
قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2020-2021: الجامعية السنة-

سمية بخاخشة: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

انجليزية لغة: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

05:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2. االستدراكالموجهة االعمال2,س,ا5 الفوجاالسم و اللقبالرقم

516,0012,00الصمد عبد اصالحي1

511,0013,00لبنى بلحساني2

511,0013,00اكرام بنوري3

516,0013,00جيهان بوربونة4

511,0012,00اميرة تريعي5

514,0013,00سامية ثليجان6

516,0015,00لبنى حراث7

516,0012,00هللا عبد حريد8

513,0012,00خديجة حالسي9

512,0013,00شيماء خمايسية10

519,0015,00سارة دادو11

516,0014,00جيهان دراوي12

5اسماء دهامشية13

519,0013,00شيماء رحال14

517,0013,00مونية زموج15

512,0014,00ذكرى شعابنة16

511,0014,00هديل فناز17

514,0014,00اية قريرة18

513,0012,00بثينة قليل19

513,0013,00اماني لكحل20

512,0011,00مالك مواسة21

518,0013,00منار نايلي22

الموجهة االعمال (ة)استاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

 في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة

 النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2020-2021: الجامعية السنة-

سمية بخاخشة: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

انجليزية لغة: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

06:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2,س,ا6 الفوجاالسم و اللقبالرقم

67,0012,00شيماء الوعار1

614,0015,00شيماء باطح2

614,0015,00جهينة بخاخشة3

612,0012,00سلسبيل بخاخشة4

6اسالم بورارة5

614,0016,00ايمان بوزهير6

610,0012,00ريان بوكرديم7

613,0016,00لينة حريدي8

616,0016,00بشرى خاليفية9

67,0013,00منار الراس سمين10

615,0013,00روفيدة الذرعين شايب11

616,0015,00اسراء شحاط12

618,0016,00هالة طواهري13

6اميمة عبابسة14

614,0014,00الزهراء فاطمة اللي عبد15

611,0013,00اية عيادي16

612,0013,00سناء فايزي17

69,0015,00 جهينة فهادة18

612,0012,00وجدان كالعي19

611,0014,00لينة محامدية20

614,0014,00 حورية مرابط21

614,0013,00نسرين موساوي22

الموجهة االعمال (ة)استاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

 في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2020-2021:الجامعية السنة-

سمية بخاخشة: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

انجليزية لغة:  المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

10:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2,س,ا10 الفوجاالسم و اللقبالرقم

1016,0014,00سلمى بشاشرية1

1012,0012,00نوال بلواعر2

1009,0013,00خولة الشيخ بن3

10الدين بدر بوضياف4

1010,0012,00رحاب بوعزيز5

1016,0015,00سارة حضري6

1010,0012,00منى خاليفية7

1016,0012,00راضية خلة8

1012,0014,00زينب دريدي9

1016,0015,00رندة روايقية10

1012,0012,00دعاء زريق11

1013,0013,00شروق زيادة12

1014,0012,00رقية سعدي13

10منى ساليمية14

10اكرام سلميوي15

1014,005,00اية سوفي16

1015,0012,00ايناس الرحيم عبد17

1008,0013,00نريمان عيساوي18

1012,0013,00اشواق فراقة19

1014,0012,00ايمان قعبي20

1011,0014,00هان نور قفال21

107,00شيماء مبروك22

1012,0013,00بثينة محامدية23

الموجهة االعمال (ة)استاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

 في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة

 النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2020-2021: الجامعية السنة-

 سمية بخاخشة: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

انجليزية لغة: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

11: الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2,س,ا11 الفوجاالسم و اللقبالرقم

1107,007,00جيهان بابوري1

1117,0015,00سارة بركاني2

1114,0013,00ريان كحولي بلقاسم3

1113,0013,00فاطمة عيسى بن4

1110,0012,00منال بوجمعة5

1109,0013,00الزهراء فاطمة ثليجان6

1109,0012,00كاميليا جاهل7

1110,0012,00هاجر جحايشية8

1109,0014,00هديل حفياني9

11جهينة رحامنة10

1110,00اميرة زيزوي11

1118,0014,00لينة طربوش12

1114,0013,00هان نور طلبة13

1114,0014,00سليمة عمورين14

1113,0012,00نسرين هللا عون15

1117,0012,00فراح عياشي16

1113,0013,00نهاد قليل17

1109,0013,00الهدى نور قواسمية18

1115,0014,00رهام محجوب19

1116,0014,00شيماء محجوبي20

1114,0014,00لجينة مكناس21

1109,0012,00شروق منصري22

1113,00خلود نصابية23

المادة (ة)أستاذ أمضاء

 في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة

 النقاط محضر


