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

بودروعة سهام: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

المعاصر األدبً النقد: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

01:  الفوجادبٌة دراسات الثانٌة ادبٌة دراسات الثانٌة:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.االلقب و االسمالتسجٌل رقمالرقم

10.5016.00هدٌل الصٌد120/36032483

06.0013.50خدٌجة اونٌس220/36035112

07.0010.00جٌهان بابوري320/36032337

06.5016.00شٌماء باطح420/36032404

10.5012.50دنٌا برغٌش520/36035479

06.0015.00سهى درٌس بن620/36033777

11.0015.00اسٌا بوناب720/36033594

08.0015.00امٌرة ترٌع820/36033597ً

07.5012.50هاجر جحاٌشٌة920/36034718

12.0014.00لبنى حراث1020/36031198

05.0010.00شٌماء خماٌسٌة1120/36034303

رٌان هللا رزق1219/36035478

12.0008.00اسماء زكري1320/36034945

06.5015.50الهدى نور شادر1420/36033714

11.0014.00اٌناس الرحٌم عبد1520/36030118

05.0010.00سلٌمة عمورٌن1620/36032383

08.0010.50رؤٌة عوامرٌة1720/36034287

05.5015.50اٌمان فصٌح1820/36031781

06.5014.00هدٌل فناز1920/36033723

10.5014.50بثٌنة قلٌل2020/36034872

06.0012.50نهاد قلٌل2120/36033708

10.5012.50اٌمان قٌراط2220/36033754ً

06.5012.00منال كاف2320/36034323ً

05.5014.50امانً لكحل2419/36032173

05.5015.00اسماء لمواس2517/36041115ً

10.5016.00 امانً مخالفة2620/36033109

08.5010.50وئام نواورٌة2720/36034334

الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة أمضاءاستاذ

 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-

بودروعة سهام: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

المعاصر األدبً النقد: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

02:  الفوجادبٌة دراسات الثانٌة ادبٌة دراسات الثانٌة:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.االلقب و االسمالتسجٌل رقمالرقم

11.0015.50مٌساء بازٌن120/36032458

11.5016.00فاطمة عٌسى بن211/6030332

07.0005.00رحاب بوعزٌز320/36035482

رٌان بوكردٌم420/36029830

سندس بومعزة517/36039790

06.5012.00سلمى بوناب620/36033656

12.0012.50كامٌلٌا جاهل720/36036633

13.0012.50حسٌنة جٌطن820/36033631ً

13.0015.50شهٌرة حرٌد920/36032393

10.5012.00منى خالٌفٌة1020/36034324

12.0016.00امنة جمٌل دزٌري1120/36035940

14.5015.50شٌماء رحال1220/36031854

منٌة زموج1320/36036786

12.0013.50نوال زواٌمٌة1420/36035742

14.5015.50جٌهان سكران1520/36032521ً

09.0015.50اٌة سوف1620/36034264ً

11.5015.00رمٌساء عرباوي1720/36033645

13.5015.50امٌرة عشاري1820/36032295

06.0010.00نسرٌن هللا عون1920/36034926

10.0014.00بسمة فارس2020/36035669

06.0005.00مالك فراق2120/36035153

09.0016.00خولة قرمان2220/36031803

11.5016.00هدٌل قٌبوب2319/36036976

13.0016.00جٌهان كالع2420/36034281ً

رٌان مناصرٌة2518/36040069

10.0016.00رحمة منصوري2620/36032353

10.0015.00عبٌدة نواري2720/36034370

الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة أمضاءاستاذ

 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-

بودروعة سهام: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

المعاصر األدبً النقد:المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

03:  الفوجادبٌة دراسات الثانٌة ادبٌة دراسات الثانٌة:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.االلقب و االسمالتسجٌل رقمالرقم

07.0010.00الصمد عبد اصالح117/36039879ً

06.0015.50مالك الزبسة220/36033696

هند بشاشرٌة318/36039926

رٌان شانعة بن418/36040070

05.5010.00ٌسرى بوزغول520/36033735

08.0014.00سلسبٌل بوشبوط620/36035709

06.5014.00اٌمان بوشرٌبشة720/36033616

07.5012.00سلسبٌل بوقرن820/36033003

08.0016.00لمٌس بولقشر920/36033688

09.0015.00الزهراء فاطمة ثلٌجان1020/36035850

08.0016.00سارة حدوش1120/36033653

10.0010.00هللا عبد حرٌد1220/36030246

07.5015.50لٌنة حرٌدي1320/36033158

هاجر حشوف1417/36045225

06.0016.00شٌماء درٌدي1520/36034952

08.5015.00سهام رغاٌسٌة1618/36037470

09.5014.00جمانة رٌش1720/36029767ً

10.5016.00بلقٌس شراٌفٌة1820/36033961

06.0010.50محمد شعالل1920/32017065

05.0010.00الزهراء فاطمة عجرود2020/36033683

07.5016.00هدٌل عون2120/36033721ً

07.0010.00ابتسام غٌم2219/36040650

09.5015.00راضٌة قدور2319/36051160

07.0012.00سلطانة قردي2420/36033655

12.0011.00هدٌل قروف2520/36034930

11.5016.00رامً لحمر2620/36030940

06.0010.00نسٌبة لحمر2720/36031889

10.0012.50لٌنا محامدٌة2820/36033690

08.5015.50هدٌل معاوة2920/36035521

08.0012.50اكرم مومن3019/36032640ً

08.0014.50خلود نصابٌة3120/36036211

الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة أمضاءاستاذ

النقاط محضر



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

بودروعة سهام: (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

المعاصر األدبً النقد: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

04:  الفوجادبٌة دراسات الثانٌة ادبٌة دراسات الثانٌة:  السنة

2.االستدراكالموجهة االعمال2.س.االلقب و االسمالتسجٌل رقمالرقم

06.0014.00رومٌساء بحري120/36031821

06.0013.00اسراء بدراوي220/36029727

05.5010.00اكرام بلخرشوش320/36034859

06.5005.00نورة حمادة بن420/36030015

07.0010.00شروق زٌتونً بن520/36034899

06.0011.50منال بوجمعة620/36034107

07.0010.00وئام بومعراف720/36034935

06.0013.50سامٌة ثلٌجان820/36035706

14.5016.00اصٌل حساٌنٌة920/36032940

08.5013.00هدٌل حفٌان1020/36034933ً

05.5011.50راضٌة خلة1120/36030502

09.0013.00زٌنب درٌدي1220/36031835

15.5016.00نورهان رحمون1320/36032479

07.5016.00رندة رواٌقٌة1420/36029822

11.5012.00دعاء زرٌق1520/36033977

12.0015.50امال زٌتون1620/36032270ً

05.5005.00امٌرة زٌزوي1720/36032297

10.00رحمة سعاٌدٌة1819/36036852

10.5014.00مروة سعٌدة1919/36036652

06.5013.50ذكرى شعابنة2020/36031811

05.5012.00هاجر شماخ2120/36033081ً

05.0010.00نجاة هللا ضٌف2219/36037409

14.5015.50مروة عقرٌش2320/36036738

07.0010.00جٌهان عالم2420/36033628

07.5015.50اٌة عٌادي2520/36032503

08.0013.00الهدى نور قواسمٌة2620/36035543

08.5014.00هاجر مفتاح2720/36033285

الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة أمضاءاستاذ

 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


