
قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2021-2022: الجامعٌة السنة-

 خدٌجة لعبادلة:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

داللة: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

01:  الفوجلغوٌة دراسات الثانٌة ادبٌة دراسات الثانٌة:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.االلقب و االسمالتسجٌل رقمالرقم

06,5009,00مالك طاجٌن بن120/36029973

11,0010,00علٌمة عالٌة بن220/36035721

15,0010,00امانً معاش بن320/36034852

06,0010,00هدٌل عائشة بهلول420/36029907

12,0009,00امٌمة بوبقٌرة520/36034855

12,5009,00هدٌل سارة بوجاهم620/36033139

15,5011,00اٌة بوجعجع720/36029670

15,5010,00اٌة بودشٌش820/36029666

10,0009,00سهى تواهمٌة920/36030220

07,0009,00سندس حداد1019/36034840

09,5009,00ٌسرى حزام1120/36033183

13,0009,00راوٌة حمادي1220/36035691

غغالدٌن سٌف خالف1319/36036166

15,5011,00حكٌمة خلٌفة1420/36036168

11,0011,00سلوى درارجة1520/36035334

12,0010,00اٌة سكفال1619/36034073ً

10,0010,00فٌروز سلطان1720/36035727ً

08,5010,00ٌسرى صبار1820/36033734

12,0010,00حنان ظافري1920/36037735

11,5011,00امانً عباس2019/36034080

15,0011,00الزهراء فاطمة اللً عبد2120/36033684

11,5011,00رٌان صابر عل2220/36033648ً

12,5009,00الهدى نور عمٌري2320/36030013

13,0011,00اكرام عواطة2420/36032310

11,5011,00رٌان عٌاٌشة2520/36032997

10,0009,00هناء غالم2619/36033889ً

06,0008,00لجٌنة مكناس2720/36030276

06,0009,00 بثٌنة ناٌل2819/36036936ً

15,5009,00سناء هوام2920/36035770

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 2021-2022: الجامعٌة السنة-

خدٌجة لعبادلة:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

 داللة: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

02:  الفوجلغوٌة دراسات الثانٌة ادبٌة دراسات الثانٌة:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.االلقب و االسمالتسجٌل رقمالرقم

10,0010,00سارة بركان120/36030210ً

06,0009,00مفٌدة بالط220/36031877

08,0009,00رمٌسة بلهانٌة320/36047848

09,0011,00خولة الشٌخ بن420/36031802

11,5011,00اٌة درٌس بن520/36035181

07,0009,00نجود ٌوب بن620/36033798

12,5012,00بلقٌس بهلول720/36029759

12,5010,00مالك بوالناٌة819/36032517

12,5011,00تٌماء بوثلجة920/36029765

11,0012,00خولة بوخلوف1020/36029784

07,5010,00مرٌم بوسراج1120/36029969

11,0011,00نجمة جاهم1220/36032166ً

13,0011,00نهاد حام1320/36030003ً

07,5009,00منال حرزهللا1420/36035156

08,0011,00روان خالف1519/36032324

08,5011,00امال سخاخفٌة1620/36035938

06,0009,00شٌماء سكفال1720/36029900ً

10,0009,00هناء سماعل1820/36033805ً

08,5010,00سوسن شابو1920/36029863

06,0008,00هدٌل صفصاف2018/36039540

06,0008,00نورهان طلبة2120/36035364

09,0010,00هالة طواهري2220/36030668

11,5011,00هاجر طٌار2320/36035164

06,0008,00رانٌة عثامنٌة2419/36032297

07,0009,00نرٌمان عٌساوي2520/36035158

10,5010,00اخالص فرحات2620/36034972

14,0012,00اٌمان قرٌدي2720/36035105

07,5009,00بشرى لعمامرة2820/36033623

14,0012,00رهام محجوب2920/36033995

11,5011,00رحمة مرازقة3020/36035694

الموجهة االعمال (ة)استاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2021-2022: الجامعٌة السنة-

خدٌجة لعبادلة: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

داللة: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

03:  الفوجلغوٌة دراسات الثانٌة ادبٌة دراسات الثانٌة:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.االلقب و االسمالتسجٌل رقمالرقم

16,5010,00لبنى بلحسان120/36033687ً

10,5011,00وفاء بلعقون217/36049187

06,5008,00رٌان كحولً بلقاسم320/36031827

09,5010,00نوال بلواعر420/36033891

10,5010,00سارة عمارة بن520/36031839

12,5009,00جٌهان بوربونة620/36033630

14,5012,00سارة حضري720/36029848

12,5011,00بشرى خالٌفٌة820/36033345

12,0008,00سارة دادو920/36031837

11,0009,00جٌهان دراوي1020/36033629

06,0008,00سٌرٌن درقة1120/36037134

12,5012,00لٌلى رمضان1220/36035151ً

13,5012,00هدى رمضان1320/36035168ً

14,5010,00عبٌر زدوري1420/36036561

06,0008,00شروق زٌادة1520/36029871

13,0011,00سماح سالم1620/36031842ً

08,5011,00شرٌفة سالم1720/36036419ً

10,5010,00انفال سعاٌدٌة1819/36041751

11,0011,00اسراء شحاط1920/36031770

15,0011,00لٌنة طربوش2020/36038209

12,5011,00عبٌر عرعار2120/36036562

17,0013,00فراح عٌاش2220/36034064ً

07,0008,00جهٌنة فهادة2320/36030143

06,0008,00جمانة قدم2419/36036283

10,5010,00نهلة قرزٌز2519/36037855

07,0009,00اٌة قرٌرة2620/36032278

13,5012,00اٌمان قعب2720/36037259ً

10,5010,00اٌة لٌتٌم2820/36029664

08,0010,00شٌماء ماض2920/36029899ً

07,5010,00شٌماء محجوب3020/36048256ً

10,5010,00سلمى معاللة3120/36036367

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2021-2022: الجامعٌة السنة-

خدٌجة لعبادلة: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

داللة: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

04:  الفوجلغوٌة دراسات الثانٌة ادبٌة دراسات الثانٌة:  السنة

1.االستدراكالموجهة االعمال1.س.االلقب و االسمالتسجٌل رقمالرقم

15,0011,00شٌماء الوعار120/36032402

16,0012,00شٌماء بازٌن220/36032019

11,0011,00جهٌنة بخاخشة320/36029769

12,5010,00سلسبٌل بخاخشة420/36032381

06,5008,00سلمى بشاٌرٌة520/36032536

11,0011,00صوفٌا نصر بن620/36034308

08,0011,00اكرام بنوري720/36035664

06,0009,00وصال بهلول820/36033095

10,5011,00اٌمان بوزهٌر919/36037495

10,0009,00مرٌم بوشمال1020/36032441

10,0012,00فاطمة بوعزٌز1120/36038166

14,0012,00خدٌجة حالس1220/36036206ً

10,5009,00مروة خالٌفٌة1320/36029967

09,0010,00وفاء درامنٌة1420/36032491

13,0012,00رقٌة سعدي1520/36030964

15,5010,00رٌاض سلم1620/36035699ً

11,5011,00منار الراس سمٌن1720/36032448

08,5008,00عماد سواٌحٌة1807/6050891

13,0012,00روفٌدة الذرعٌن شاٌب1920/36032366

17,0012,00لٌلى سٌروف2020/36035775

09,0010,00سناء فاٌزي2120/36029858

06,0009,00اشواق فراقة2220/36035659

14,0012,00هان نور قفال2320/36032474

14,0012,00بثٌنة قلقالة2420/36029749

06,0011,00بثٌنة محامدٌة2520/36036102

15,5010,00شروق منصري2620/36035772

07,0008,00نسرٌن موساوي2720/36029997

10,0011,00هوٌدة موساوي2820/36034331

08,5010,00منار ناٌل2920/36030348ً

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


