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

إبراهيم كربوش:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

قديم نص: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا1 الفوجاالسم و اللقبالرقم

113,0015,00هديل الصيد1

117,0015,00عليمة عالية بن2

110,0015,00اماني معاش بن3

113,0015,00صوفيا نصر بن4

113,0015,00اميمة بوبقيرة5

108,0014,50هديل سارة بوجاهم6

113,009,50اية بودشيش7

107,0015,00سهى تواهمية8

110,0014,50يسرى حزام9

113,0015,00راوية حمادي10

114,0015,00امال زيتوني11

115,0015,00سماح سالمي12

112,0014,50انفال سعايدية13

116,0015,00ليلى شيروف14

109,0014,50اميرة عشاري15

115,0015,00اكرام عواطة16

113,0015,00ريان عيايشة17

114,0014,50جهان كالعي18

113,0015,00اماتي مخالفة19

109,0015,00وئام نواورية20

101,00اميرة هميسي21

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-

إبراهيم كربوش:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

قديم نص:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02: الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا2 الفوجاالسم و اللقبالرقم

211,0014,50مالك الزبسة1

211,0014,00نسرين القروي2

209,0015,00دنيا برغيش3

2بشرى زايد بن4

208,0015,00هديل عائشة بهلول5

213,0014,00وصال بهلول6

207,0014,50مريم بوشمال7

208,0009,50لميس بولقشر8

208,0014,50وئام بومعراف9

208,0014,50حسينة جيطني10

209,0015,00نهاد حامي11

208,0015,00شهيرة حريد12

214,0015,00سلوى درارجة13

208,0015,00وفاء درامنية14

2صبرينة سالطنية15

205,0015,00محمد شعالل16

2اية علوي17

212,0014,50نورالهدى عميري18

210,0014,50منال كافي19

2دعاء لكبر20

207,0015,00اية ليتيم21

2بثينة منصوري22

215,0015,00رحمة منصوري23

الموجهة االعمال (ة)استاذالمادة ( ة )استاذ امضاء

 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-

إبراهيم كربوش: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

قديم نص: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا3 الفوجاالسم و اللقبالرقم

302,0008,00دالل اودينة1

307,00نورة حمادة بن2

309,0014,50سهى دريس بن3

308,0014,50سارة عمارة بن4

312,0014,50بلقيس بهلول5

316,0014,50تيماء بوثلجة6

308,0012,00سلسبيل بوقرن7

315,00اصيل حساينية8

3اناس خماري9

308,0014,00اسماء زكري10

307,0012,00سوسن شابو11

314,0009,50بلقيس شرايفية12

309,00سندس طيوش13

313,0014,50عبير عرعار14

307,0014,50ابتسام غيم15

309,0014,50راضية قدور16

308,0015,00سلطانة قردي17

306,0014,00خولة قرمان18

310,0015,00بثينة قلقالة19

316,0014,50هديل قيبوب20

313,0015,00سناء هوام21

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-

:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا4 الفوجاالسم و اللقبالرقم

412,00خديجة اونيس1

413,00خولة بوخلوف2

409,00ايمان بوشريبشة3

416,00حليمة حيواني4

407,00امنة جميل دزيري5

408,00سهام رغايسية6

409,00امال سخاخفية7

409,00جيهان سكراني8

409,00فيروز سلطاني9

407,00رياض سلمي10

411,00عماد سوايحية11

414,00حنان ظافري12

409,00رميساء عرباوي13

410,00ريان صابر علي14

411,00نهلة قرزرز15

411,00هديل قروف16

406,00اماني كاركي17

411,00 رامي لحمر18

414,00نسيبة لحمر19

407,00بشرى لعمامرة20

405,00هديل معاوة21

409,00هويدة موساوي22

407,00اكرم مومني23

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-

:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

05:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا5 الفوجاالسم و اللقبالرقم

508,00الصمد عبد اصالحي1

514,00لبنى بلحساني2

510,00اكرام بنوري3

510,00جيهان بوربونة4

508,00اميرة تريعي5

506,00سامية ثليجان6

509,00لبنى حراث7

508,00هللا عبد حريد8

509,00خديجة حالسي9

509,00شيماء خمايسية10

510,00سارة دادو11

509,00جيهان دراوي12

502,00اسماء دهامشية13

507,00شيماء رحال14

508,00منية زموج15

508,00ذكرى شعابنة16

509,00هديل فناز17

509,00اية قريرة18

512,00بثينة قليل19

509,00اماني لكحل20

509,00مالك مواسة21

510,00منار 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-

:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

06:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا6 الفوجاالسم و اللقبالرقم

614,00شيماء الوعار1

610,00شيماء باطح2

612,00جهينة بخاخشة3

610,00سلسبيل بخاخشة4

6اسالم بورارة5

612,00ايمان بوزهير6

607,00ايمان بوكرديم7

609,00لينة حريدي8

609,00بشرى خاليفية9

606,00منار الراس سمين10

609,00روفيدة الذرعين شايب11

608,00اسراء شحاط12

606,00هالة طواهري13

611,00اميمة عبابسة14

609,00الزهراء فاطمة اللي عبد15

605,00اية عيادي16

607,00سناء فايزي17

608,00 جهينة فهادة18

604,00وجدان كالعي19

610,00لينة محامدية20

605,00 حورية مرابط21

614,00نسرين 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


