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

عساسلة األستاذة: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

البحث تقنٌات:  المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

2:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

2. االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا2 الفوجاالسم و اللقبالرقم

209,0008,00مالك الزبسة1

212,50نسرٌن القروي2

213,0012,50دنٌا برغٌش3

2بشرى زاٌد بن4

208,0011,50هدٌل عائشة بهلول5

209,5008,00وصال بهلول6

206,5013,00مرٌم بوشمال7

205,5013,50لمٌس بولقشر8

204,5013,00وئام بومعراف9

204,5012,50حسٌنة جٌطن10ً

215,0012,50نهاد حام11ً

208,5013,00شهٌرة حرٌد12

214,0013,50سلوى درارجة13

208,0013,00وفاء درامنٌة14

2صبرٌنة سالطنٌة15

203,5013,00محمد شعالل16

2اٌة علوي17

209,5012,00نورالهدى عمٌري18

208,0013,50منال كاف19ً

2دعاء لكبر20

215,0013,50اٌة لٌتٌم21

210,50بثٌنة منصوري22

212,50رحمة منصوري23

الموجهة االعمال (ة)استاذالمادة ( ة )استاذ امضاء

 فً اما تفخٌم او شطب اي من خلٌا المحضر ٌكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان ٌجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان ٌجب الطالب غٌاب حالة

 النقاط محضر



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

عساسلة األستاذة: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

البحث تقنٌات:  المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

8:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا8 الفوجاالسم و اللقبالرقم

810,0013,00مٌساء بازٌن1

810,5015,50رومٌساء بحري2

815,0014,50وفاء بلعقون3

810,0013,50اٌة درٌس بن4

808,5014,00ٌسرى بوزغول5

810,0013,50سلسبٌل بوشبوط6

807,5012,50اسٌا بوناب7

810,5013,50سلمى بوناب8

803,5013,00سارة حدوش9

8حاتم حناش10ً

810,0013,00شٌماء درٌدي11

808,0014,00هان نور رحمون12

807,0013,00لٌلى رمضان13ً

810,5013,50هدى رمضان14ً

809,0016,50جمانة رٌش15ً

813,0013,00عبٌر زدوري16

8نادٌة زواٌدٌة17

803,5010,00نجاة هللا ضٌف18

818,5017,00مروة عقرٌش19

806,5013,00جٌهان عالم20

804,5011,50رؤٌة عوامرٌة21

806,5013,00سلمى معاللة22

807,5012,50هاجر مفتاح23

8هدٌل ممٌش24

الموجهة االعمال (ة)استاذالمادة (ة) استاذ امضاء

 فً اما تفخٌم او شطب اي من خلٌا المحضر ٌكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان ٌجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان ٌجب الطالب غٌاب حالة

 النقاط محضر



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

عساسلة األستاذة: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

البحث تقنٌات:  المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

10:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا10 الفوجاالسم و اللقبالرقم

1010,0010,00سلمى بشاشرٌة1

1007,5013,50نوال بلواعر2

1005,0012,50خولة الشٌخ بن3

10الدٌن بدر بوضٌاف4

1001,5013,00رحاب بوعزٌز5

1008,5014,00سارة حضري6

1004,0012,00منى خالٌفٌة7

1008,5013,00راضٌة خلة8

1009,5014,50زٌنب درٌدي9

1015,5012,50رندة رواٌقٌة10

1008,0013,00دعاء زرٌق11

1008,5013,00شروق زٌادة12

1010,5013,50رقٌة سعدي13

1002,00منى سالٌمٌة14

10اكرام سلمٌوي15

1004,0013,50اٌة سوف16ً

1001,0010,00اٌناس الرحٌم عبد17

1014,5014,50نرٌمان عٌساوي18

1007,5013,00اشواق فراقة19

1014,5013,00اٌمان قعب20ً

1008,5014,00هان نور قفال21

10شٌماء مبروك22

1005,5012,50بثٌنة محامدٌة23

ayach06,00

الموجهة االعمال (ة)استاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

 فً اما تفخٌم او شطب اي من خلٌا المحضر ٌكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان ٌجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان ٌجب الطالب غٌاب حالة

 النقاط محضر


