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

:االستاذ كلية االداب و اللغات

:المقياس قسم اللغة و االدب العربي

04الفوج   ماستر لسانيات تطبيقية01السنة 

محضر النقاط

1االستدراك االعمال موجهة 1س االسم اللقب الرقم

12.00 يسرى احمامدة 1

13.5 رحمة بخاخشة 2

13.00 إناس بلخيط 3

12.00 دالل بودالية 4

12.50 سماح بولهولو 5

13.00 وئام حسين 6

13.00 ليندة خالف 7

11.00 رانية خليل 8

12.50 رونق زاوي 9

11.00 أميمة زغدودي 10

12.50 ندى سعايدية 11

12.00 بشرى شريط 12

13.50 منال صوادقية 13

12.00 آية ضرباني 14

12.00 رميساء قيراطي 15

13.00 شيماء كردوسي 16

12.50 إكرام لوصيف 17

12.50 جيهان لوصيف 18

12.00 اسماء مريبعي 19

12.50 آمنة ملوكي 20

12.00 دالل منجل 21

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



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

:االستاذ كلية االداب و اللغات

:المقياس قسم اللغة و االدب العربي

07الفوج   ماستر لسانيات تطبيقية01السنة 

محضر النقاط

1االستدراك االعمال موجهة 1س االسم اللقب الرقم

13.00 مريم الصوم 1

12.00 نور هان الطاهر دواخة 2

13.00 رباب بخوش 3

13.50 قمرة بالط 4

13.00 آمال بن يحي 5

12.00 هدى بنور 6

13.50 سمية بومعزة 7

13.50 أسماء جامع 8

13.00 نور الهدى جبارنية 9

13.50 جيهان حمداتني 10

سارة حمداوي 11

13.00 وردة حواوسة 12

13.50 رحيمة خراخرية 13

12.00 فاطمة الزهراء درغوم 14

13.00 سماح رواشدية 15

13.50 لمياء زدادرة 16

13.50 سميرة زدام 17

13.50 سلمى زروال 18

11.00 بلقيس زعموش 19

13.50 نهاد سوداني 20

13.50 ايمان شطيبي 21

13.50 أمال شيباني 22

13.50 وفاء غوباش 23

13.00 بشرى قحام 24

13.00 سالف قواسمية 25

13.50 مروة لقصير 26

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



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

:االستاذ كلية االداب و اللغات

:المقياس قسم اللغة و االدب العربي

08الفوج   ماستر لسانيات تطبيقية01السنة 

محضر النقاط

1االستدراك االعمال موجهة 1س االسم اللقب الرقم

11.00 نجوى أقرود 1

13.50 رانيا العيفة 2

13.00 صفاء بن قيراط 3

13.50 راوية بوجنانة 4

12.00 مروة بودالية 5

12.50 أسماء رمضاني 6

12.00 رميساء سالم 7

12.00 إيمان سليماني 8

13.00 إيمان شوافة 9

12.00 دنيا عبيدي 10

12.00 سارة عبيدي 11

أحالم عبيزي 12

11.00 ايمان عشاش 13

11.00 خديجة عليوي 14

11.00 رندة قراشة 15

11.00 رميسة قيراطي 16

12.00 فاطمة كيلة 17

12.00 راضية لقريني 18

12.00 وفاء معاللة 19

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



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

:االستاذ كلية االداب و اللغات

:المقياس قسم اللغة و االدب العربي

09الفوج   ماستر لسانيات تطبيقية01السنة 

محضر النقاط

1االستدراك االعمال موجهة 1س االسم اللقب الرقم

11.00 وفاء بازين 1

10.00 حنان بدايدية 2

12.50 بشرى بركاني 3

10.00 نسرين بلهوان 4

13.00 فراح بن حمدي 5

11.00 شهرزاد بوحديد 6

11.00 ياسمين بوحديد 7

13.50 آسية بوشبرين 8

10.00 مروة حمامدية 9

10.00 حسيبة دغمان 10

10.00 أحالم دوخي 11

10.00 نوال زايدي 12

12.50 بثينة زعيمن 13

12.50 فائزة زياية 14

12.00 أمينة شيعاوي 15

13.00 لبنى عمرعبده 16

13.50 مسيكة فرحي 17

10.00 نورة فقراوي 18

12.50 إبتسام محمد السعيد 19

10.00 يسرى مومني 20

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

يجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان يكون المحضر خاليا من اي شطب او تفخيم اما في حالة غياب الطالب يجب ترك الخانة فارغة: مالحظة


