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

ربيعة فراقة:االستاذة اللغات و االداب كلية

أجنبية لغة:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2 االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم

36,5015,00هديل بركاني1
312,7513,00احالم بزايدية2
311,5010,00اية بغور3
39,5017,00مالك الشيخ بن4
30,00ريان شانعة بن5
310,2510,00كوثر بهلول6
316,5010,00توفيق بورغدة7
314,0018,50سميرة بوطانة8
310,0011,00مروة بوعاتي9

37,2513,00انتصار بوعيش10
312,2510,00شيماء بومنجل11
35,0010,00زينب جعفر12
35,5010,00حنان جاليلية13
3هاجر حشوف14
312,0010,00ياسمين حطاط15
39,2513,00مريم حمايزية16
310,0016,00كلثوم ام حيمد17
310,5013,00فلاير ربي خاف18
39,0013,00سلمى دمناتي19
312,7515,00وجدان رحامنة20
34,0012,00ايمان رفيق21
37,5012,50العفراء زقاولة22
312,7514,00دنيا زيو23
311,5014,00بثينة سالمي24
36,2514,00هناء سرتي25
310,2510,00حسام سرحان26
38,5013,00رندة سالوي27
310,7510,00الساسي عربة28
38,5016,00اية عفايفية29
34,0010,00فاطمة عواج30
312,2512,00فريدة قحام31
38,2512,00سوالف كاملي32
38,0014,00مريم اللسان كحل33
3ذكرى ماضي34
38,2514,00اميرة نارو مدرق35
310,0013,00رفيقة مساعدية36
310,5017,00 اماني مشيد37
37,7513,00اسماء مومني38
310,5014,00عبير ناصري39
317,7518,50حورية نحال40
315,7517,00ميساء هبير41

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

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-

ربيعة فراقة:االستاذة اللغات و االداب كلية

أجنبية لغة: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

05:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا05 الفوجاالسم و اللقبالرقم

56,7513,50اية بخوش1
56,5013,50صفاء بديار2
54,0010,00النور عبد عمارة بن3
54,7512,00كريمة عياش بن4
56,0012,00عفاف لعبيدي بن5
54,7512,00يسرى يوب بن6
58,5015,00خلود بوشحدان7
54,2512,00ايمان بوشالغم8
56,5012,50بثينة بوعيشة9

55,7514,50شيماء بولبازين10
5 ثرية جاهل11
58,5010,00سارة جواد12
5هاجر حمزاوي13
510,5013,00ليلى حيمر14
54,7513,00حسناء خالدي15
56,2513,00غادة خضراوي16
57,5013,00سمية خلفون17
57,0014,00حنان خليفي18
56,0012,00ياسمين دغمان19
54,7512,00شريفة رمايضية20
54,0011,00رانية زياية21
57,5012,50بثينة شطيبي22
50,00مفيدة شيخ23
50,00اميمة صياح24
57,2513,00مريم طيبي25
515,2515,00شيماء طير26
58,2512,00جيهاد عجول27
57,2511,00مروى عزاق28
57,5012,50دنيا عالل29
57,0013,00اسماء فداوي30
514,7517,00ريمة فنيدس31
5نورة قتاتلية32
56,5012,00ريم قجاجة33
511,2513,00االيمان نور قنوش34
512,2515,00ياسمين قيطون35
54,255,00شيماء لمواسي36
54,0013,00ابتهال مجماج37
54,7512,00كريمة مخالفة38
55,7510,00زينب مرشلة39
53,0012,00اميمة مكاوي40
59,2512,00حنان مومد41
510,2513,00هديل ورجيني42

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

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


