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

 د/بركاني وليد األستاذ:                                                                       و اللغات اآلدابكلية   

 تحليل الطرائقالمقياس:                                                                      قسم اللغة و االدب العربي

 01الفوج                                                           ماستر لسانيات تطبيقية 01السنة 

 

 محضر النقاط

 الرقم اللقب االسم 2س االعمال موجهة 2االستدراك

 1 العلمي أماني  15.00  

 2 العومي خلود  14.00  

 3 أوديني حمزة  15.00  

 4 براهمية منال  15.00  

 5 بلهاين شيماء  16.00  

 6 بن لعماري ياسمين  15.00  

 7 بوحجار حورية  15.00  

 8 بوراس خولة  14.00  

 9 جبابلة رميساء  16.00  

 10 دغمان سعاد  15.00  

 11 رحال دليلة  15.00  

 12 سعيودي إناس  14.00  

 13 شعابنة فاطمة الزهراء  10.00  

 14 عاشوري دنيا  15.00  

 15 فركوس زينب  16.00  

 16 فيصلي نور الهدى  16.00  

 17 لوصيف سامية  13.00  

 18 مخانية فايزة  16.00  

 19 مرقاق بثينة  16.00  

 20 نعمان عزيزة  15.00  

 21 نوري ماجدة  16.00  

 22 يوسف سمية  14.00  

      

 د/بركاني وليد أستاذ األعمال الموجهة:                                                           د/بركاني وليد إمضاء:

 

 

 



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

 د/بركاني وليد األستاذ:                                                                                     و اللغات اآلدابكلية   

 تحليل الطرائقالمقياس:                                                                                  قسم اللغة و االدب العربي

 02الفوج                                                                        ماستر لسانيات تطبيقية 01السنة 
   محضر النقاط   

      

 الرقم اللقب االسم 2س موجهةاالعمال  2االستدراك

 1 بجاوي منال  14.00  

 2 براهمية عفاف  14.00  

 3 بريزخ لخضر  16.00  

 4 بلعيد دنيا  16.00  

 5 بن الغة مهدية  14.00  

 6 بوحرام شيماء  14.00  

 7 بوشالغم أصالة  13.00  

 8 بوشالغم ايمان  14.00  

 9 بومزراق أميرة  13.00  

 10 زيتوني حسام الدين  13.00  

 11 سايحي بريزة  13.00  

 12 سعيدي زينب    

 13 شرشاري سوسن  16.00  

 14 صابر محمد  16.00  

 15 غجاتي أسماء  16.00  

 16 قطاف شمس العلى  14.00  

 17 كحل الراس نور الهدى  16.00  

 18 محامدية ليلى    

 19 مرعي بسمة  14.00  

 20 معامرية مروة  12.00  

 21 مناصرية أحالم  13.00  

 22 ميلي زبيدة  16.00  

 23 يحمدي أماني  15.00  

 د/بركاني وليد أستاذ األعمال الموجهة:                                                           د/بركاني وليد إمضاء:

 

 



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

 د/بركاني وليد األستاذ:                                                                                     و اللغات اآلدابكلية   

  تحليل الطرائق               المقياس:                                                                                  قسم اللغة و االدب العربي

 03:الفوج                                                                       ماستر لسانيات تطبيقية 01السنة 

 
   محضر النقاط   

      

      

 الرقم اللقب االسم 2س االعمال موجهة 2االستدراك

 1 بوخاري بثينة  14.00  

 2 حجوجي شهيناز  14.00  

 3 خلة خلود  16.00  

 4 رزيقي صفاء  16.00  

 5 رفاد غادة  16.00  

 6 زمالي بشرى  14.00   

 7 شايب إناس  14.00  

 8 صالح آية  13.00  

 9 طويل مالك  16.00  

 10 غرسي إلهام  12.00  

 11 فناز شيماء  14.00  

 12 قروف إنتصار  15.00  

 13 قروف إنصاف  15.00  

 14 قروي عالء الدين  15.00  

 15 لعفيفي مروة  16.00  

 16 لعموري أميرة  15.00  

 17 مرازقة ايمان    

  .0015  18 مسعودي شهرة  

 19 معيزي اسماء  15.00  

 20 ملوكي حنان  16.00  

 21 منصوري صفاء  14.00  

 د/بركاني وليد أستاذ األعمال الموجهة:                                                           د/بركاني وليد إمضاء:

 

 

 



 

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

 د/بركاني وليد األستاذ:                                                                                     كلية االداب و اللغات  

 تحليل الطرائقالمقياس:                                                                                  قسم اللغة و االدب العربي

 04:الفوج                                                                       ماستر لسانيات تطبيقية 01السنة   
   محضر النقاط   

      

 الرقم اللقب االسم 2س موجهةاالعمال  2االستدراك

  .0051  1 احمامدة يسرى  

 2 بخاخشة رحمة  16.00  

 3 بلخيط إناس  16.00  

 4 بودالية دالل    

 5 بولهولو سماح  15.00  

 6 حسين وئام  16.00  

 7 خالف ليندة  16.00  

 8 خليل رانية  15.00  

 9 زاوي رونق  15.00  

 10 زغدودي أميمة  15.00  

 11 سعايدية ندى  14.00  

 12 شريط بشرى  15.00  

 13 صوادقية منال  16.00  

 14 ضرباني آية  14.00  

 15 قيراطي رميساء    

 16 كردوسي شيماء  15.00  

 17 لوصيف إكرام  15.00  

 18 لوصيف جيهان  15.00  

 19 مريبعي اسماء  16.00  

 20 ملوكي آمنة  15.00  

 21 منجل دالل  14.00  

 د/بركاني وليد أستاذ األعمال الموجهة:                                                           د/بركاني وليد إمضاء:

 

 

 



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

 د/بركاني وليد األستاذ:                                                                                     و اللغات اآلدابكلية   

 ليل الطرائقتحالمقياس:                                                                                  قسم اللغة و االدب العربي

 06:الفوج                                                                       ماستر لسانيات تطبيقية 01السنة   
   محضر النقاط   

 الرقم اللقب االسم 2س االعمال موجهة 2االستدراك

 1 بنوري سارة  14.00  

 2 حجايلية سمر  15.00  

 3 حملة الهام  14.00  

 4 حوالة سارة  16.00  

 5 خضراوي بشرى  16.00  

 6 خاليفية جهينة  16.00  

 7 خلفون بثينة  14.00  

 8 خليفي بية  16.00  

 9 خليل منال  16.00  

 10 خميسي اسماء  15.00  

 11 دراجي فاطمة الزهراء  16.00  

  .0016  12 رحايلية خلود  

  .0014  13 رمضاني ليلى  

 14 سماعلي ريان  12.00  

 15 عزيزي وجدان  15.00  

 16 عمارنة رحيمة  16.00  

 17 عنطوري جيهان  16.00  

 18 عياد أشواق  16.00  

  .0016  19 لبو جيهان  

 20 معافة مروة  14.00  

 د/بركاني وليد أستاذ األعمال الموجهة:                                                           د/بركاني وليد إمضاء:

 


