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

إبراهيم كربوشاالستاذ اللغات و االداب كلية

اللغة مصادر:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

107,5014,00لبنى الطبيب1

103,5014,00اسيا العيادي2

108,5012,00ليلى ايصالحي3

111,5012,00الهدى نور براهمية4

105,5013,00انوار بريش5

107,0010,00تقوى بريك6

103,0012,00هديل بلقيدوم7

106,0013,00ايمان شيخ بن8

107,0013,00ذكرى عيدة بن9

108,5013,00شمسية يحي بن10

107,0014,00سوسن بوكحيل11

16,00عفاف بومعزة12

108,0012,00منال جاهمي13

106,0012,00صورية جيطني14

104,5013,00نور لينا حكيمي15

105,0013,00حنان حمودي16

106,5013,00دنيا دبابسية17

106,0013,00رانيا دبابغة18

114,0012,00الزهراء فاطمة درقال19

16,00حسام نوار رحيل20

106,0013,00سهام رغايسية21

105,0012,00شيماء سايحي22

105,0012,00هدير سعايدية23

106,5013,00احالم سكفالي24

108,0013,00بسمة سكفالي25

109,0014,00رميساء سلماني26

105,5011,00مروة شاطر27

110,5014,00شهيناز صرصار28

108,0014,00وداد طعيوج29

107,5013,00ايناس عبيزي30

106,5014,00احالم عثامنية31

105,0013,00كوثر عياد32

106,5013,00ندى عيد33

103,0013,00احالم عيسوس34

110,0013,00كاتية غمراني35

106,0013,00رانية قراوي36

1اميرة كريبس37

106,50صفاء لكبر38

107,50بثينة مرابطين39

103,00هاجر مسيود40

108,50ريان مناصرية41

النقاط محضر



110,00امال نحال42

108,00ايمان نكاع43



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

إبراهيم كربوش:االستاذ اللغات و االداب كلية

اللغة مصادر:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

205,5011,00بشرى بجاوي1

213,5012,00ايمان براحلية2

206,5013,00ريان براهيمي3

207,5014,00منال بركوس4

206,00ريان بلحسان5

207,0012,00مريم بشة بن6

213,0010,00هللا عبد فطوم بن7

205,5013,00امال كاشر بن8

205,5013,00ليندة الغة بن9

210,5013,00الهام بوبزي10

204,5010,00مروة بوشارب11

208,0013,00منال بولخيوط12

201,0013,00اية بومطرق13

206,00حورية بوهالي14

204,0006,00اسيا تليلي15

206,00امين محمد جبالة16

205,5011,00ابية حجوجي17

205,0013,00اخالص حرود18

206,00بثينة دردار19

201,0013,00مالك سبتي20

208,5011,00صفاء سقني21

212,5013,00شيراز سقوالي22

208,5012,00ريان سواقي23

202,5009,00بية سوايحية24

213,0014,00مروة شايب25

204,5011,00راضية شريط26

207,5009,00ياسمين شواف27

204,0006,00هديل صفصاف28

206,5012,00خولة طراز29

210,0011,00فضيلة المجيد عبد30

205,5010,00لبنى عنابي31

207,0012,00الندى قطر عوايشية32

213,5013,00امال قرفي33

206,5010,00هاجر قليل34

205,5012,00ايناس قوادرية35

206,0011,00ريان قواسمة36

201,00نسرين قيراطي37

205,00ايمان لوصيف38

2صالح محمد مسيخ39

210,50بوثينة نصايبية40

204,00كوثر هميسي41

النقاط محضر



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

إبراهيم كربوش:االستاذ اللغات و االداب كلية

اللغة مصادر:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

403,0010,00عزيز اعلي1

410,00اميرة برجم2

401,0009,00هند بشاشرية3

407,00نجالء بلحسن4

404,5012,00اسالم بلواعر5

405,0013,00بسمة بوجمعة6

408,5013,00غادة بودراهم7

404,5013,00دالية بوراس8

406,5014,00رندة بورهدون9

409,00رندة بوسراج10

406,5013,00نسرين بوشحدان11

408,5013,00شيماء بوطبة12

405,0014,00عصام بوناب13

406,0013,00مروة بونفلة14

406,0014,00عايدة جابري15

404,0013,00عايدة جنان16

405,0014,00هند حامي17

405,5010,00عمار خيروني18

403,0011,00ليندة درابلة19

404,5013,00هاجر دواخة20

412,00هاجر ريحاني21

407,0012,00ليلى ريغي22

401,5007,00وليد زناش23

414,0014,00منال زيكر24

406,0013,00يسرى سكندر25

404,0007,00صبرينة سالطنية26

404,0011,00رانية صحراوي27

404,5010,00اية عباينية28

408,0013,00امال عثماني29

407,00امينة عربة30

412,0007,00ايمان عفايفية31

401,0007,00اية علوي32

406,0014,00الهدى نور عياشي33

405,5011,00هديل فارح34

404,5012,00ريان فردي35

411,0014,00نبيلة قوادرية36

4درصاف كالعي37

405,50سمية لصفر38

406,50بثينة لعالمة39

406,00فايزة لعور40

4الدين فخر يونس مانع41

النقاط محضر



4ايمان مقداد42

4فيروز ملوكي43

4ربيعة مناصرية44

4الحاج حدو نفعي45

402,00حنين هميسي46

411,00شروق وارث47


