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

زوليخة زيتون:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

حديث نقد: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم

116,0016,00عبير البلدي1

106,0014,00جهينة بداوي2

104,0013,00الهدى نور بكاكرية3

110,0015,00حنان بلفيل4

108,0014,00حفيظة بوبريمة5

106,0013,00هان نور بودور6

104,0013,00سندس حداد7

112,0013,00وافية حدادة8

104,0014,00رانية خلة9

114,0015,00حنان خلفالوي10

1اسكندر دهماني11

106,0012,00يسرى ديلمي12

113,0015,00حسام نوار رحيل13

105,0013,00هديل صفصاف14

113,0014,00ريان طكوك15

111,0015,00ندى طلحي16

107,0013,00اية عبودي17

105,0013,00خلود فراق18

107,0013,00ايمان كبابسة19

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-

زوليخة زيتون:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

حدبث نقد: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم

213,0014,00احالم اومدور1

207,0013,00رونق بريمة2

204,0013,00حسينة بشكيط3

209,0014,00زينب بوشالغم4

215,0015,00ميساء بوعبيد5

208,0014,00مروة بوقفي6

211,0014,00دنيا بوقلمون7

211,0014,00منار حليمي8

211,0014,00اسيا رقيق9

206,0014,00سارة سمار10

207,0013,00شيماء شاكري11

214,0013,00خولة شرقي12

207,0010,00مروة طاوطاو13

204,0014,00نورة علواني14

207,0013,00نور عمايرية15

208,0014,00هديل عيساوي16

210,0015,00ايمان لعموري17

213,0016,00سكينة مخنان18

206,0013,00اسماء مومني19

211,0015,00الريحان ندى هضام20

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-

زوليخة زيتون:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

حديث نقد:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم

313,0014,00شيماء يحي بن1

314,0015,00مارية بوعود2

304,0014,00ياسمين روان جالخ3

310,0014,00ريان حلوي4

313,0015,00ايمان حمايدي5

306,0014,00الدين سيف خالف6

311,0014,00مريم دلول7

311,0014,00زينب دواخة8

313,0014,00هيام رحامنية9

307,0013,00هديل رقيق10

312,0016,00اسمهان رمضاني11

310,0015,00اسماء روابح12

317,0014,00ريهام زغوم13

308,0014,00شيماء زواوي14

307,0014,00منار لينة سواحلية15

311,0014,00اميرة عيساني16

311,0013,00اسماء فريعن17

304,0012,00سارة قاسمي18

310,0013,00اناس كباسي19

307,0014,00حواء مركتي20

312,0014,00سيليا نواجة21

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (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-

زوليخة  زيتون:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلية

حديث نقد:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم

4الدين شمس حزام احمد1

407,0016,00الدين سيف مسعود بوجاهم2

406,0016,00دالية بوراس3

412,0014,00جهينة حامي4

407,0013,00جزيرة دواورية5

412,0016,00هان نور روابح6

414,0016,00نهاد شهاب7

413,0016,00ايمان صنصري8

4فضيلة المجيد عبد9

410,0014,00وفاء عكراف10

407,0013,00ايمن عيايشة11

411,0014,00اماني عيساوي12

407,0013,00امال فلفول13

409,0013,00اسماء فوغالي14

408,0014,00فريدة قحام15

408,0014,00زينب قيراطي16

413,0014,00رندة كتفي17

413,0014,00جيهان مهني18

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


