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

ربٌعة فراقة : (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

أجنبٌة لغة:  المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

07: الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا7 الفوجاالسم و اللقبالرقم

706,2513,00اكرام بلخرشوش1

707,0015,50مالك طاجٌن بن2

707,2514,00مالك بوالناٌة3

710,0017,00اٌة بوجعجع4

706,0014,00مرٌم بوسراج5

713,7517,00نجمة جاهم6ً

706,2515,00منال حرزهللا7

707,0013,00روان خالف8

706,5014,50مروة خالٌفٌة9

706,5013,50شرٌفة سالم10ً

706,5013,50شٌماء سكفال11ً

711,7517,00الهدى نور شادر12

708,5017,00هاجر طٌار13

704,5013,00رانٌة عثامنٌة14

706,2511,00الزهراء فاطمة عجرود15

713,5017,00هدٌل عون16ً

707,5016,50مالك فراق17

710,5017,00اٌمان فصٌح18

710,2516,50اٌمان قرٌدي19

706,5013,00اٌمان قٌراط20ً

707,0015,50رحمة مرازقة21

708,7517,00عبٌدة نواري22

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



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

ربٌعة فراقة:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

أجنبٌة لغة:  المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

08: الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا8 الفوجاالسم و اللقبالرقم

806,0012,00مٌساء بازٌن1

807,5014,50رومٌساء بحري2

806,0014,00وفاء بلعقون3

806,7513,00اٌة درٌس بن4

807,5014,50ٌسرى بوزغول5

807,0011,00سلسبٌل بوشبوط6

807,2513,00اسٌا بوناب7

807,5013,00سلمى بوناب8

807,2514,00سارة حدوش9

88,00حاتم حناش10ً

810,2514,00شٌماء درٌدي11

817,2518,00هان نور رحمون12

808,7514,50لٌلى رمضان13ً

810,0014,50هدى رمضان14ً

806,5011,00جمانة رٌش15ً

8عبٌر زدوري16

8نادٌة زواٌدٌة17

807,0014,50نجاة هللا ضٌف18

809,7516,00مروة عقرٌش19

808,7513,00جٌهان عالم20

806,5011,00رؤٌة عوامرٌة21

806,5012,00سلمى معاللة22

813,7516,00هاجر 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-

ربٌعة فراقة:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

أجنبٌة لغة:المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

09:الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا9 الفوجاالسم و اللقبالرقم

907,2513,00اسماء بازٌن1

907,5013,00اسراء بدراوي2

912,5014,50مفٌدة بالط3

909,5012,00شروق زٌتونً بن4

908,7513,00نجود ٌوب بن5

916,2517,00فاطمة بوعزٌز6

909,0013,50حكٌمة خلٌفة7

917,0015,50سٌرٌن درقة8

907,5013,00فاطمة رحامنة9

908,5013,50نوال زواٌمٌة10

908,7513,00مروة سعٌدة11

909,0013,00اٌة سكفال12ً

910,5015,50هناء سماعل13ً

907,0013,00هاجر شماخ14ً

911,2513,00ٌسرى صبار15

909,0013,00امانً عباس16

916,0015,00هناء غالم17ً

908,5013,50بسمة فارس18

909,2517,00اخالص فرحات19

915,2515,50جمانة قدم20

907,5013,00شٌماء ماض21ً

909,5011,50بثٌنة ناٌل22ً

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


