
قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعية السنة-
شاوي راوية: االستاذ اللغات و االداب كلية

العالمي األدب: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2.االستدراك

211.0016.00لبنى الطبٌب1
211.0014.50مروة اومدور2
2انتصار بلوصٌف3
212.0015.50ذكرى عٌدة بن4
211.5013.00لٌندة الغة بن5
211.0016.00كوثر بهلول6
211.5014.50نسرٌن بوشحدان7

211.0016.00خلود بوصبعٌن8
212.0016.00سمٌرة بوطانة9

211.0016.00سوسن بوكحٌل10

211.5014.50زٌنب حعفر11
211.5016.00حنان جالٌلٌة12
212.0016.00سارة حجوج13ً
211.5014.50نور لٌنا حكٌم14ً

211.5013.50راضٌة حٌمود15
211.0014.50سمٌة خلفون16
2نورة خماٌسٌة17
212.0016.00لٌندة درابلة18
211.5016.00الزهراء فاطمة درقال19
211.5015.00سهٌل ربع20ً

211.0015.00منال زٌكر21
213.0014.00هدٌر سعاٌدٌة22
211.0013.50صفاء سقن23ً
2سارة شاب24ً
211.0015.00لبٌبة صنصري25
212.5013.50خولة طراز26
211.0014.50الساسً عربة27

2ربٌعة عطاف28ً
211.0014.00فاطمة عواج29
211.0013.50ندى عٌد30
2حٌاة غرب31ً
212.0015.50هدٌل فارح32
212.0015.50نسرٌن قٌراط33ً

212.0016.00هاجر مسٌود34
212.5013.50كوثر همٌس35ً
211.0014.00ٌسرى ٌخلف36

الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة أمضاءاستاذ

شاوي راوٌةشاوي راوٌة

 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 2019-20182020-2017: الجامعية السنة-
العباسي العزيز عبد:االستاذ اللغات و االداب كلية

:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم
03:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2.االستدراك

312.5012.50سهام بابوري1
313.0013.00اٌة بخوش2
312.0012.50اٌمان براحلٌة3
311.5011.50انوار برٌش4
310.0010.00كرٌمة عٌاش بن5

314.0014.00دالٌة بوراس6

3فٌروز بوشاٌب7

310.0010.00خلود بوشحدان8
312.0012.00الرؤوف عبد بوعجٌنة9

3مروة بوقزولة10

311.5011.50شٌماء بوالبازٌن11
3اٌمان جاف12ً
313.0013.00منال جاهم13ً

3ابتسام حلوي14
311.0011.00مرٌم حماٌزٌة15
310.5010.50غادة خضراوي16
315.0015.00حنان خلٌف17ً
313.0013.00وجدان رحامنة18
313.5013.50دنٌا زٌو19
312.0012.00بثٌنة سالم20ً

312.0012.00هناء سرت21ً
315.0015.00حسام سرحان22
311.5011.50احالم سكفال23ً
311.5011.50بسمة سكفال24ً
313.0013.00بثٌنة شطٌب25ً
313.5013.50مرٌم طٌب26ً

314.0014.00اٌناس عبٌزي27
313.5013.50عبٌر قجاجة28
312.0012.00امال قرف29ً
3هان نور قرف30ً
313.5013.50مرٌم اللسان كحل31
313.0013.00فاٌزة لعور32
312.5012.50رفٌقة مساعدٌة33

311.5011.50عبٌر ناصري34
315.0015.00امال نحال35
312.0012.00مٌساء هبٌر36

الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة امضاءاستاذ

العباسً العزٌز عبدشاوي راوية

 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 2019-20182020-2017: الجامعية السنة-
شاوي راوية:االستاذ اللغات و االداب كلية

العالمي األدب:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2.االستدراك

412.0014.50الهدى نور براهمٌة1
411.5016.00قمر بركان2ً
411.0015.00هدٌل بركان3ً
412.0014.00حنان بلعٌد4
412.5014.00الهام بوبزي5
411.0015.00بسمة بوجمعة6
411.0016.00انتصار بوعٌش7

412.0016.00عصام بوناب8
412.0015.00عاٌدة جنان9

411.5014.00شٌماء حساٌنٌة10

411.0014.00ٌاسمٌن حطاط11
412.5014.00سارة حمبل12ً
411.0014.00كلثوم ام حٌمد13
412.0014.00رانٌا دبابغة14

411.0016.00هاجر دواخة15
411.5014.00جمٌلة رمضان16ً
412.0014.00لٌلى رٌغ17ً
4راضٌة زغدودي18
412.0010.00شٌماء زواوي19
411.0011.00مالك سبت20ً

4جزٌرة سعدان21
412.0014.00ٌسرى سكندر22
411.0016.00رمٌساء سلمان23ً
411.0016.00وداد طعٌوج24
412.5016.00اٌمان عرق25ً
411.0015.50مروى عزاق26
4هاجر عفٌف27ً

412.0016.00رٌمة فنٌدس28
412.0015.00علٌاء قرزٌز29
411.0014.00االٌمان نور قنوش30
412.5016.00نبٌلة قوادرٌة31
4رندة كتف32ً
412.0015.00درصاف كالع33ً

411.0014.50امٌرة نارو مدرق34
411.0016.00حنان مومد35
411.5015.50نوارة نزار36

:المقياس مسؤول أمضاء الموجهة االعمال استاذ امضاءالمادة استاذ

شاوي راوٌةشاوي راوٌة

 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


