
قالمة -1945 ماي 8 جامعة -

 اللغات و االداب كلية

  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1. االستدراك

119.0018.00عبير البلدي1

118.5017.50جهينة بداوي2

1زينب بلعابد3

1بشرى زايد بن4

118.5017.50نسرين عالية بن5

118.5017.50ريان عيش بن6

118.5016.00حفيظة بوبريمة7

115.5014.50الندى قطر بودرهم8

113.5013.50نورهان بودور9

105.0012.00سندس بومعزة10

1عفاف بومعزة11

118.0017.00سندس حداد12

117.0016.00شيماء حمودي13

117.0016.00اماني خشايمية14

115.0014.50شمس هللا خلف15

116.0015.50حنان خلفالوي16

118.5015.50سوسن رماش17

116.0014.50مروى شريفي18

111.0013.00خولة شوابية19

112,5013.00هديل صفصاف20

1نجاة هللا ضيف21

116.0015.00ريان طكوك22

118.0017.00رانية عبدة23

115.5014.00ايوب عثامنية24

116.5015.50بثينة عاليمية25

114.0014.50اكرام قرايرية26

117.5016.50رانيا قرماش27

117.0016.00اية مخلوفي28

110.0011.00ريان مناصرية29

 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

2020-2019: الجامعية السنة

النقاط محضر

جاهمي محمد:  االستاذ

المادة أستاذ أمضاء

جاهمي محمد

الموجهة اعمال أستاذ

جاهمي محمد

النحو علم: المقياس



قالمة -1945 ماي 8 جامعة -

جاهمي محمداألستاذة اللغات و االداب كلية

النحو علم:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1. االستدراك

206.0002.00هند بشاشرية1

212.5013.00 نورالهدى بكاكرية2

208.5012.00روميساء بلعقون3

213.0013.50حنان بلفيل4

206.5012.00النور عبد عمارة بن5

212.0013.00سوسن بوزيغة6

201.0010.50حدة بوشالغم7

2رحمة بوقرة8

214.5014.50وافية حدادة9

202.5000.00عمار حريدي10

213.5012.50ريان حطاب11

212.0011.50رانية خلة12

214.0012.50اسكندر دهماني13

217.0016.00يسرى ديلمي14

217.0016.00حسام نوار رحيل15

2سهام رغايسية16

2وليد زناش17

201.0010.00رحمة سعايدية18

2صبرينة سالطنية19

210.5011.50ندى طلحي20

213.5013.00اية ظافر21

2اية عبودي22

204.0001.00دنيا عالل23

215.0014.50خلود فراق24

207.0013.00ايمان كبابسة25

2امنة لكحل26

201.0005.00شيماء لمواسي27

214.0014.00رحمة مخلوفي28

215.0015.00سكينة مخنان29

215.00مريم يحي30

 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

2020-2019: الجامعية السنة

المادة استاذ امضاء

جاهمي محمد

الموجهة اعمال أستاذ

جاهمي محمد



قالمة -1945 ماي 8 جامعة -

 اللغات و االداب كلية

  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم

316.5015.00رونق بريمة1

314.5014.50حسينة بشكيط2

312.5014.00ريان شانعة بن3

306.5013.50شيماء بوخدنة4

306.5013.50زينب بوشالغم5

318.5017.50ميساء بوعبيد6

310.5000.00حورية بوهالي7

311.0013.50مريم حجايلية8

308.0014.00فلاير سخاف9

307.5014.00سارة سمار10

315.0014.50انتصار سماعل11

301.5011.00عائشة شابي12

314.0014.00جيهان شرقي13

304.0012.50امنة شريط14

319.0018.00ايمان صنصري15

314.5014.00مروة طاوطاو16

311.5013.00هزار عايب17

301.0011.00رانية عثامنية18

306.0014.00نور عمايرية19

314.0014.00هديل عيساوي20

   3نهلة قرزيز21

309.0014.00روميسة قميحي22

310.0012.50هند قنوش23

314.0013.50رانية كبابسة24

314.0014.00ايمان لعموري25

315.5015.00حليمة مامنية26

307.0014.00ابتسام مراح27

310.5013.50اسماء مومني28

317.0015.00ريمة نعامنية29

306.5013.50شبيلة هضام30

314.5014.50الريحان ندى هضام31

 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

جاهمي محمد

الموجهة اعمال أستاذ

جاهمي محمد

النقاط محضر

2020-2019: الجامعية السنة

       جاهمي محمد:األستاذ

النحو علم: المقياس

المادة أستاذ أمضاء



قالمة -1945 ماي 8 جامعة -

 اللغات و االداب كلية

  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1. االستدراك

413.0014.00احالم اومدور1

401.5011.50مروة بوقفي2

415.0014.50دنيا بوقلمون3

410.5013.50سمراء توايمية4

418.5017.50منار حليمي5

406.5013.50الهدى نور حيمد6

407.0013.00فيروز خليفة7

412.0001.00عمار خيروني8

414.5013.00ايمن دبابغة9

417.5016.50اسية رقيق10

415.0014.50غنية رمايضية11

418.5017.50شهيناز زغدودي12

411.5013.50شيماء زغدودي13

410.5013.00شيماء شاكري14

413.0014.00خولة شرقي15

413.0014.00نرجس صديقي16

4شهير طواهرية17

4امينة عربة18

404.0013.00نورة علواني19

401.0002.00اية علوي20

407.0001.00الهدى نور عياشي21

418.5017.50اميرة عيساني22

405.5014.50اسماء فريعن23

408.0013.00سارة قاسمي24

405.5014.50غادة قروف25

417.5016.00ايناس كباسي26

412.5012.50حواء مركتي27

409.0014.50ايمان نابتي28

418.0017.00سيليا نواجة29

411.0013.50اية هني30

 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

جاهمي محمدجاهمي محمد

النقاط محضر

2020-2019: الجامعية السنة

جاهمي محمد: االستاذ

النحو علم: المقياس

الموجهة اعمال أستاذالمادة أستاذ أمضاء



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعية السنة-

جاهمي محمد:األستاذ اللغات و االداب كلية

النحو علم: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

05:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1. االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا05 الفوجاالسم و اللقبالرقم

517.0012.00شيماء يحي بن1

515.5011.50مارية بوعود2

514.0011.00ياسمين روان جالخ3

5سلمى حجاجي4

512.5012.00ريان حلوي5

513.0012.00ايمان حمايدي6

507.0011.50الدين سيف خالف7

514.0011.50مريم دلول8

508.5012.00زينب دواخة9

512.0012.50هيام رحامنية10

5رحيمة رغايسية11

507.5012.00هديل رقيق12

519.0011.50اسمهان رمضاني13

512.5011.50اسماء روابح14

511.0011.50ريهام زغوم15

518.0013.00منار لينة سواحلية16

518.0014.00نهاد شهاب17

514.0012.00ايمان عثامنية18

510.0013.50وفاء عكراف19

506.0012.50ريان عويسي20

510.0012.00ايمن عيايشة21

513.5013.50اماني عيساوي22

5ابتسام غيم23

513.5011.50امال فلفول24

515.5013.50اسماء فوغالي25

505.5011,50اسراء كشيتي26

512.00رميساء لونيس27

513.5012.00عبير مسعودية28

516.5012.50جيهان مهني29

 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

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة أستاذ أمضاء

شينون الطاهر محمدجاهمي محمد



قالمة -1945 ماي 8 جامعة -

 اللغات و االداب كلية

  العربي االدب و اللغة قسم

06:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا06 الفوجاالسم و اللقبالرقم

66.0014.00بسمة بركان1

67.5014.00بشرى بلعز2

615.0014.50الدين سيف مسعود بوجاهم3

613.0013.00شيماء بوشحدان4

604.00جيهان بوشريط5

612.0012.50الهدى نور بوعود6

618.5017.50جهينة حامي7

610.5012.50جزيرة دواورية8

610.5012.50اسماء ديدي9

6فتيحة رزايقية10

603.5010.00ريان هللا رزق11

613.5014.00 نورهان روابح12

615.0016.00مديحة سهايلية13

617.0016.50منال سوفي14

608.0013.50بشرى شكورة15

609.0012.00هناء شمالل16

604.0012.00اية شيعاوي17

612.5013.00وئام عربة18

612.0013.50بثينة عزايزية19

616.5016.00هاجر عيساوي20

610.5012.50هديل قتاتلية21

612.5013.50هناء قويزة22

603.0012.00زينب قيراطي23

64.0012.00ريان كدري24

605.0012.50بهيجة مخالفية25

617.0017.00رانية مخانية26

610.0013.00اميمة مسيود27

607.0013.50وئام منصوري28

602.5000.00اميرة هميسي29

611.5013.50محمود يوسفي30

 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

جاهمي محمد

الموجهة اعمال: أستاذ

جاهمي محمد

النقاط محضر

2020-2019: الجامعية السنة

جاهمي محمد: األستاذ

النحو علم: المقياس

المادة أستاذ أمضاء


