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

قرزيز أنيس: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

الخطاب وتحليل األسلوبية: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوجادبية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم

115,00عزيز اعلي1

101,5002,00هند بشاشرية2

102,0013,00روميساء بلعقون3

113,0014,00نسرين عالية بن4

106,0014,00النور عبد عمارة بن5

114,0015,00ريان عيش بن6

104,5013,50الندى قطر بودرهم7

101,0000,00سندس بومعزة8

105,5014,50شيماء حمودي9

105,0015,00اماني خشايمية10

110,5014,00شمس هللا خلف11

1خولة دايرة12

102,5010,00فيروز درابلية13

101,0013,00سوسن رماش14

108,0013,00مروى شريفي15

101,5013,50خولة شوابية16

105,0015,00رانية عبدة17

106,0015,00ايوب عثامنية18

102,5013,50بثينة عاليمية19

102,5013,50اكرام قرايرية20

107,5014,50رانيا قرماش21

113,0015,00ايه مخلوفي22

102,5000,00ريان مناصرية23

:المقياس مسؤول أمضاء الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة استاذ

 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-

قرزيز أنيس: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

الخطاب وتحليل األسلوبية: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوجادبية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم

200,0012,00ريان شانعة بن1

213,00شيماء بوخدنة2

203,0013,00سوسن بوزيغة3

201,0012,00حدة بوشالغم4

202,5013,50حورية بوهالي5

203,0013,00مريم حجايلية6

200,0005,00هاجر حشوف7

202,5013,50ريان حطاب8

205,0015,00العفراء زقاولة9

201,0013,00فلاير سخاف10

201,0013,00رحمة سعايدية11

201,0002,00انتصار سماعل12

201,0013,00جيهان شرقي13

204,5013,50امنة شريط14

201,5000,00عدالة شوانة15

210,0014,00 اية ظافر16

210,0014,00هزار عايب17

208,0014,00دنيا عالل18

204,0010,00روميسة قميحي19

201,0013,00هند قنوش20

202,0005,00رانية كبابسة21

210,0014,00شيماء لمواسي22

204,0014,00حليمة مامنية23

206,0014,00رحمة مخلوفي24

205,0015,00ابتسام مراح25

الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة أمضاءاستاذ

 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-

قرزيز أنيس: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

الخطاب وتحليل األسلوبية: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوجادبية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم

303,5010,00نسرين بوفريدة1

302,0010,00سمراء توايمية2

300,0012,00الهدى نور حيمد3

301,5011,00فيروز خليفة4

307,5012,50ايمن دبابغة5

3بثينة دردار6

301,0013,00غنية رمايضية7

315,0015,00شهيناز زغدودي8

310,0014,00شيماء زغدودي9

305,0013,00عائشة شابي10

313,0015,00نرجس صديقي11

307,5012,50ايمان عثامنية12

308,5013,00جهاد عجول13

300,5011,00ريان عويسي14

302,0006,00الهدى نور عياشي15

300,0006,00غادة قروف16

305,0012,00اسراء كشيتي17

3اسماء لمواسي18

304,0014,00عبير مسعودية19

303,0012,00ايمان نابتي20

306,0013,00ريمة نعامنية21

300,0012,00 شبيلة هضام22

309,0014,00اية هني23

الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة امضاءاستاذ

 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-

قرزيز أنيس: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

الخطاب وتحليل األسلوبية: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوجادبية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم

402,5013,50بشرى بلعز1

409,0015,00شيماء بوشحدان2

400,0012,00الهدى نور بوعود3

403,5013,00اسماء ديدي4

405,00ريان هللا رزق5

412,0015,00مديحة سهايلية6

405,0015,00منال سوفي7

407,0015,00بشرى شكورة8

404,5013,00هناء شمالل9

407,5015,00اية شيعاوي10

409,0014,00وئام عربة11

405,5014,50بثينة عزايزية12

404,0012,00هاجر عيساوي13

411,5014,00هديل قتاتلية14

401,0000,00هاجر قليل15

401,0011,00هناء قويزة16

404,0013,00ريان كدري17

404,5005,00سلمى مانع18

403,5014,50بهيجة مخالفية19

414,0015,00رانية مخانية20

410,0015,00اميمة مسيود21

404,5012,50وئام منصوري22

408,0015,00محمود يوسفي23

:المقياس مسؤول أمضاء الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة استاذ

 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


