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

بخاخشة  :االستاذ كلية االداب و اللغات

لغة انجليزية :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

03:الفوج ماستر أدب جزائري1: السنة

محضر النقاط

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

15,00 13,50 ريان أومدور 1

15,00 13,50 شيماء بازين 2

15,00 15,00 إيناس بشكر 3

نافع بن زكري 4

فريدة بن شعبان 5

15,00 16,50 ياسمين بوحالسي 6

فلة بوزيدي 7

16,00 16,50 جيهان جبايرية 8

بشرى حشاشنة 9

14,00 18,50 آية حمادي 10

مروة حمزة 11

ندى خشايمية 12

15,00 8,50 نور الهدى خاليفية 13

16,00 14,00 شيماء رفاد 14

14,00 15,50 بثينة روابح 15

16,00 16,50 بشرى زروال 16

14,00 15,50 سميحة زغالمي 17

14,00 11,00 نسرين سيساوي 18

15,00 19,00 رزيقة عطالوي 19

14,00 16,00 حورية عقاقنية 20

15,00 14,00 فطيمة عالق 21

15,00 11,00 لبنى قواسمية 22

13,00 7,50 هيثم مراد 23

14,00 8,50 مريم مناصرية 24

انتصار منصوري 25

15,00 16,50 أحالم موايزية 26

ايمان نزاري 27

16,00 15,00 خولة نصر الدين 28

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

يجب ترك الخانة المناسبة فارغة



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

بخاخشة :االستاذ كلية االداب و اللغات

لغة انجليزية  :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

04:الفوج ماستر أدب جزائري1: السنة

محضر النقاط

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

15,00 14,00 صبرينة أوذاينية 1

15,00 14,00 نورة أوذاينية 2

15,00 16,50 زينب برجم 3

15,00 12,00 وهيبة بصيود 4

13,00 17,00 بثينة بن شعبان 5

16,00 18,00 فادية بن يونس 6

15,00 15,50 سارة بوقرة 7

14,00 7,50 سهام تواتي 8

14,00 15,50 أمينة روميسة حدادي 9

15,00 16,50 بثينة حزام 10

15,00 16,50 خديجة خضري 11

16,00 18,00 ساسية دراجي 12

14,00 14,00 أسماء دوخي 13

14,00 8,50 حنان دوخي 14

15,00 16,50 خولة رزيقي 15

15,00 17,00 سمية رزيقي 16

16,00 17,50 كريمة زعالني 17

13,00 18,50 إيمان سواحلية 18

15,00 17,00 لميس شايب راسو 19

9,00 18,00 بثينة طالب 20

14,00 12,00 نزيهة ظافري 21

15,00 14,50 عايدة عميروش 22

15,00 18,00 سماح عياط 23

ايمان فردي 24

15,00 14,50 أنوار فريحي 25

15,00 18,00 زينة قرقان 26

15,00 17,50 صفاء كالعي 27

13,00 18,00 أسماء لعبادلة 28

16,00 18,00 خولة مراح 29

15,00 17,50 رندة معلم 30

14,00 13,50 غنية ملوكي 31

15 13,5 آمنة ملولي 32
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اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (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 المناسبة فارغة :مالحضة

يجب ترك الخانة المناسبة فارغة


