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

اهقٌلً نبٌل:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

التعبٌر تقنٌات: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

01:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا1 الفوجاالسم و اللقبالرقم

113,0014,00هدٌل الصٌد1

116,0015,00علٌمة عالٌة بن2

114,0015,00امانً معاش بن3

116,0014,00صوفٌا نصر بن4

113,5014,00امٌمة بوبقٌرة5

115,0014,00هدٌل سارة بوجاهم6

116,0014,00اٌة بودشٌش7

114,0014,00سهى تواهمٌة8

115,0015,00ٌسرى حزام9

116,5015,00راوٌة حمادي10

116,0015,00امال زٌتون11ً

116,5014,00سماح سالم12ً

115,5015,00انفال سعاٌدٌة13

116,5015,00لٌلى شٌروف14

110,5014,00امٌرة عشاري15

113,0014,00اكرام عواطة16

113,0014,00رٌان عٌاٌشة17

113,0015,00جهان كالع18ً

114,5014,00اماتً مخالفة19

116,5014,00وئام نواورٌة20

1امٌرة همٌس21ً

11,5014,00(دٌون)   فٌروز درامنٌة

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-

اهقٌلً  نبٌل:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

التعبٌر تقنٌات:المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

02: الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا2 الفوجاالسم و اللقبالرقم

214,0013,00مالك الزبسة1

213,00نسرٌن القروي2

215,5014,00دنٌا برغٌش3

2بشرى زاٌد بن4

212,0014,00هدٌل عائشة بهلول5

213,5014,00وصال بهلول6

214,0014,00مرٌم بوشمال7

211,0014,00لمٌس بولقشر8

215,0014,00وئام بومعراف9

213,5013,00حسٌنة جٌطن10ً

209,0014,00نهاد حام11ً

213,0014,00شهٌرة حرٌد12

215,0014,00سلوى درارجة13

214,5015,00وفاء درامنٌة14

2صبرٌنة سالطنٌة15

210,5014,00محمد شعالل16

2اٌة علوي17

214,5015,00نورالهدى عمٌري18

215,5015,00منال كاف19ً

2دعاء لكبر20

216,0015,00اٌة لٌتٌم21

2بثٌنة منصوري22

214,5014,00رحمة 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-

اهقٌلً نبٌل: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

التعبٌر تقنٌات: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

03:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا3 الفوجاالسم و اللقبالرقم

312,5014,00دالل اودٌنة1

314,5013,00نورة حمادة بن2

315,5014,00سهى درٌس بن3

316,0014,00سارة عمارة بن4

316,5014,00بلقٌس بهلول5

314,5014,00تٌماء بوثلجة6

315,5014,00سلسبٌل بوقرن7

314,5015,00اصٌل حساٌنٌة8

312,5013,00اناس خماري9

313,5014,00اسماء زكري10

312,0015,00سوسن شابو11

312,0014,00بلقٌس شراٌفٌة12

3سندس طٌوش13

311,5015,00عبٌر عرعار14

313,5014,00ابتسام غٌم15

315,5014,00راضٌة قدور16

314,0014,00سلطانة قردي17

308,5015,00خولة قرمان18

314,0015,00بثٌنة قلقالة19

312,0015,00هدٌل قٌبوب20

314,50سناء هوام21
15,00

الموجهة األعمال (ة)أستاذالمادة (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-

اهقٌلً نبٌل:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

التعبٌر تقنٌات: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

04:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا4 الفوجاالسم و اللقبالرقم

408,5014,00خدٌجة اونٌس1

416,0014,00خولة بوخلوف2

408,0014,00اٌمان بوشرٌبشة3

417,0015,00حلٌمة حٌوان4ً

411,0014,00امنة جمٌل دزٌري5

407,0014,00سهام رغاٌسٌة6

410,5014,00امال سخاخفٌة7

410,0014,00جٌهان سكران8ً

411,0014,00فٌروز سلطان9ً

416,0015,00رٌاض سلم10ً

414,00عماد سواٌحٌة11

415,5014,00حنان ظافري12

414,0014,00رمٌساء عرباوي13

413,0014,00رٌان صابر عل14ً

413,0014,00نهلة قرزرز15

412,0014,00هدٌل قروف16

413,5014,00امانً كارك17ً

415,5014,00 رامً لحمر18

409,0014,00نسٌبة لحمر19

415,0014,00بشرى لعمامرة20

411,5014,00هدٌل معاوة21

409,0015,00هوٌدة موساوي22

416,5014,00اكرم مومن23ً

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-

اهقٌلً نبٌل: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

التعبٌر تقنٌات: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

05:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا5 الفوجاالسم و اللقبالرقم

514,0015,00الصمد عبد اصالح1ً

514,5015,00لبنى بلحسان2ً

512,5015,00اكرام بنوري3

514,5014,00جٌهان بوربونة4

514,5015,00امٌرة ترٌع5ً

511,5014,00سامٌة ثلٌجان6

514,0015,00لبنى حراث7

513,0015,00هللا عبد حرٌد8

514,5015,00خدٌجة حالس9ً

515,5014,00شٌماء خماٌسٌة10

512,5015,00سارة دادو11

515,5015,00جٌهان دراوي12

5اسماء دهامشٌة13

515,0015,00شٌماء رحال14

513,0015,00منٌة زموج15

511,0014,00ذكرى شعابنة16

515,0014,00هدٌل فناز17

514,5014,00اٌة قرٌرة18

515,5014,00بثٌنة قلٌل19

510,0015,00امانً لكحل20

509,5014,00مالك مواسة21

516,5015,00منار 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



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

اهقٌلً نبٌل: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

التعبٌر تقنٌات: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

06:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا6 الفوجاالسم و اللقبالرقم

615,5014,00شيماء الوعار1

612,0014,00شيماء باطح2

615,5014,00جهينة بخاخشة3

615,5015,00سلسبيل بخاخشة4

6اسالم بورارة5

616,5015,00ايمان بوزهير6

606,0010,00ايمان بوكرديم7

614,5014,00لينة حريدي8

613,0014,00بشرى خاليفية9

614,0014,00منار الراس سمين10

612,0014,00روفيدة الذرعين شايب11

612,0014,00اسراء شحاط12

615,0014,00هالة طواهري13

6اميمة عبابسة14

613,0014,00الزهراء فاطمة اللي عبد15

611,0014,00اية عيادي16

614,0014,00سناء فايزي17

611,5014,00 جهينة فهادة18

609,0013,00وجدان كالعي19

610,5014,00لينة محامدية20

606,0013,00 حورية مرابط21

610,5014,00نسرين موساوي22

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


