللقب الرقم

بثٌنة          15,50 بوخاري 1

شهٌناز          17,00 حجوجً 2

خلود          17,00 خلة 3

صفاء          16,00 رزٌقً 4

غادة          18,00 رفاد 5

بشرى          15,50 زمالً 6

إناس          16,00 شاٌب 7

آٌة          16,00 صالح 8

مالك          15,50 طوٌل 9

إلهام          15,50 غرسً 10

شٌماء          16,00 فناز 11

إنتصار          15,50 قروف 12

إنصاف          16,00 قروف 13

الدٌن عالء          17,00 قروي 14

مروة          17,00 لعفٌفً 15

أمٌرة          16,00 لعموري 16

اٌمان مرازقة 17

شهرة          17,00 مسعودي 18

اسماء          17,00 معٌزي 19

حنان          16,00 ملوكً 20

صفاء          15,50 منصوري 21

الموجهة اعمال (ة)أستاذ (ة) أستاذ إمضاء



2020/2021 الجامعٌة السنة -قالمة - 1945 ماي 08 جامعة

عاطف لعفٌفــً :االستاذ اللغات و االداب كلٌة

الـــً اعالم :المقٌاس العربً االدب و اللغة قسم

05 الفوج تطبٌقٌة لسانٌات ماستر 01 السنة

النقاط محضر

1االستدراك موجهة االعمال 1س االسم اللقب الرقم

لبنى          15,50 برجم 1

خولة          16,00 رجم بن 2

أحالم          16,00 بوزناد 3

ٌسرى          15,50 بوقرة 4

رانٌا          15,50 تلٌلً 5

بثٌنة          17,00 حاجً 6

عواطف          17,00 حرٌدي 7

ندى          17,00 حضري 8

زهٌة          17,00 حفٌان 9

صفاء          18,00 حمٌدي 10

سامٌة          17,00 حٌمر 11

شٌماء          15,50 زغدودي 12

دعاء          16,50 زقاولة 13

سلمى ساسً 14

إٌمان          16,00 سحتوري 15

شهٌرة سقوالً 16

بالدٌن قائمة          16,00 شطاب 17

ندى          16,00 عباٌنٌة 18

ذكرى          16,00 عمٌار 19

أمانً          16,00 قزقوز 20

رانٌة          15,50 قلود 21

جٌهان          16,00 قٌبوب 22

صبرٌنة          15,50 ماضً 23

نعٌمة          15,50 معاٌشٌة 24

رندة          17,00 هدروق 25

الموجهة اعمال (ة)أستاذ (ة) أستاذ إمضاء



2020/2021 الجامعٌة السنة -قالمة - 1945 ماي 08 جامعة

عاطف لعفٌفــً :االستاذ اللغات و االداب كلٌة

الــــً اعالم :المقٌاس العربً االدب و اللغة قسم

09 الفوج تطبٌقٌة لسانٌات ماستر 01 السنة

النقاط محضر

1االستدراك موجهة االعمال 1س االسم اللقب الرقم

وفاء          15,50 بازٌن 1

حنان          16,00 بداٌدٌة 2

بشرى          18,00 بركانً 3

نسرٌن          15,50 بلهوان 4

فراح          16,00 حمدي بن 5

شهرزاد          16,00 بوحدٌد 6

ٌاسمٌن          16,50 بوحدٌد 7

آسٌة          14,50 بوشبرٌن 8

مروة          16,00 حمامدٌة 9

حسٌبة          15,00 دغمان 10

أحالم          16,50 دوخً 11

نوال          17,50 زاٌدي 12

بثٌنة          15,00 زعٌمن 13

فائزة          15,00 زٌاٌة 14

أمٌنة          17,00 شٌعاوي 15

لبنى          18,00 عمرعبده 16

مسٌكة          16,00 فرحً 17

نورة          16,00 فقراوي 18

إبتسام          16,00 السعٌد محمد 19

ٌسرى          15,00 مومنً 20

الموجهة اعمال (ة)أستاذ (ة) أستاذ إمضاء


