
2020/2021:السنة الجامعٌة قالمة-1945ماي 08جامعة 

راوٌة شاوي: األستاذ كلٌة األداب واللغات

األدب الهامشً: المقٌاس قسم اللغة واألدب العربً

01:الفوج الثالثة أدب عربً:السنة

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 2,س,إ اللقب واإلسم الرقم

12.00 10.00 منال, بركوس 1

11.00 11.00 سلمى, بلحواس 2

12.50 10.50 عبد هللا, بن فطوم 3

12.00 11.00 عفاف, بن لعبٌدي 4

11.00 11.00 أمٌمة, بوذفار 5

13.00 08.00 منال, بولخٌوط 6

10.00 أسماء, حرٌزي 7

12.50 11.00 حسنى, حفافصة 8

11.00 08.00 دنٌا, دبابسٌة 9

12.00 09.50 إٌمان, رفٌق 10

خٌر الدٌن, زرٌق 11

12.00 08.00 بٌة, سواٌحٌة 12

12.00 11.00 مروة, شاطر 13

11.50 10.50 سلمى, عواسة 14

14.00 12.00 قطر الندى, عواٌشٌة 15

13.50 10.50 فلاير, غفار 16

13.50 13.00 أسماء, فداوي 17

12.00 11.00 وردة, فضالوي 18

10.00 08.00 بشرى, قوادرٌة 19

10.00 13.00 بثٌنة, مرابطٌن 20

11.00 08.00 فهٌمة, نمٌري 21

11.00 11.00 شعٌب, هادف 22

14.00 12.00 هدٌل, ورجٌنً 23

أعمال الموجهة (ة)أستاذ راوٌة شاوي (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن ٌكون المحضر خالٌا من أي شطب أو تفخٌم أما فً حالة غٌاب :مالحضة

الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020/2021:السنة الجامعٌة قالمة-1945ماي 08جامعة 
راوٌة شاوي: األستاذ كلٌة األداب واللغات

األدب الهامشً: المقٌاس قسم اللغة واألدب العربً
02:الفوج الثالثة لسانٌات عامة: السنة 

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 2,س,إ اللقب واإلسم الرقم
12.50 12.00 صفاء, بدٌار 1

11.00 10.00 أحالم, بزاٌدٌة 2

14.00 12.50 هدٌل, بلقٌدوم 3

13.00 11.00 مالك, بن الشٌخ 4
12.00 08.00 مرٌم, بن بشة 5
11.00 11.00 مروة, بوشارب 6

11.50 إٌمان, بوشالغم 7
13.00 10.00 مروة, بوعاتً 8

12.50 11.00 إٌمان, بونفلة 9
12.50 11.00 حنان, حمودي 10

14.00 10.50 لٌلى, حٌمر 11

12.50 13.00 سلمى, دمناتً 12
10.50 11.00 رانٌة, زٌاٌة 13

13.00 09.00 رندة, سالوي 14
13.00 13.00 رٌان, سواقً 15

12.00 09.00 ٌاسمٌن, شواف 16

14.00 10.50 أٌة, عباٌنٌة 17

14.00 11.00 آٌة, عفاٌفٌة 18

11.00 06.00 أمٌنة, قواٌدٌة 19

12.00 11.00 قرفً رانٌة 20

12.00 08.00 آٌة, مجالدي 21

14.00 12.50 أمانً, مشٌد 22

أعمال الموجهة (ة)أستاذ راوٌة شاوي (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن ٌكون المحضر خالٌا من أي شطب أو تفخٌم أما فً حالة غٌاب :مالحضة

الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020/2021:السنة الجامعٌة قالمة-1945ماي 08جامعة 
راوية شاوي :األستاذ كلٌة األداب واللغات

األدب الهامشي :المقٌاس قسم اللغة واألدب العربً
03:الفوج الثالثة لسانٌات عامة: السنة 

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 2,س,إ اللقب واإلسم الرقم

12.00 09.50 آسٌا, العٌادي 1
13.00 08.00 بشرى, بجاوي 2

11.00 06.00 أمٌرة, بوشلوقة 3

11.50 08.00 بثٌنة, بوعٌشة 4

12.50 12.00 سارة, جواد 5

11.50 06.00 صورٌة, جٌطنً 6

10.00 09.00 دنٌا, حناشً 7

13.00 08.00 إنصاف, حٌمورة 8

12.00 07.50 شرٌفة, رماٌضٌة 9

12.50 08.00 رانٌة, رٌحانً 10

12.50 08.00 مروة, ضٌف هللا 11

12.50 08.00 أحالم, عثامنٌة 12
13.50 10.00 اٌمان, عفاٌفٌة 13

غنٌة, فلفولً 14
14.00 09.00 رٌم, قجاجة 15

12.00 07.00 حنان, قرنٌن 16
13.50 11.00 رٌان, قواسمة 17
13.00 09.00 فوزٌة, كبابسة 18
12.00 08.00 إٌمان, لوصٌف 19
13.00 10.00 ابتهال, مجماج 20

12.50 09.00 كرٌمة, مخالفة 21

11.00 06.50 لٌلى, نابتً 22

12.50 08.00 مالك, نواورٌة 23

أعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ      راوٌة شاوي

ٌجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن ٌكون المحضر خالٌا من أي شطب أو تفخٌم أما فً حالة غٌاب :مالحضة

الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020/2021:السنة الجامعٌة قالمة-1945ماي 08جامعة 
راوٌة شاوي: األستاذ كلٌة األداب واللغات

األدب الهامشً: المقٌاس قسم اللغة واألدب العربً
04:الفوج الثالثة لسانٌات عامة: السنة 

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 2,س,إ اللقب واإلسم الرقم

13.00 09.00 لٌلى, اٌصالحً 1
صباح, بن الشٌخ 2

13.00 09.00 جهان, بن جمٌل 3

10.00 09.00 عفاف, بن سالم 4

12.00 06.00 صلٌحة, بن مارس 5

14.00 07.00 غادة, بودراهم 6

12.00 08.50 مروة, بونفلة 7

14.00 07.00 عاٌدة, جابري 8

14.00 11.00 دعاء, حواس 9

12.00 06.00 فلاير, خاف ربً 10

12.00 08.50 ٌاسمٌن, دغمان 11

12.00 08.50 عفاف, روابحً 12

10.00 13.00 آمال, عثمانً 13

14.00 06.00 رٌان, فردي 14

12.00 06.00 روبٌلة, قدمان 15

13.00 13.00 إٌناس, قوادرٌة 16

11.50 10.00 سوسن, قٌبوب 17

13.00 06.00 أمٌمة, مكاوي 18

11.50 06.00 لٌندة, نابتً 19

13.00 10.50 بوثٌنة, نصاٌبٌة 20

12.50 10.00 ناصري أسماء سندس 21

12.00 10.50 شروق, وارث 22

13.00 10.50 رٌان, ٌوسفً 23

أعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ

راوٌة شاوي

ٌجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن ٌكون المحضر خالٌا من أي شطب أو تفخٌم أما فً حالة غٌاب :مالحضة

الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020/2021:السنة الجامعٌة قالمة-1945ماي 08جامعة 
راوٌة شاوي:األستاذ كلٌة األداب واللغات

األدب الهامشً: المقٌاس قسم اللغة واألدب العربً

05:الفوج الثالثة لسانٌات عامة: السنة 

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 2,س,إ اللقب واإلسم الرقم

12.00 09.00 شٌماء, بضٌاف 1
14.00 11.00 أٌة, بغور 2

13.50 08.50 بلوافً لٌزا دالٌا 3
12.00 06.00 ٌسرى, بن ٌوب 4

12.00 07.00 أمانً, بوشامة 5
14.00 10.50 سماح, بوشامة 6

12.50 09.00 آٌة, بومطرق 7

12.00 07.00 بوشارب نعٌمة 8

12.50 11.00 آسٌا, تلٌلً 9
12.50 08.50 ابتهال, حجوجً 10

14.00 14.00 إخالص, حرود 11

بشرى, زعالنً 12

11.50 06.50 الهام, شكرونً 13

12.00 10.50 شٌماء, عتسامنٌة 14

12.00 10.50 آٌة, عطٌة 15

نوال, عمارة 16

11.00 10.00 أحالم, عٌسوس 17
14.00 14.00 نعٌمة, فوغالً عاتً 18

11.50 10.00 رانٌة, قراوي 19

11.50 07.50 رجاء, قطاف 20

13.50 08.50 هاجر, مناصرٌة 21
14.00 14.00 حورٌة, نحال 22

أعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ

راوٌة شاوي

ٌجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن ٌكون المحضر خالٌا من أي شطب أو تفخٌم أما فً حالة غٌاب :مالحضة

الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة


