
قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2018-20182019-2017: الجامعية السنة-

مكفه نورالدين:االستاذ اللغات و االداب كلية

المعاصر العربي النقد:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

05:  الفوجادبية دراسات  الثانية لغوية دراسات الثانية:  السنة

2,س,ا05 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

508,0015,00عواطف بصيود1

511,0016,00مديحة بهلول2

506,0014,00اميمة بوذفار3

511,0014,00سعاد بوشامة4

506,0013,00ايمان بوصالح5

506,0016,00ناصر بوغالمي6

508,0015,00صوفيا بومعزة7

509,0016,00نوارة جودي8

513,00محسن حجاجي9

508,0013,00نهى حداد10

508,00مروة حفايظية11

5جهاد حمايدية12

506,0013,00فلاير حمزاوي13

507,0015,00فارس خالدي14

512,0013,00ماجدة خريفي15

508,0013,00ايمن خطاطبة16

506,0015,00رشيدة خمايسية17

505,0014,00اية ديلمي18

509,0013,00سارة هللا رزق19

511,0015,00امنة رقيق20

5عفاف روابحي21

5الدين خير زريق22

5بشرى زعالني23

508,0013,00هيثم سعايدية24

5ايناس سعيدي25

510,0014,00نسيمة سياري26

510,0014,00روميسة شابي27

514,00خلود شويب28

507,0016,00سالف طواهري29

510,0016,00حنان عرباوي30

511,0015,00ايناس عمري31

507,0014,00احالم عيشاش32

511,0016,00صابرين غوافرية33

5هدى قربة34

510,0014,00ابراهيم قريني35

5ياسمين لعبادنة36

510,0012,00اكرام لينة لغريب37

5مروة ماجن38

507,0013,00مريم ملوكي39

515,00مالك نواورية40

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

مكفه نورالدين زيتون زوليخة

النقاط محضر



 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



قالمة -1945 ماي 8 جامعة 2018-20182019-2017: الجامعية السنة-

مكفه نورالدين:االستاذ اللغات و االداب كلية

المعاصر العربي النقد:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

06:  الفوجادبية دراسات الثانية لغوية دراسات الثانية:  السنة

2,س,ا06 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

611,0016,00جهينة بابوري1

613,0016,00عفاف بخاخشة2

606,0014,00صباح الشيخ بن3

608,0015,00عفاف سالم بن4

607,0014,00اماني بوساحة5

609,0013,00ايمان بوعشة6

609,0015,00بسمة بوعشة7

605,0015,00الرحمان عبد محمد بوقنون8

609,0014,00راضية بوناب9

6ايمان بونفلة10

6امينة تريعة11

607,0014,00مروة جاهل12

608,0015,00زينب جعفر13

611,0013,00ايمان ربي خاف14

611,0014,00وئام دبار15

613,0016,00حياة ديلمي16

611,0016,00شيماء رحامنية17

605,0014,00طارق رمضاني18

614,00فراح روابحية19

612,0015,00جيهان زايدي20

616,00شيماء زواينية21

610,0012,00شيماء سبتي22

611,0015,00نفيسة رحمة ستيتي23

605,0016,00بثينة سقوالي24

611,0013,00ايمان شاكري25

606,0013,00احالم شوابنة26

612,0014,00منى شيروف27

611,0015,00اميرة ظوافر28

609,0015,00سلمى عتروس29

605,0015,00وردة عريفي30

608,0013,00نوال عمارة31

612,0016,00وسيم عوايشية32

608,0014,00اشراق قتاتلية33

611,0014,00رانية قرفي34

610,0014,00اسماء قليل35

611,0016,00سميرة محمودي36

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

 مكفة الدين نور زيتون زوليخة

 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


