
قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2021-2022: الجامعٌة السنة-

جاهمً آمنة: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

العروض: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

01:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ااالسم و اللقبالتسجٌل رقمالرقم

14.5013.00نسرٌن العاٌب121/36036139

08.0012.00نجالء ضٌاف اوالد221/36034013

17.5014.00صلٌحة بداوي321/36039562

12.5013.00الهدى نور برٌنٌس421/36037989

10.5012.00ماٌسة بعل521/36037339ً

17.0014.00هدٌل عمٌرة بن621/36036724

11.5012.50نادٌٌة نخلة بن721/36041092

10.5012.00منوبة بوبقٌرة821/36038806

17.5014.00خلود بوخدٌم921/36040233

09.0012.00نسٌمة بوستة1021/36033664

02.5011.00اصالة بوعصٌدة1121/36037918

11.0012.00دنٌا دغامنة1221/36039426

18.0014.50رٌم دلهوم1321/36040356

اٌة زغٌدة1421/36036304

18.5014.50رمٌساء شافع1521/36040322ً

رٌان صابر1621/36041541

12.0012.00اٌة طوٌجٌن1721/36037514

16.5014.00بثٌنة عباس1821/36037261

10.0012.00شافٌة عوادي1921/36035501

05.0011.00منار عٌاٌشة2021/36033636

06.5011.50هناء عٌداوي2121/36036739

17.0014.00عائدة فراق2221/36040644

16.5014.00شٌماء فرنان2321/36033520

18.0014.00اٌة قجاجة2421/36036012

15.5013.50نجوى لحوارش2512/6037800

14.0013.00مالك لٌراتن2621/36039212ً

18.0014.50مالك لٌنة مخالفة2721/36036116

14.0014.00سالف مرابط2821/36033480

10.5012.00اٌوب معٌز2921/36033355

13.0013.00بشرى مومن3021/36037395ً

الموجهة االعمال (ة)استاذ(ة)المادة استاذ امضاء

جاهمي آمنةجاهمً آمنة

 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 2021-2022: الجامعٌة السنة-

جاهمً آمنة:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

العروض: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

02: الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ااالسم و اللقبالتسجٌل رقمالرقم

11.5012.50رمٌساء براهمٌة121/36033452

17.0014.50امنة بغور221/36039519

حسنى بلعش321/34010768ً

10.0012.00رندة رازق بن421/36035484

13.5013.50وفاء سالم بن521/36039486

11.5012.50جوهر عسو بن621/36036641

11.0012.50سندس الغة بن721/36035496

06.0011.00فاروق بوخدنة821/36038623

14.5013.50صحر بوشحدان921/36037314

18.5014.50شعٌب توم1021/36035202ً

06.5011.00كوثر حمودي1121/36038624

14.0014.00عائشة ذٌب1221/36037316

11.0012.50اٌمان رمضان1321/36033389ً

05.0011.00امانً زوٌدي1421/36033336

18.0014.50دعاء سعاٌدٌة1521/36037936

18.5014.50اكرام سلمٌوي1620/36032952

مالك شاوي1721/36037725

18,5014.50اٌمان عباس1821/36039410

11.0012.50اٌة عمام1921/36037230ً

14.0014.00سارة عوامرٌة2021/36039436

14.5014.00لبنى غزالن2121/36040891ً

00.5010.00مالك فطناس2221/36043097ً

10.0012.00دنٌا قرارٌة2321/36034568

11.5012.50شرٌهان قرقار2421/36039081

09.5012.00اكرام كالٌعٌة2521/36038377

14.5014.00امٌرة لبرش2621/36033383

16.0014.50سندس متالوي2721/36033882

10.5012.50نورهان مراح2821/36036529

06.5011.00مالك معاٌفٌة2921/36036713

06.0011.00انفال مقراوي3021/36033754

15.0013.50ندى مومن3121/36037745ً

الموجهة االعمال (ة)استاذ(ة)المادة استاذ امضاء

جاهمي آمنةجاهمً آمنة

 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 2021-2022: الجامعٌة السنة-

جاهمً آمنة:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

العروض: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

03:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ااالسم و اللقبالتسجٌل رقمالرقم

رمٌساء بسكري121/36038953

18.5014.50نورهان بلهوشات221/36056447

02.0010.00مالك بهلول321/36036222ً

08.0011.00اكرام بوعافٌة421/36035437

04.0010.00زهٌة بوقف520/36035703ً

16.0014.00مهدي بوكرش620/36034659

08.0011.00انفال بومعزة721/36038010

16.5014.00منال جاهم821/36034061ً

06.0011.00امنة حجوج921/36033312ً

02.5008.00الرحمان ع حوحامدي1019/36033598

01.5010.00محمد رمضان1121/36040947ً

09.0011.00هنادي زدادرة1221/36036149

17.5014.00رزان سرفان1321/36033446ً

17.5014.50سمٌحة سعاٌدٌة1420/36033005

15.0014.00فلاير سكفال1521/36033564ً

12.0012.50اشواق شوارفٌة1621/36039062

08.5011.00سلسبٌل هللا عطا1721/36038604

16.0014.00زٌنب عوٌس1821/36033476ً

09.5011.50اٌمان عٌدودي1916/36046772

19.0014.00فاٌزة غمارسة2021/36040819

13.5013.00اٌة قربع2121/36034357

02.0010.00سهى قرنٌن2221/36033494

09.5011.50سلمى قوادرٌة2321/36037952

17.0014.00شمٌسة لعموري2421/36037660

سندس مراح2521/36034680

13.5013.00محمد مزعاش2612/6030162

11.5012.00نسرٌن مسخر2721/36036224

12.0012.50رانٌا منصوري2821/36039695

11.5012.50مرٌم نٌقري2921/36038990

14.5014.50مرٌم هدروق3021/36038898

الموجهة االعمال (ة)استاذ(ة)المادة استاذ امضاء

جاهمي آمنةجاهمً آمنة

 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 2021-2022: الجامعٌة السنة-

جاهمً آمنة:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

العروض:المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

04:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ااالسم و اللقبالتسجٌل رقمالرقم

02.5010.00دالل اوذٌنة120/36034878

15.0014.50هدٌل برقاش221/36035054

09.0012.00نجٌة بلحواس321/36038904

06.0012.00هدٌل شاكر بن421/36039482

10.0012.00لٌنة طبولة بن521/36036115

07.5012.00امانً بورقبة621/36038838

01.5010.00عمار بوفلفل721/36040047

03.0010.00مرٌم بوقرة821/36041028

06.5012.00تقوى جبابلة921/36033804

13.5013.50مراد حساٌنٌة1021/36040996

08.0012.00سلسبٌل حفٌان1121/36038605

05.5011.50هدٌل خباط1221/36038908ً

14.0014.00اٌناس دهشار1321/36037573

11.0012.50الهام دواخة1421/36035440

00.5010.00الدٌن صالح رجات1521/36035798ً

10.0012.00غدٌر رفاد1621/36039206

14.5014.00اٌمان سلٌمان1721/36040008ً

15.5014.50رحمة شوابٌة1821/36040291

اٌناس صالح صالح1921/36035583

13.0013.00نسرٌن عقون2021/36035549

شٌماء عوٌس2121/36034727ً

12.0012.00الزهرة غراٌبٌة2221/36040040

13.5013.50اٌة فنٌدس2320/36035947

11.0012.50رٌان قرزٌز2421/36038864

07.0013.00اشواق قمام2521/36039061ً

14.5014.00رومٌلة كرٌبس2621/36041539

14.5014.00خولة لعواسة2721/36039542

09.5012.00زٌنب مرع2821/36036262ً

09.5012.00وصال مزون2921/36039751ً

11.0013.00هدٌل نوادرٌة3021/36037994

13.5013.50سارة ٌح3121/36035493ً

11.5013.00سلمى ٌوسف3221/36033482

الموجهة االعمال (ة)استاذ(ة)المادة استاذ امضاء

جاهمً آمنةجاهمً آمنة

 النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2021-2022: الجامعٌة السنة-

جاهمً آمنة:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

العروض: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

05:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ااالسم و اللقبالتسجٌل رقمالرقم

16.0014.00فهٌمة براهمٌة121/36040853

05.00مالك برغوث221/36036129ً

12.0013.00منار بزغ321/36038901

11.0012.00منار جخنون بن421/36035537

14.0014.00رٌان حمدي بن521/36033467

05.0010.00دنٌا بوبقار620/36006136

02.5014.00اسامة بوخدنة720/36031754

06.5013.00سمٌة بورقبة821/36038962

01.50انتصار بوقرن921/36037568

14.00بسملة جربوحة1021/36038852

13.0015.00لٌنة حساٌنٌة1121/36037971

06.00اسماء حملة1221/36038371

02.0014.00صالح محمد ختال1321/36036220

06.5010.00اناس خماري1419/36032237

10.5014.00هدٌل رقٌق1521/36036736

09.0013.00خلود زغدودي1621/36034556

شٌماء سبت1721/36040564ً

14.00حسٌنة سعدو1821/36035460

08.0015.00رٌان سلٌمان1921/36037950ً

03.0014.00اكرام شوٌب2021/36038581

11.0014.00خولة عطاٌلٌة2121/36040245

14.0015.00احالم عقرٌش2221/36036014

07.0013.00وصال عماٌرٌة2321/36037999

08.0015.00اٌمان غرٌب2421/36033391

09.0010.00سلمى قاٌدي2521/36035495

09.5012.00شٌماء لعور2621/36033519

10.50مالك حورٌة ماض2721/36035461ً

10.5014.00مالك مراح2821/36036138

07.0012.00رمٌساء مرشلة2921/36039698

08.0013.00صفاء مشطري3021/36035514

غزالن نواري3121/36038218

05.0012.00سالفة ٌوسف3221/36036666ً

الموجهة االعمال (ة)استاذ(ة)المادة استاذ امضاء

مومنً السعٌدجاهمً آمنة

 النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2021-2022: الجامعٌة السنة-

جاهمً آمنة:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

العروض: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

06:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ااالسم و اللقبالتسجٌل رقمالرقم

06.5010.00زهراء فاطمة بركان121/36035523ً

01.00رامً بلعابد221/36038597

06.5010.00غزالن جدو بن321/36036106

08.5011.00امنة عبدة بن421/36033313

04.0013.00مالك بوساحة521/36038631

06.00منال بوقطف621/36037981

05.5010.00نور غادة جودي721/36033551

06.0015.00خدٌجة حرب821/36033425ً

لٌلى خراخرٌة911/6034273

11.0013.00بثٌنة خلٌف1021/36036637ً

08.5014.00سهام دادو1121/36035781

02.00سمٌة روابح1221/36040474

08.0010.00اسمهان زاٌدي1321/36035434

14.0010.00رمٌساء زدوري1421/36036659

امٌمة سبت1521/36037245ً

09.0010.00نسرٌن سماعل1621/36038404ً

05.0012.00خلود طواهرٌة1721/36039690

10.5010.00جٌهان طواٌلٌة1821/36035458

10.00شٌماء عبٌزي1921/36033898

06.5010.00اٌة عثمان2021/36033316ً

10.5010.00شرٌن قردي2121/36038609

امانً كارك2220/32016001ً

06.5011.00غادة لعفٌف2321/36033549ً

13.5010.00سلسبٌل ندى لعفٌف2420/36031885ً

06.5010.00اسٌا نارو مدرق2521/36037258

10.5010.00بثٌنة مساعدٌة2621/36036635

05.50شٌرٌن معادي2721/36033894

06.50مرٌم ملكم2821/36039245

06.0013.00منى منجل2920/36032455

16.00حورٌة موارسٌة3021/36040211

الموجهة االعمال (ة)استاذ(ة)المادة استاذ امضاء

مومني السعيدجاهمي آمنة

 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 2022/2021: الجامعٌة السنة-

جاهمً آمنة : (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

العروض: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

07: الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ااالسم و اللقبالتسجٌل رقمالرقم

15.5013.00منال بركان121/36033641ً

02.0012.00حورٌة بلغٌث221/36038022

13.5015.00فاطمة جمٌل بن321/36040800

13.0012.00درصاف لٌنة قٌراط بن421/36034872

03.0014.00الهام بوخلوف521/36033382

19.0014.00لوٌزة بوطبٌبة621/36033585

02.5013.00نزهة بوقرن721/36036725

08.00ندى حرٌد820/36031323

06.0010.00رٌان حرٌدي921/36033468

02.5010.00مهدي دغموش1021/36034010ً

04.0014.00امٌمة روابحٌة1121/36039233

02.50ندى زاٌدي1221/36033655

02.00ٌوسف سكفال1321/36034079ً

06.5013.00اكرام سلطان1421/36038842ً

08.0012.00وفاء ضربان1521/36037782ً

انصاف طلحة1621/36038945

00.5011.00محمد عبٌزي1721/36033957

لمٌس عطاف1821/36037699ً

04.5013.00بشرى عموش1921/36038588ً

08.0015.00جمال عٌد2021/36036050

03.5013.00رمٌسة فرنان2121/36036403

اٌة قرانة2221/36033387

01.5010.00اٌوب كراٌمٌة2321/36039978

02.5010.00نهلة مخالفة2421/36036728

11.50سامٌة مرابط2520/36035332

04.0013.00الزهرة مران2621/36036045ً

04.5010.00رؤٌة مرزوق2721/36033437

02.00امٌمة معاللة2820/36032034

الموجهة االعمال (ة)استاذ(ة)المادة استاذ امضاء
مومني السعيدجاهمً آمنة

 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



النقاط محضر


