
2020-2019: السنة الجامعية -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 
نورالدين مكفة :األستاذ كلية االداب و اللغات

أخالقيات المهنة :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

01:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية2:السنة 

محضر النقاط

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

10,00 دنيا بادي 1

09,00 صباح بجاوي 2

10,00 خديجة براهمية 3

10,00 سوسن بلعقون 4

10,00 إيمان بن أم العيد 5

10,00 بثينة بن عسو 6

09,00 أمينة بوثلجة 7

10,00 مروة بوحجار 8

08,50 هيثم بوراس 9

10,00 مسعودة بوشاهد 10

09,00 مريم بوقرن 11

10,00 ريان جربوحة 12

10,00 نبيلة جاليبية 13

10,50 آمنة جنان 14

10,00 حياة حجوجي 15

10,00 مروة دحسي 16

10,00 إيمان زدادقة 17

09,00 إيمان زعموري 18

09,50 حنان سدايرية 19

09,00 وردة شكورة 20

خولة شوابية 21

08,00 إلهام شيروف 22

06,50 عتيقة طبازة 23

10,00 عبير طوالبية 24

08,50 رانية منال عبدي 25

10,00 إلهام عمري 26

09,50 ريان عياش 27

09,00 أسامة قارة 28

07,50 أمينة قاعد 29

09,00 دالل قجاجة 30

09,00 عمار قرارة 31

10,00 رندة قرايرية 32

08,00 غنية قروي 33

10,50 رميساء قصيبي 34

10,00 كمال قلي 35

10,50 بشرى قوادرية 36

08,50 فطيمة معلم 37

10,00 روميساء مفتاح 38

07,50 نور االيمان نعمون 39

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

نورالدين مكفة

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 
نورالدين مكفة :األستاذ كلية االداب و اللغات

أخالقيات المهنة :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

02:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية2:السنة 

محضر النقاط

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

09,50 إيمان الطاهر دواخة 1

10,00 ريان برمضان 2

10,00 خولة بن جاب هللا 3

10,00 أميرة بن خاوة 4

09,00 ياسمين بن عباس 5

09,00 عديلة بن كموش 6

10,50 فاطمة الزهرة بن وارث 7

10,50 لطفي بودربالة 8

10,00 أحالم بورغدة 9

10,00 سمية تبيب 10

09,00 سارة حجاجي 11

08,50 سوسن حناشي 12

09,00 إيمان خاليفية 13

10,00 أحالم خلة 14

10,00 إيمان درويش 15

08,50 سارة رمضاني 16

10,00 هاجر زراولة 17

10,50 هاجر زيوة 18

10,50 فاطمة الزهراء شداد 19

08,00 منيرة شرشار 20

11,00 عبد الرزاق صنادلة 21

08,50 نور الهدى طيبي 22

08,00 نعيمة عبده 23

09,00 إنصاف عثامنية 24

08,50 مريم عماري 25

08,50 شبيلة فتيسي 26

10,50 يسرى فراقة 27

08,00 سهام فرج هللا 28

11,00 أسماء قادري 29

08,50 نسرين قادري 30

07,50 رميساء قتاتلية 31

08,50 رانية كاهية 32

11,50 سمية كيال 33

08,00 منى لعايب 34

08,50 رشا لعجل 35

09,50 ياسمين نعمان 36

08,50 وصال هامل 37

10,50 منيرة همايلية 38

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

نورالدين مكفة

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 
نورالدين مكفة :األستاذ كلية االداب و اللغات

أخالقيات المهنة :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

03:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية2:السنة 

محضر النقاط

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

10,50 فيروز أوالد ضياف 1

12,50 خولة براهمية 2

10,00 نور الهدى براهمية 3

10,50 أميمة بطول 4

10,00 لينة بلخامسة 5

09,00 مروة بن زرارة 6

11,00 سعيدة بن شوية 7

09,50 مريم بهلول 8

11,50 هاجر بوشارب 9

09,50 آية بوشحدان 10

10,00 ندى بوطفاس 11

10,50 فردوس بوقموم 12

10,00 جيهان ترعة 13

10,50 سارة حريدي 14

حليمة حمادة 15

10,00 جهان خوالدية 16

09,00 هناء دحسي 17

09,00 رميساء روايقية 18

09,00 ريان زرادي 19

09,50 عائدة زغدودي 20

09,00 نور الهدى سيكني 21

09,50 جهينة شاوش 22

08,00 مها شلغوم 23

10,00 أحالم شوادرية 24

11,00 أميرة صحراوي 25

10,00 أمينة صخري 26

10,00 رزيقة صنصري 27

09,00 نسيبة طيلب 28

11,00 رانية عطى هللا 29

ماجدة عميري 30

10,00 سناء قاسمي 31

08,00 سلمى قمري 32

11,00 حليمة محجوب 33

09,50 شيماء مرابط 34

09,50 وفاء مالمش 35

08,50 هناء موامنية 36

10,00 سلمى نجاعي 37

10,00 زهية نزاري 38

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

نورالدين مكفة

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 
نورالدين مكفة :األستاذ كلية االداب و اللغات

أخالقيات المهنة :المقياس قسم اللغة و االدب العربي

04:الفوج ماستر لسانيات تطبيقية2:السنة 

محضر النقاط

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

08,50 فهيمة العلمي 1

08,00 مروة بلخير 2

08,00 رقية بوازدي 3

10,50 بسمة بوزهير 4

08,00 خولة بوسراج 5

10,50 سناء بوسماعت 6

11,00 راضية بوشامة 7

10,50 سلمى بوقرن 8

09,00 نعيمة بويدة 9

09,00 أحالم تواتي 10

10,00 حنان جوادي 11

08,50 سمية حريبي 12

09,50 كلثوم حريدي 13

10,00 تقى حيمر 14

10,50 أميرة خلة 15

10,00 مروة دوخي 16

09,00 عائشة رحلي 17

07,50 بسمة روابحية 18

10,50 بسمة زيتوني 19

12,50 آمال سعايدية 20

08,50 جهان سالطنية 21

09,50 وردة سوالم 22

10,00 عصام شعالل 23

13,00 رميساء عفيف 24

10,00 ذكرى عياش 25

11,00 أميرة عيساني 26

08,50 إيمان غزالني 27

10,50 أمال فتاتنية 28

10,50 فاطمة فردناش 29

09,00 روميساء فركوس 30

10,50 بسمة قرنين 31

10,50 بشرى قريش 32

07,00 سعاد كباسي 33

08,00 خديجة مروش 34

10,00 وسيلة معروف 35

10,00 شيماء مقراوي 36

09,00 هناء مناصرية 37

06,50 سعيدة ورتي 38

10,00 سارة يوسفي 39

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

نورالدين مكفة

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


