
2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

مٌلود قٌدوم: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

الشعر الجزائري المعاصر: المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

01:الفوج ماستر أدب جزائري2: السنة

محضر النقاط

1,االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

13.00 عائشة         14,00 باي 1

12.00 حسناء         13,00 برٌش 2

13.00 أمٌرة         13,00 بن تومً 3

15.00 منال         12,00 بن زاٌش 4

عبٌر بن عمارة 5

13.00 نسرٌن           9,00 بن ناصر 6

13.00 شعٌب         11,00 بوشالغم 7

سلمى بوصنوبرة 8

11.00 كوثر         12,00 بوقرة 9

14.00 زٌنب         12,00 حلوي 10

14.00 سارة         10,00 خالف 11

14.00 أمٌنة         13,00 دروٌش 12

13.00 فاٌزة         14,00 دعٌنش 13

11.00 إٌمان         11,00 رفاد 14

13.00 أمٌرة رفٌق 15

11.00 11,00 بثٌنة زقابً 16

13.00 11,00 شٌماء سحقً 17

13.00 سلمى           7,00 سقوالً 18

مروة سماعلً 19

11.00 7,00 شٌماء شاكري 20

13.00 رشٌدة         10,00 شٌعاوي 21

14.00 رٌان         12,00 عابدي 22

13.00 12,00 رومٌساء عواج 23

13.00 منال           6,00 غراٌبٌة 24

14.00 11,00 سهٌر قرنٌن 25

13.00 12,00 وسام قوادري 26

13.00 12,00 منال مامنٌة 27

13.00 إكرام         14,00 محنوف 28

شٌماء           9,00 مشطر 29

13.00 11,00 سمٌر هوام 30

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (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 المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

مٌلود قٌدوم: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

الشعر الجزائري المعاصر: المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

02:الفوج ماستر أدب جزائري2: السنة

محضر النقاط
1,االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

خولة         13,00 باطح 1

مرٌم         14,00 برباش 2

بشرى         12,00 بعطوشً 3

مروة         10,00 بلعانً 4

نسرٌن         12,00 بن جدو 5

آمال           9,00 بوحلفاٌة 6

هدى         14,00 بورغدة 7

عائشة           7,00 بوسعٌد 8

خولة         13,00 بوشاهد 9

رٌان         15,00 بوشالغم 10

كنزة         12,00 بوشالغم 11

رمٌساء         10,00 بومحرز 12

رمٌساء         11,00 بوناٌة 13

شٌماء         13,00 حشانً 14

دنٌا         10,00 درامنٌة 15

إٌمان         13,00 رحٌمات 16

خولة           8,00 زاٌدي 17

ٌاسمٌن         12,00 سعد الدٌن 18

لمٌاء         14,00 سقالة 19

بثٌنة         11,00 عباسً 20

خدٌجة         12,00 عثامنٌة 21

إٌمان         13,00 علٌلً 22

حلٌمة نور الهدى         10,00 عٌاط 23

أحالم         13,00 قاضً 24

صلٌحة           8,00 قرابسً 25

نور جٌهان         10,00 قطاف 26

حدة قواسمٌة 27

نسرٌن         11,00 كردوسً 28

إشراق         14,00 لبٌض 29

آٌة           9,00 لمواسً 30

سارة         13,00 مبارك بوشعالة 31

شٌماء         14,00 مجاهد 32

خٌرة         13,00 مرابطٌن 33

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (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 المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

مٌلود قٌدوم: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

الشعر الجزائري المعاصر: المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

03:الفوج ماستر أدب جزائري2: السنة

محضر النقاط

1,االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

مٌساء           8,00 بجٌري 1

رٌمة           8,00 بن رجم 2

أمٌرة           9,00 بوالعٌنٌن 3

هاجر           9,00 بورٌاشً 4

غنٌة           9,00 بوعدٌلة 5

آمنة         10,00 بوقطوش 6

شهرة         10,00 تواٌسٌة 7

بسمة           9,00 جافً 8

وسام           6,00 حراز 9

فٌروز         10,00 دغامنة 10

شامة           7,00 رحامنٌة 11

الهام         10,00 زٌراوي 12

أحالم           8,00 سعاٌدٌة 13

بشرى         12,00 ضربانً 14

أحالم           8,00 ضٌف هللا 15

جهٌنة         12,00 طاجوري 16

سارة           8,00 عبودي 17

سهام         10,00 عزاٌزٌة 18

نسرٌن         10,00 عزٌزي 19

مروى         10,00 عطاٌلٌة 20

سارة         11,00 عفاٌفٌة 21

منال         11,00 عوادي 22

اٌمان عواشرٌة 23

منى           8,00 عودي 24

رمٌساء           7,00 غدادة 25

ٌسرى         11,00 غمرانً 26

خدٌجة         11,00 مقرانً 27

علً         13,00 مٌلً 28

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (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 المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

مٌلود قٌدوم: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

الشعر الجزائري المعاصر: المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

04:الفوج ماستر أدب جزائري2: السنة

محضر النقاط

1,االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

13.00 زٌنب           8,00 بركانً 1

13.00 ساسٌة         10,00 بن حمودة 2

13.00 خولة         10,00 بن طبولة 3

15.00 شرٌفة         12,00 بودروة 4

13.00 شٌماء           8,00 بوغازي 5

13.00 حورٌة         11,00 بوقطف 6

13.00 مفٌدة         11,00 بوقطوش 7

13.00 أحالم         11,00 بومنجل 8

13.00 إٌمان         11,00 جاهل 9

13.00 عبٌر           8,00 جواد 10

13.00 رٌان           8,00 جٌطنً 11

13.00 وفاء         10,00 حجاجً 12

13.00 فاطمة الزهرة         11,00 دراجً 13

13.00 هاجر         10,00 دردار 14

12.00 لمٌاء           8,00 سعودي 15

15.00 سهام         11,00 صلعً 16

13.00 سمٌة         12,00 عبدي 17

13.00 جٌهان         13,00 عشاري 18

13.00 شٌماء         12,00 فتٌسً 19

13.00 بشرى         10,00 فرنان 20

12.00 جٌهان           8,00 قراٌرٌة 21

13.00 خولة         11,00 كتاف 22

13.00 خولة         12,00 كرالفة 23

15.00 بشرى           9,00 للوش 24

13.00 خضرة         10,00 مسواكة 25

13.00 شٌماء           9,00 مهدي 26

12.00 كرٌمة           7,00 موفق 27

12.00 عائدة         12,00 نصاٌبٌة 28

12.00 بشره         13,00 نوي 29

13.00 هاجر         10,00 هروال 30
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اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (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 المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة


