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

ربٌعة  فراقة:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

أجنبٌة لغة:المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم
04:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

2. االستدراكالموجهة االعمال2.س.ااالسم و اللقبالتسجٌل رقمالرقم

03,5011,00دالل اوذٌنة120/36034878

09,7514,00هدٌل برقاش221/36035054

08,7512,00نجٌة بلحواس321/36038904

07,5014,00هدٌل شاكر بن421/36039482

15,2516,00لٌنة طبولة بن521/36036115

08,0012,50امانً بورقبة621/36038838

03,5010,00عمار بوفلفل721/36040047

09,5012,00مرٌم بوقرة821/36041028

10,7514,50تقوى جبابلة921/36033804

08,5011,00مراد حساٌنٌة1021/36040996

08,0012,00سلسبٌل حفٌان1121/36038605

11,2512,00هدٌل خباط1221/36038908ً

11,7516,00اٌناس دهشار1321/36037573

09,2512,00الهام دواخة1421/36035440

05,5011,00الدٌن صالح رجات1521/36035798ً

06,5011,00غدٌر رفاد1621/36039206

12,5016,00اٌمان سلٌمان1721/36040008ً

10,0013,75رحمة شوابٌة1821/36040291

اٌناس صالح صالح1921/36035583

09,5012,00نسرٌن عقون2021/36035549

شٌماء عوٌس2121/36034727ً

08,0011,00الزهرة غراٌبٌة2221/36040040

09,5016,00اٌة فنٌدس2320/36035947

12,5012,00رٌان قرزٌز2421/36038864

10,5016,00اشواق قمام2521/36039061ً

16,0018,00رومٌلة كرٌبس2621/36041539

14,0017,00خولة لعواسة2721/36039542

11,5016,00زٌنب مرع2821/36036262ً

07,2512,00وصال مزون2921/36039751ً

08,5017,00هدٌل نوادرٌة3021/36037994

07,7512,25سارة ٌح3121/36035493ً

10,2514,00سلمى ٌوسف3221/36033482

الموجهة االعمال (ة)استاذ(ة)المادة استاذ امضاء

 النقاط محضر



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

ربٌعة  فراقة:(ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

أجنبٌة لغة: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم
06:  الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

2. االستدراكالموجهة االعمال2.س.ااالسم و اللقبالتسجٌل رقمالرقم

09,2514,00زهراء فاطمة بركان121/36035523ً

رامً بلعابد221/36038597

06,2512,00غزالن جدو بن321/36036106

14,2517,00امنة عبدة بن421/36033313

16,0017,00مالك بوساحة521/36038631

10,7512,00منال بوقطف621/36037981

04,0013,00نور غادة جودي721/36033551

12,0016,00خدٌجة حرب821/36033425ً

لٌلى خراخرٌة911/6034273

16,5017,50بثٌنة خلٌف1021/36036637ً

10,2513,00سهام دادو1121/36035781

09,5012,00سمٌة روابح1221/36040474

14,2517,00اسمهان زاٌدي1321/36035434

17,5017,00رمٌساء زدوري1421/36036659

امٌمة سبت1521/36037245ً

11,0017,00نسرٌن سماعل1621/36038404ً

11,2514,00خلود طواهرٌة1721/36039690

11,7517,00جٌهان طواٌلٌة1821/36035458

شٌماء عبٌزي1921/36033898

01,0012,50اٌة عثمان2021/36033316ً

07,5017,00شرٌن قردي2121/36038609

10,00امانً كارك2220/32016001ً

10,00غادة لعفٌف2321/36033549ً

11,0012,00سلسبٌل ندى لعفٌف2420/36031885ً

10,0013,00اسٌا نارو مدرق2521/36037258

11,2512,00بثٌنة مساعدٌة2621/36036635

10,7517,00شٌرٌن معادي2721/36033894

05,0012,00مرٌم ملكم2821/36039245

09,2512,00منى منجل2920/36032455

13,2511,00حورٌة موارسٌة3021/36040211

الموجهة االعمال (ة)استاذ(ة)المادة استاذ امضاء

 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 2022/2021: الجامعٌة السنة-

ربٌعة  فراقة : (ة)االستاذ اللغات و االداب كلٌة

أجنبٌة لغة: المقٌاس  العربً االدب و اللغة قسم

07: الفوججدٌد نظام لٌسانس اولى:  السنة

2. االستدراكالموجهة االعمال2.س.ااالسم و اللقبالتسجٌل رقمالرقم

12,7516,00منال بركان121/36033641ً

07,2516,00حورٌة بلغٌث221/36038022

13,0016,00فاطمة جمٌل بن321/36040800

18,2518,00درصاف لٌنة قٌراط بن421/36034872

13,7515,00الهام بوخلوف521/36033382

07,7515,00لوٌزة بوطبٌبة621/36033585

07,5013,00نزهة بوقرن721/36036725

03,0014,00ندى حرٌد820/36031323

07,7511,00رٌان حرٌدي921/36033468

03,5010,00مهدي دغموش1021/36034010ً

04,2512,00امٌمة روابحٌة1121/36039233

05,5013,00ندى زاٌدي1221/36033655

ٌوسف سكفال1321/36034079ً

05,5014,00اكرام سلطان1421/36038842ً

11,5016,00وفاء ضربان1521/36037782ً

انصاف طلحة1621/36038945

04,5011,00محمد عبٌزي1721/36033957

لمٌس عطاف1821/36037699ً

04,5012,00بشرى عموش1921/36038588ً

06,0015,00جمال عٌد2021/36036050

10,5012,00رمٌسة فرنان2121/36036403

اٌة قرانة2221/36033387

12,0014,00اٌوب كراٌمٌة2321/36039978

06,0012,00نهلة مخالفة2421/36036728

سامٌة مرابط2520/36035332

09,5016,00الزهرة مران2621/36036045ً

03,0012,00رؤٌة مرزوق2721/36033437

10,2512,00امٌمة معاللة2820/36032034

الموجهة االعمال (ة)استاذ(ة)المادة استاذ امضاء

 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


