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

بعداش عمار: الدكتور اللغات و االداب كلية

المعاصر العربي النقد: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوج ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

101,0010,00عزيز اعلي1

110,0013,00ليلى ايصالحي2

110,0013,00صفاء بديار3

108,0015,00هديل بلقيدوم4

112,0015,00جيهان جميل بن5

112,0012,00يسرى يوب بن6

112,0015,00غادة بودراهم7

110,0012,50ايمان بونفلة8

105,0013,00مروة بونفلة9

113,0013,00عايدة جابري10

112,0014,00ليلى حيمر11

108,0013,00فلاير ربي خاف12

105,0012,00فيروز درابلية13

1بثينة دردار14

101,0012,50ايمان رفيق15

1بشرى زعالني16

110,0012,00مروة شاطر17

1راضية شريط18

108,0012,50اية عباينية19

110,0014,00امال عثماني20

110,0012,00احالم عيسوس21

108,0014,00ريان فردي22

111,0012,50وردة فضالوي23

1روبيلة قدمان24

101,0011,00هاجر قليل25

111,0011,00ايناس قوادرية26

110,00اسماء لمواسي27

105,0009,00سلمى مانع28

111,0014,00بوثينة نصايبية29

112,0014,00شروق وارث30

113,0015,00ريان يوسفي31

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

: مالحظة

في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب :   في اما تفحيم او شطب اي من خاليا ضر 

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة 

النقاط محضر



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

بعداش عمار: الدكتور اللغات و االداب كلية

المعاصر العربي النقد: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوج ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2.االستدراك

209,0012,00اسيا العيادي1

207,0012,50بشرى بجاوي2

2داليا ليزا بلوافي3

212,0015,00مالك الشيخ بن4

210,0014,00هللا عبد فطوم بن5

209,0013,00عفاف لعبيدي بن6

204,0012,00اماني بوشامة7

201,0011,00ايمان بوشالغم8

209,0011,00نسرين بوفريدة9

206,0012,00صورية جيطني10

208,0012,00ابتهال حجوجي11

210,0012,00اخالص حرود12

204,0012,50حسنى حفافصة13

212,0014,00دعاء حواس14

205,0011,00دنيا دبابسية15

201,0013,00ياسمين دغمان16

211,0014,00شريفة رمايضية17

209,00العفراء زقاولة18

201,0012,00رندة سالوي19

211,0011,00بية سوايحية20

211,0011,00الهام شكروني21

201,0012,00ياسمين شواف22

2جيهاد عجول23

212,0014,00نعيمة عاتي فوغالي24

209,0011,50رانية قراوي25

210,0014,00رجاء قطاف26

212,0015,00اماني مشيد27

211,0011,00اميمة مكاوي28

207,0011,00ليلى نابتي29

205,0012,00ليندة نابتي30

209,0011,00مالك نواورية31

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

: مالحظة

في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب :   

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة  

النقاط محضر



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

بعداش عمار: الدكتور اللغات و االداب كلية

 المعاصر العربي النقد: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوج ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2. االستدراك

310,00احالم بزايدية1

312,00اية بغور2

308,00مريم بشة بن3

3صليحة مارس بن4

3نعيمة بوشارب5

308,00سماح بوشامة6

309,00اميرة بوشلوقة7

308,00مروة بوعاتي8

311,00منال بولخيوط9

310,00اسيا تليلي10

312,00سارة جواد11

304,00اسماء حريزي12

310,00هاجر حشوف13

308,00حنان حمودي14

309,00سلمى دمناتي15

3مروة زمالي16

310,00ريان سواقي17

3عدالة شوانة18

311,00شيماء عتسامنية19

309,00اية عطية20

314,00اية عفايفية21

3سلمى عواسة22

3فلاير غفار23

304,00اسماء فداوي24

312,00ريان قواسمة25

3سوسن قيبوب26

307,00اية مجالدي27

308,00بثينة مرابطين28

310,00هاجر مناصرية29

315,00حورية نحال30

304,00فهيمة نميري31

الموجهة اعمال (ة)أستاذ

المادة (ة) استاذ  امضاء

: مالحظة

في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب :   

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة حالة في اما

النقاط محضر



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

بعداش عمار:الدكتور اللغات و االداب كلية

المعاصر العربي النقد  : المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوج ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2. االستدراك

407,0015,00منال بركوس1

4شيماء بضياف2

411,0011,00سلمى بلحواس3

4بوذفاراميمة4

405,0012,00مروة بوشارب5

410,0015,00بثينة بوعيشة6

409,0012,00اية بومطرق7

4محسن حجاجي8

409,0012,00دنيا حناشي9

4انصاف حيمورة10

4خولة دايرة11

4عفاف روابحي12

407,0013,00رانية ريحاني13

408,0014,00رانية زياية14

4اكرم شاكري15

412,0012,00مروة هللا ضيف16

409,0015,00احالم عثامنية17

413,0013,00ايمان عفايفية18

413,0015,00الندى قطر عوايشية19

4غنية فلفولي20

410,0015,00ريم قجاجة21

4رانية قرفي22

4بشرى قوادرية23

4امينة قوايدية24

411,0011,50فوزية كبابسة25

407,0012,00ايمان لوصيف26

412,0015,00ابتهال مجماج27

410,0013,00كريمة مخالفة28

4شعيب هادف29

412,0015,00هديل ورجيني30

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

: مالحظة

في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب :   

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة حالة في اما

النقاط محضر


