
قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعية السنة-

بوشحدان آمال: االستاذ اللغات و االداب كلية

الداللة علم: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1.االستدراك

210,5013,00لبنى الطبيب1

2مروة اومدور2

201,0010,00انتصار بلوصيف3

207,5013,00ذكرى عيدة بن4

206,5012,00ليندة الغة بن5

206,0011,00كوثر بهلول6

212,0013,00نسرين بوشحدان7

210,5013,00خلود بوصبعين8

209,0012,00سميرة بوطانة9

212,0013,00سوسن بوكحيل10

201,0011,00زينب حعفر11

205,5010,00حنان جاليلية12

2سارة حجوجي13

201,0010,00نور لينا حكيمي14

208,5011,00راضية حيمود15

201,5010,00سمية خلفون16

205,0012,00نورة خمايسية17

207,0011,00ليندة درابلة18

210,5012,00الزهراء فاطمة درقال19

2سهيل ربعي20

206,5012,00منال زيكر21

201,0010,00هدير سعايدية22

201,5010,00صفاء سقني23

2سارة شابي24

206,5011,00لبيبة صنصري25

202,0011,00خولة طراز26

206,5011,00الساسي عربة27

2ربيعة عطافي28

204,0011,00فاطمة عواج29

204,0012,00ندى عيد30

2حياة غربي31

204,0011,00هديل فارح32

205,5012,00نسرين قيراطي33

204,5011,00هاجر مسيود34

201,0010,00كوثر هميسي35

209,0012,00يسرى يخلف36

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

 في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعية السنة-

بوشحدان آمال: االستاذ اللغات و االداب كلية

الداللة علم: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1.االستدراك

305,0013,00سهام بابوري1

313,0013,00اية بخوش2

313,0014,00ايمان براحلية3

303,0012,00انوار بريش4

306,5011,00كريمة عياش بن5

305,0011,00دالية بوراس6

303,0012,00فيروز بوشايب7

307,0012,00خلود بوشحدان8

302,5012,00الرؤوف عبد بوعجينة9

301,0012,00مروة بوقزولة10

303,0011,00شيماء بوالبازين11

310,0011,00ايمان جافي12

311,0013,00منال جاهمي13

3ابتسام حلوي14

303,0013,00مريم حمايزية15

303,5012,00غادة خضراوي16

307,0011,00حنان خليفي17

312,0011,00وجدان رحامنة18

312,5011,00دنيا زيو19

306,0011,00بثينة سالمي20

309,0010,00هناء سرتي21

307,5013,00حسام سرحان22

303,5011,00احالم سكفالي23

303,0011,00بسمة سكفالي24

312,0010,00بثينة شطيبي25

308,0011,00مريم طيبي26

314,0011,00ايناس عبيزي27

303,5010,00عبير قجاجة28

309,0011,00امال قرفي29

301,0011,00هان نور قرفي30

309,0011,00مريم اللسان كحل31

308,0010,00فايزة لعور32

303,0012,00رفيقة مساعدية33

310,0012,00عبير ناصري34

312,5014,00امال نحال35

305,0011,00ميساء هبير36

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة) استاذ  امضاء

 في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة

النقاط محضر



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2019-20182020-2017: الجامعية السنة-

بوشحدان آمال: االستاذ اللغات و االداب كلية

الداللة علم: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

1.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
1.االستدراك

401,0009,00الهدى نور براهمية1

406,5011,00قمر بركاني2

405,5011,00هديل بركاني3

405,0010,00حنان بلعيد4

406,0011,00الهام بوبزي5

411,5012,50بسمة بوجمعة6

409,0012,00انتصار بوعيش7

403,5012,00عصام بوناب8

406,0011,00عايدة جنان9

405,0011,00شيماء حساينية10

403,0010,00ياسمين حطاط11

404,5010,00سارة حمبلي12

401,5009,00كلثوم ام حيمد13

401,0008,00رانيا دبابغة14

405,0010,00هاجر دواخة15

402,0010,00جميلة رمضاني16

403,0011,00ليلى ريغي17

404,0011,00راضية زغدودي18

401,0009,00شيماء زواوي19

403,0010,00مالك سبتي20

405,0012,00جزيرة سعدان21

406,5011,00يسرى سكندر22

405,0012,00رميساء سلماني23

406,0013,00وداد طعيوج24

405,5012,00ايمان عرقي25

406,5011,00مروى عزاق26

4هاجر عفيفي27

409,5012,00ريمة فنيدس28

404,5010,00علياء قرزيز29

402,0009,00االيمان نور قنوش30

403,5010,00نبيلة قوادرية31

4رندة كتفي32

405,5010,00درصاف كالعي33

401,5008,00اميرة نارو مدرق34

403,5010,00حنان مومد35

403,0010,00نوارة نزار36

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

 في اما تفخيم او شطب اي من خليا المحضر يكون ان و ارقام اربعة من متكونة العالمة تكون ان يجب:  مالحظة

 فارغة المناسبة الخانة تترك ان يجب الطالب غياب حالة

النقاط محضر


