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

الطاهر بلعز: االستاذ كلية االداب و اللغات

تعليمية النصوص: المقياس قسم اللغة و االدب العربي

04:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية2:السنة 

محضر النقاط

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

13,50 فهيمة العلمي 1

13,00 مروة بلخير 2

14,50 رقية بوازدي 3

14,00 بسمة بوزهير 4

13,00 خولة بوسراج 5

14,00 سناء بوسماعت 6

14,00 راضية بوشامة 7

13,50 سلمى بوقرن 8

14,50 نعيمة بويدة 9

13,00 أحالم تواتي 10

13,50 حنان جوادي 11

14,00 سمية حريبي 12

13,50 كلثوم حريدي 13

15,50 تقى حيمر 14

14,50 أميرة خلة 15

13,00 مروة دوخي 16

13,00 عائشة رحلي 17

13,00 بسمة روابحية 18

13,50 بسمة زيتوني 19

14,00 آمال سعايدية 20

13,00 جهان سالطنية 21

13,50 وردة سوالم 22

14,50 عصام شعالل 23

15,50 رميساء عفيف 24

13,50 ذكرى عياش 25

14,00 أميرة عيساني 26

13,00 إيمان غزالني 27

14,00 أمال فتاتنية 28

14,00 فاطمة فردناش 29

13,00 روميساء فركوس 30

14,00 بسمة قرنين 31

13,50 بشرى قريش 32

13,50 سعاد كباسي 33

14,50 خديجة مروش 34

13,00 وسيلة معروف 35

13,00 شيماء مقراوي 36

13,00 هناء مناصرية 37

13,50 سعيدة ورتي 38

14,50 سارة يوسفي 39
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اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

يجب ترك الخانة المناسبة فارغة



الّسنة الجامعّیة: 2020-2019 جامعة 08 ماي 1945 - قالمة-
األستاذة: رملة ناصري كلیة األداب واللّغات

المقیاس: تعلیمّیة الّنصوص قسم اللّغة واألدب العربيّ 
الفوج:04 السنة :2ماستر لسانّیات تطبیقّیة

محضر الّنقاط

االستدراك 1 األعمال الموّجھة ا,س,1 االسم اللّقب الّرقم

3,5 فھیمة العلمي 1

9 مروة بلخیر 2

15 رقیة بوازدي 3

10,5 بسمة بوزھیر 4

7 خولة بوسراج 5

15,5 سناء بوسماعت 6

11 راضیة بوشامة 7

14,5 سلمى بوقرن 8

13,5 نعیمة بویدة 9

6,5 أحالم تواتي 10

17 حنان جوادي 11

6 سمیة حریبي 12

10 كلثوم حریدي 13

16 تقى حیمر 14

12,5 أمیرة خلة 15

16,5 مروة دوخي 16

15 عائشة رحلي 17

11,5 بسمة روابحیة 18

13 بسمة زیتوني 19

12 آمال سعایدیة 20

12 جھان سالطنیة 21

8,5 وردة سوالم 22

17,5 عصام شعالل 23

13 رمیساء عفیف 24

11,5 ذكرى عیاش 25

8,5 أمیرة عیساني 26

12,5 إیمان غزالني 27

12 أمال فتاتنیة 28

16,5 فاطمة فردناش 29

7 رومیساء فركوس 30

7,5 بسمة قرنین 31

7 بشرى قریش 32

13 سعاد كباسي 33

13,5 خدیجة مروش 34

6,5 وسیلة معروف 35

14 شیماء مقراوي 36

6,5 ھناء مناصریة 37

13 سعیدة ورتي 38

17,5 سارة یوسفي 39

أستاذ(ة) األعمال الموّجھة إمضاء أستاذ(ة) الماّدة

یجب أن تكون العالمة متكّونة من أربعة أرقام و أن یكون المحضر خالیا من أّي شطب أو تفخیم أّما في حالة غیاب الّطالب یجب ترك الخانة المناسبة فارغة مالحظة:
یجب ترك الخانة المناسبة فارغة


