
2020/2021:السنة الجامعية قالمة-1945ماي 08جامعة 

كمال حمالوي: األستاذ كلية األداب واللغات

ترجمة المصطلح اللساني: المقياس قسم اللغة واألدب العربي

01:الفوج الثالثة لسانيات عامة: السنة 

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 1,س,إ اللقب واإلسم الرقم

16.00 09.00 لبنى, الطبيب 1

13.00 07.00 نور الهدى, اومدور 2

14.00 05.00 مروة, أومدور 3

12.00 10.00 آية, بخوش 4

12.00 07.00 هديل, بركاني 5

16.00 13.00 آمال, بن كاشر 6

09.00 06.00 فيروز, بوشايب 7

15.00 05.00 سميرة, بوطانة 8

13.00 03.00 مروة, بوقزولة 9

14.00 06.00 سوسن, بوكحيل 10

15.00 06.00 شيماء, بولبازين 11

15.00 05.00 إيمان, جافي 12

10.00 05.00 ابتسام, حلوي 13

14.00 06.00 نورة, خمايسية 14

16.00 05.00 حسام, سرحان 15

16.00 13.00 مروة, شايب 16

ريان, صحور 17

13.00 04.00 عبير, ظافري 18

15.00 05.00 هاجر, عفيفي 19

14.00 12.00 كوثر, عياد 20

نورهان, قرفي 21

12.00 10.00 فايزة, لعور 22

16.00 06.00 نوارة, نزار 23

أعمال الموجهة كمال حمالوي (ة)أستاذ كمال حمالوي (ة)إمضاء أستاذ

يجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن يكون المحضر خاليا من أي شطب أو تفخيم أما في حالة غياب :مالحضة



الطالب يجب ترك الخانة المناسبة فارغة

2020/2021:السنة الجامعية قالمة-1945ماي 08جامعة 
كمال حمالوي: األستاذ كلية األداب واللغات

ترجمة المصطلح اللساني: المقياس قسم اللغة واألدب العربي
02:الفوج الثالثة لسانيات عامة: السنة 

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 1,س,إ اللقب واإلسم الرقم

16.00 10.00 ريان, براهيمي 1

15.00 09.00 قمر, بركاني 2

16.00 12.00 حنان, بلعيد 3
15.00 07.00 ليندة, بن الغة 4
14.00 10.00 بسمة, بوجمعة 5

15.00 14.00 نسرين, بوشحدان 6
13.00 08.00 عبد الرؤوف, بوعجينة 7

15.00 05.00 عصام, بوناب 8
14.00 14.00 منال, جاهمي 9

15.00 03.00 شيماء, حساينية 10

12.00 05.00 مريم, حمايزية 11
15.00 07.00 سارة, حمبلي 12

13.00 05.00 أم كلثوم, حيمد 13
12.00 غادة, خضراوي 14

16.00 07.00 رباب, دهماني 15

15.00 07.00 جميلة, رمضاني 16

16.00 07.00 شيراز, سقوالي 17

14.00 09.00 رانية, صحراوي 18

16.00 08.00 ندى, عيد 19

14.00 06.00 علياء, قرزيز 20

15.00 08.00 درصاف, كالعي 21

14.00 05.00 أميرة, مدرق نارو 22

14.00 13.00 إيمان, نكاع 23

األعمال الموجهة كمال حمالوي (ة)أستاذ كمال حمالوي (ة)إمضاء أستاذ

يجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن يكون المحضر خاليا من أي شطب أو تفخيم أما في حالة غياب :مالحضة

الطالب يجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020/2021:السنة الجامعية قالمة-1945ماي 08جامعة 

كمال حمالوي: األستاذ كلية األداب واللغات
ترجمة المصطلح اللساني: المقياس قسم اللغة واألدب العربي

05:الفوج الثالثة لسانيات عامة: السنة 

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 1,س,إ اللقب واإلسم الرقم

14.00 05.00 سهام, بابوري 1
15.00 10.00 بلوصيف إنتصار 2

16.00 06.00 كريمة, بن عياش 3

15.00 12.00 شميسة, بن يحي 4

14.00 13.00 خلود, بوشحدان 5

16.00 12.00 خلود, بوصبعين 6

16.00 07.00 شيماء, بوطبة 7

08.00 عبد الرحمان, حياهم 8

16.00 03.00 راضية, حيمود 9

16.00 03.00 سمية, خلفون 10

13.00 08.00 فاطمة الزهراء, درقال 11

16.00 05.00 هاجر, دواخة 12

15.00 12.00 شهيناز, صرصار 13

16.00 05.00 وداد, طعيوج 14

16.00 10.00 ايناس, عبيزي 15

16.00 14.00 كاتية, غمراني 16

16.00 12.00 ريمة, فنيدس 17

15.00 06.00 نور اإليمان, قنوش 18

16.00 05.00 نبيلة, قوادرية 19
15.00 10.00 قجاجة عبير 20

16.00 02.00 حنان, مومد 21

16.00 05.00 إيمان, نواورية 22
16.00 11.00 يسرى, يخلف 23

أعمال الموجهة كمال حمالوي  (ة)أستاذ كمال حمالوي  (ة)إمضاء أستاذ

يجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن يكون المحضر خاليا من أي شطب أو تفخيم أما في حالة غياب :مالحضة

الطالب يجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020/2021:السنة الجامعية قالمة-1945ماي 08جامعة 
كمال حمالوي: األستاذ كلية األداب واللغات

ترجمة المصطلح اللساني: المقياس قسم اللغة واألدب العربي

06:الفوج الثالثة لسانيات عامة: السنة 

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 1,س,إ اللقب واإلسم الرقم

12.00 05.00 أميرة, أوجاني 1

13.00 16.00 إيمان, براحلية 2

14.00 12.00 كوثر, بهلول 3

أمال, بوخنيسة 4

14.00 03.00 رندة, بورهدون 5

14.00 09.00 زينب, جعفر 6

16.00 12.00 هند, حامي 7

16.00 10.00 لينا نور, حكيمي 8

15.00 03.00 حنان, خليفي 9

15.00 05.00 سهيل, ربعي 10

16.00 14.00 وجدان, رحامنة 11

15.00 12.00 منال, زيكر 12
13.00 06.00 مالك, سبتي 13

16.00 08.00 هدير, سعايدية 14

13.00 14.00 جزيرة, سعدان 15

15.00 05.00 لبيبة, صنصري 16

14.00 10.00 طوهرية نسرين 17
14.00 05.00 الساسى, عربة 18

13.00 10.00 لبنى, عنابي 19

14.00 10.00 فاطمة, عواج 20

16.00 08.00 أمال, قرفي 21

14.00 08.00 نسرين, قيراطي 22

16.00 05.00 بثينة, لعالمة 23

16.00 16.00 أمال, نحال 24

أعمال الموجهة كمال حمالوي (ة)أستاذ كمال حمالوي (ة)إمضاء أستاذ

يجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن يكون المحضر خاليا من أي شطب أو تفخيم أما في حالة غياب :مالحضة

الطالب يجب ترك الخانة المناسبة فارغة


