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

سناء حماٌدٌة: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

لسانٌات اجتماعٌة: المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

06الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌقٌة01السنة 

محضر النقاط
1االستدراك االعمال موجهة 1س االسم اللقب الرقم

15 12,5 سارة بنوري 1

14 7 سمر حجاٌلٌة 2

15 14 الهام حملة 3

16 12 سارة حوالة 4

15,5 15,5 بشرى خضراوي 5

15,5 9,5 جهٌنة خالٌفٌة 6

14 12,5 بثٌنة خلفون 7

16 16 بٌة خلٌفً 8

16 13,5 منال خلٌل 9

15 11,5 اسماء خمٌسً 10

16 14 فاطمة الزهراء دراجً 11

16 14 خلود رحاٌلٌة 12

15,5 12 لٌلى رمضانً 13

16 10 رٌان سماعلً 14

13,5 8,5 وجدان عزٌزي 15

13,5 8 رحٌمة عمارنة 16

14 11,5 جٌهان عنطوري 17

15 14 أشواق عٌاد 18

16,5 17 جٌهان لبو 19

15,5 14,5 مروة معافة 20

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



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

سناء حماٌدٌة: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

لسانٌات اجتماعٌة:المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

07الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌقٌة01السنة 

محضر النقاط

1االستدراك االعمال موجهة 1س االسم اللقب الرقم

15 10 مرٌم الصوم 1

13,5 12 نور هان الطاهر دواخة 2

13,5 12 رباب بخوش 3

15 9 قمرة بالط 4

14,5 11 آمال بن ٌحً 5

12,5 10 هدى بنور 6

13 10 سمٌة بومعزة 7

15,5 11,5 أسماء جامع 8

15,5 14,5 نور الهدى جبارنٌة 9

16 15,5 جٌهان حمداتنً 10

سارة حمداوي 11

14,5 13 وردة حواوسة 12

15 14,5 رحٌمة خراخرٌة 13

14 12,5 فاطمة الزهراء درغوم 14

15,5 15,5 سماح رواشدٌة 15

15,5 15,5 لمٌاء زدادرة 16

15 12 سمٌرة زدام 17

15,5 11,5 سلمى زروال 18

13,5 10,5 بلقٌس زعموش 19

16 16,5 نهاد سودانً 20

15 12 اٌمان شطٌبً 21

15,5 12 أمال شٌبانً 22

15 10,5 وفاء غوباش 23

14,5 10,5 بشرى قحام 24

15 14,5 سالف قواسمٌة 25

16 11 مروة لقصٌر 26

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



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

سناء حماٌدٌة: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

لسانٌات اجتماعٌة: المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

08الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌقٌة01السنة 

محضر النقاط

1االستدراك االعمال موجهة 1س االسم اللقب الرقم

13,5 10,5 نجوى أقرود 1

16 13,5 رانٌا العٌفة 2

15,5 14 صفاء بن قٌراط 3

16 13 راوٌة بوجنانة 4

16 12 مروة بودالٌة 5

16 13,5 أسماء رمضانً 6

15,5 11 رمٌساء سالم 7

13,5 11,5 إٌمان سلٌمانً 8

13,5 11 إٌمان شوافة 9

13,5 10 دنٌا عبٌدي 10

13,5 12 سارة عبٌدي 11

أحالم عبٌزي 12

16 11,5 اٌمان عشاش 13

13,5 8,5 خدٌجة علٌوي 14

13,5 11 رندة قراشة 15

14 10,5 رمٌسة قٌراطً 16

13,5 13,5 فاطمة كٌلة 17

13,5 12,5 راضٌة لقرٌنً 18

13,5 11,5 وفاء معاللة 19

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة


