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

بوشحدان أمال: االستاذ اللغات و االداب كلية

اللساني التحليل مستويات:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

104,0011,00يسرى احمامدة1

105,0011,00منال بجاوي2

107,0012,00امال يحي بن3

106,0012,00سارة بنوري4

109,0012,00مريم بوشريبشة5

107,0011,00ايناس بوشعالة6

107,0011,00سماح بولهولو7

101,0010,00رانيا تليلي8

105,5010,00الهام حملة9

106,0011,00بية خليفي10

109,0013,00الزهرة فاطمة دراجي11

102,0010,00اسماء رمضاني12

103,0011,00عبير رمضاني13

107,5011,00سماح رواشدية14

102,0010,00ايمان سحتوري15

102,0010,00جزيرة سعدان16

103,0010,00اناس سعيودي17

105,5011,00ريان سماعلي18

106,0011,00الزهراء فاطمة شعابنة19

103,0010,00امينة شيعاوي20

103,0010,00لبيبة صنصري21

107,0011,00ندى عباينية22

105,0011,00ربيعة عطافي23

106,0011,00هاجر عفيفي24

105,0011,00ايمان عيشاش25

111,0013,00زينب فركوس26

108,5012,00مونية فضالوي27

107,5013,00الهدى نور فيصلي28

105,0011,00انصاف قروف29

110,0013,00اماني قرقوز30

106,0013,00رانية قلود31

106,0011,00جيهان قيبوب32

107,5012,00رميساء قيراطي33

105,0010,00الهدى نور الراس كحل34

103,0012,00جيهان لبو35

107,5013,00بثينة مرقاق36

108,0011,00شهرة مسعودي37

106,0011,00مروة معامرية38

النقاط محضر



106,0010,00حنان ملوكي39

101,0010,00نوارة نزار40

108,5013,00ماجدة نوري41

101,0011,00سمية يوسف42



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

بوشحدان أمال: االستاذ اللغات و االداب كلية

اللساني التحليل مستويات: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2االستدراك

208,5011,00اماني العلمي1

207,0011,00خلود العومي2

204,0010,00فراح حمدي بن3

209,5011,00خولة رجم بن4

202,0010,00امال بوخنيسة5

206,0011,00مريم بوزاوي6

209,5013,00اسية بوشبرين7

2راشدة بومعراف8

208,0011,00هاجر تبسي9

208,0011,00اميرة حجاج10

209,0012,00امينة حداد11

209,0011,00سعيدة حدادة12

203,0010,00ندى حضري13

205,0010,00سارة حوالة14

211,0012,00خلود خلة15

207,0014,00منال خليل16

2سعاد دغمان17

204,0010,00صورية ذياب18

207,5011,00خلود رحايلية19

211,0014,00فائزة زياية20

206,0010,00ايمان سليماني21

207,5012,00عائشة شيباب22

206,0011,00اية صالح23

203,0010,00اية ضرباني24

203,0010,00الزهراء فاطمة طاوطاو25

202,0010,00دنيا عبيدي

204,0010,00جيهان عنطوري1

204,0010,00اشواق عياد2

208,5010,00رندة قراشة3

206,5012,00جميلة قرد4

205,5010,00انتصار قروف5

204,0010,00بثينة كانون6

204,0010,00صفاء كاليعية7

206,0011,00فاطمة كيلة8

209,5012,00مروى لعفيفي9

205,0012,00اكرام لوصيف36

204,5011,00جيهان لوصيف37

204,0011,00صبرينة ماضي38

203,0011,00ابتسام السعيد محمد39

206,5011,00ابتسام مناصرية40

النقاط محضر



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

بوشحدان أمال:االستاذ اللغات و االداب كلية

اللساني التحليل مستويات:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2 االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم

307,0011,00رحمة بخاخشة1

307,5011,00صفاء قيراط بن2

305,0010,00شيماء بوحرام3

312,0012,00دالل بودالية4

305,0010,00مروة بودالية5

304,0011,00شيماء بوزهير6

301,0010,00فيروز بوشايب7

308,0011,00يسرى بوقرة8

309,0012,00سمية بومعزة9

306,5011,00ايمان جافي10

306,0010,00سمر حجايلية11

306,5011,00عواطف حريدي12

306,0010,00صبرينة خلة13

306,5010,00بثينة خلفون14

302,0010,00اميرة ربوح15

308,5011,00رونق زاوي16

304,0010,00سميرة زدام17

303,0010,00بلقيس زعموش18

301,0010,00بثينة زعيمن19

303,0010,00دعاء زقاولة20

303,0010,00الدين حسام زيتوني21

305,0010,00رميساء سالم22

311,0011,00بشرى شريط23

308,0011,00منال صوادقية24

305,0010,00سارة عبيدي25

307,0011,00وجدان عزيزي26

302,0010,00خديجة علوي27

305,0010,00رحيمة عمارنة28

305,0010,00الهام غرسي29

307,5011,00وفاء غوباش30

307,0011,00مسيكة فرحي31

3عبير قجاجة32

305,0010,00رميسة قيراطي33

304,0010,00سامية لوصيف34

306,0012,00دالل منجل35

302,0010,00صفاء منصوري36

307,0011,00الهام مومد37

305,0011,00رندة هدروق38

النقاط محضر



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

بوشحدان أمال:االستاذ اللغات و االداب كلية

اللساني التحليل مستويات:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

409,0011,00رانيا العيفة1

4سهام بابوري2

405,0011,00عفاف براهمية3

407,0011,00لبنى برجم4

410,0012,00بشرى بركاني5

407,0011,00نسرين بلهوان6

401,0010,00انتصار بلوصيف7

405,0010,00مهدية الغة بن8

408,0012,00راوية بوجنانة9

405,0011,00احالم بوزناد10

402,0010,00مروة بوقزولة11

405,0011,00خولة بومزاوط12

402,0010,00بثينة حاجي13

406,0011,00زهية حفيان14

412,5012,00سارة حمداوي15

408,0011,00سامية حيمر16

408,0010,00بشرى خضراوي17

403,0011,00نورة خمايسية18

407,0011,00احالم دوخي19

410,0011,00ليلى رمضاني20

410,0011,00الزهراء فاطمة ريشي21

403,0012,00راضية زغدودي22

402,0012,00شيماء زغدودي23

410,0012,00سلمى ساسي24

401,0011,00بريزة سايحي25

405,0011,00زينب سعيدي26

407,0012,00شهيرة سقوالي27

406,0011,00زينب شرشاري28

406,5011,00ايمان شوافة29

405,0011,00ريان صحور30

410,0012,00ذكرى عميار31

409,0013,00اسماء غجاتي32

408,0010,00نورة فقراوي33

407,0011,00شيماء فناز34

404,0011,00بشرى قحام35

405,0011,00هان نور قرفي36

404,0011,00العلى شمس قطاف37

4بسمة مرعي38

403,0012,00مروة معافة39

412,5012,00يسرى مومني40

النقاط محضر


