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

بعداش عمار: االستاذ اللغات و االداب كلية

نقدية مقاربات:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوجادبية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم

107,0013,50عزٌز اعل1ً

101,00هند بشاشرٌة2

107,0013,00رومٌساء بلعقون3

108,0013,50نسرٌن عالٌة بن4

111,0014,00النور عبد عمارة بن5

110,0013,00رٌان عٌش بن6

108,0014,50الندى قطر بودرهم7

106,0013,00سندس بومعزة8

109,5013,00شٌماء حمودي9

106,0013,50امانً خشاٌمٌة10

107,0013,50شمس هللا خلف11

1خولة داٌرة12

1فٌروز درابلٌة13

110,0013,00سوسن رماش14

109,0013,50مروى شرٌف15ً

110,0014,00خولة شوابٌة16

107,0015,00رانٌة عبدة17

108,0014,50اٌوب عثامنٌة18

110,0013,50بثٌنة عالٌمٌة19

106,0013,00اكرام قراٌرٌة20

110,0014,50رانٌا قرماش21

113,0015,00اٌه مخلوف22ً

107,0013,00رٌان مناصرٌة23

: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-

بعداش عمار:  االستاذ اللغات و االداب كلية

نقدية مقاربات:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوجادبية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم

204,00رٌان شانعة بن1

205,0013,50شٌماء بوخدنة2

208,0013,50سوسن بوزٌغة3

206,0013,50حدة بوشالغم4

210,0013,00حورٌة بوهال5ً

213,0013,50مرٌم حجاٌلٌة6

2هاجر حشوف7

209,0013,00رٌان حطاب8

2العفراء زقاولة9

209,0013,50فلاير سخاف10

202,0013,00رحمة سعاٌدٌة11

203,00انتصار سماعل12

209,0013,50جٌهان شرق13ً

210,0013,50امنة شرٌط14

2عدالة شوانة15

210,0014,00 اٌة ظافر16

210,0009,00هزار عاٌب17

207,0013,00دنٌا عالل18

204,0013,50رومٌسة قمٌح19ً

208,0013,50هند قنوش20

208,0012,00رانٌة كبابسة21

203,0012,50شٌماء لمواس22ً

203,0012,50حلٌمة مامنٌة23

213,0015,00رحمة مخلوف24ً

210,0012,50ابتسام 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-

بعدش عمار:   االستاذ اللغات و االداب كلية

نقدية مقاربات:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوجادبية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم

312,00نسرٌن بوفرٌدة1

304,0013,00سمراء تواٌمٌة2

304,0013,50الهدى نور حٌمد3

303,0013,50فٌروز خلٌفة4

302,0014,00اٌمن دبابغة5

3بثٌنة دردار6

304,0014,00غنٌة رماٌضٌة7

313,0015,00شهٌناز زغدودي8

309,0015,00شٌماء زغدودي9

310,0013,00عائشة شاب10ً

309,0015,00نرجس صدٌق11ً

306,0014,00اٌمان عثامنٌة12

306,0012,00جهاد عجول13

306,0013,50رٌان عوٌس14ً

309,0014,50الهدى نور عٌاش15ً

306,0014,50غادة قروف16

304,0014,50اسراء كشٌت17ً

3اسماء لمواس18ً

310,0015,00عبٌر مسعودٌة19

304,0012,50اٌمان نابت20ً

307,0013,00رٌمة نعامنٌة21

301,0012,00 شبٌلة هضام22

310,0014,50اٌة هن23ً

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-

بعداش عمار: االستاذ اللغات و االداب كلية

نقدية مقاربات:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوجادبية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم

406,0013,50بشرى بلعز1

411,0013,50شٌماء بوشحدان2

402,0013,50الهدى نور بوعود3

413,0014,00اسماء دٌدي4

4رٌان هللا رزق5

411,0014,50مدٌحة سهاٌلٌة6

413,5016,00منال سوف7ً

409,0015,00بشرى شكورة8

407,0014,00هناء شمالل9

413,0014,50اٌة شٌعاوي10

411,0015,00وئام عربة11

410,5015,00بثٌنة عزاٌزٌة12

406,0013,50هاجر عٌساوي13

411,0015,00هدٌل قتاتلٌة14

4هاجر قلٌل15

412,0015,00هناء قوٌزة16

408,0014,50رٌان كدري17

410,0013,50سلمى مانع18

412,0015,00بهٌجة مخالفٌة19

413,0015,00رانٌة مخانٌة20

413,0014,00امٌمة مسٌود21

407,0014,00وئام منصوري22

411,0014,50محمود ٌوسف23ً

: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


