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

عساسلة فوزية :(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

بالغة: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

07: الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا7 الفوجاالسم و اللقبالرقم

706,5013,50اكرام بلخرشوش1

704,5014,00مالك طاجين بن2

708,5013,00مالك بوالناية3

715,0014,00اية بوجعجع4

707,5014,00مريم بوسراج5

716,0014,00نجمة جاهمي6

706,0013,50منال حرزهللا7

708,0013,50روان خالف8

717,0014,00مروة خاليفية9

719,0015,50شريفة سالمي10

708,5013,00شيماء سكفالي11

708,0014,00الهدى نور شادر12

712,0015,50هاجر طيار13

710,5013,50رانية عثامنية14

706,0013,50الزهراء فاطمة عجرود15

712,5013,00هديل عوني16

704,5013,00مالك فراق17

704,0013,00ايمان فصيح18

714,0015,50ايمان قريدي19

709,0013,50ايمان قيراطي20

710,0013,00رحمة مرازقة21

711,0014,00عبيدة نواري22

الموجهة االعمال (ة)استاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء
عساسلة فوزية

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-

عساسلة فوزية: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

بالغة: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

08: الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا8 الفوجاالسم و اللقبالرقم

807,5013,50ميساء بازين1

814,0015,00روميساء بحري2

810,5015,00وفاء بلعقون3

812,5015,00اية دريس بن4

813,5013,00يسرى بوزغول5

808,0013,00سلسبيل بوشبوط6

814,0013,00اسيا بوناب7

803,5013,00سلمى بوناب8

804,0014,00سارة حدوش9

813,00حاتم حناشي10

811,5013,00شيماء دريدي11

817,0015,50هان نور رحمون12

807,5015,00ليلى رمضاني13

815,00هدى رمضاني14

804,5014,00جمانة ريشي15

812,0015,00عبير زدوري16

8نادية زوايدية17

809,5014,00نجاة هللا ضيف18

816,5014,50مروة عقريش19

807,0013,00جيهان عالم20

807,0012,00رؤية عوامرية21

802,5013,00سلمى معاللة22

811,5013,00هاجر مفتاح23

812,00هديل مميش24

11,50لبايي

الموجهة االعمال (ة)استاذالمادة (ة) استاذ امضاء
عساسلة فوزية

 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-

عساسلة فوزية:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

بالغة:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

09:الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا9 الفوجاالسم و اللقبالرقم

908,5014,00اسماء بازين1

910,0013,50اسراء بدراوي2

912,0014,00مفيدة بالط3

905,0013,50شروق زيتوني بن4

903,0014,00نجود يوب بن5

912,0015,50فاطمة بوعزيز6

913,0013,50حكيمة خليفة7

911,5014,00سيرين درقة8

911,5014,00فاطمة رحامنة9

906,5013,50نوال زوايمية10

910,0013,00مروة سعيدة11

907,5013,00اية سكفالي12

908,0013,50هناء سماعلي13

913,5015,00هاجر شماخي14

910,0014,00يسرى صبار15

911,5013,50اماني عباس16

911,0013,50هناء غالمي17

908,0014,00بسمة فارس18

910,0012,00اخالص فرحات19

906,0011,00جمانة قدم20

908,5014,00شيماء ماضي21

910,0014,50بثينة نايلي22

الموجهة االعمال (ة)استاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء
عساسلة فوزية

 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-

عساسلة فوزية:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

بالغة: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

10:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا10 الفوجاالسم و اللقبالرقم

1006,5015,00سلمى بشاشرية1

1006,5015,50نوال بلواعر2

1015,0015,00خولة الشيخ بن3

1007,0016,00الدين بدر بوضياف4

1008,0014,50رحاب بوعزيز5

1013,0014,50سارة حضري6

1010,0015,00منى خاليفية7

1003,5010,00صبرينة خلة8

1008,0016,50زينب دريدي9

1006,5014,50رندة روايقية10

1004,0014,00دعاء زريق11

1013,50شروق زيادة12

1012,5015,50رقية سعدي13

1004,5015,50منى ساليمية14

10اكرام سلميوي15

1010,5014,50اية سوفي16

1008,5015,00ايناس الرحيم عبد17

1011,5016,50نريمان عيساوي18

1012,0015,00اشواق فراقة19

1013,0016,00ايمان قعبي20

1009,0015,50هان نور قفال21

1010,00شيماء مبروك22

1007,0014,50بثينة محامدية23

 

الموجهة االعمال (ة)استاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء
عساسلة فوزية

 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-

عساسلة فوزية:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

بالغة:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

11: الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا11 الفوجاالسم و اللقبالرقم

1106,0013,00جيهان بابوري1

1115,5015,00سارة بركاني2

1110,0016,00ريان كحولي بلقاسم3

1109,0016,50فاطمة عيسى بن4

1109,0015,50منال بوجمعة5

1107,0016,50الزهراء فاطمة ثليجان6

1110,0014,50كاميليا جاهل7

1107,0016,50هاجر جحايشية8

1106,5015,50هديل حفياني9

11جهينة رحامنة10

1111,0015,50اميرة زيزوي11

1118,0017,00لينة طربوش12

1107,0017,00هان نور طلبة13

1110,5013,00سليمة عمورين14

1104,5016,00نسرين هللا عون15

1112,5015,50فراح عياشي16

1115,00نهاد قليل17

1113,00الهدى نور قواسمية18

1113,0015,00رهام محجوب19

1107,0017,50شيماء محجوبي20

1107,5018,00لجينة مكناس21

1112,5016,00شروق منصري22

1108,5015,50خلود نصابية23

 

الموجهة االعمال (ة) استاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء
عساسلة فوزية

 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


