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

روابحية لطيفة االستاذة اللغات و االداب كلية

اللغة فلسفة  المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا01 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

113,0012.50يسرى احمامدة1

111,0012.50منال بجاوي2

112,5013.00امال يحي بن3

112,0013.00سارة بنوري4

108,5013.00مريم بوشريبشة5

104,0013.50ايناس بوشعالة6

109,0014.00سماح بولهولو7

107,0013.00رانيا تليلي8

108,5013.00الهام حملة9

111,0016,00بية خليفي10

103,5013.00الزهرة فاطمة دراجي11

107,5012.50اسماء رمضاني12

108,0012.50عبير رمضاني13

112,5013.00سماح رواشدية14

111,0013.00ايمان سحتوري15

106,0013.50جزيرة سعدان16

102,0013.00اناس سعيودي17

113,0012.50ريان سماعلي18

1الزهراء فاطمة شعابنة19

104,0012.50امينة شيعاوي20

103,5013.00لبيبة صنصري21

108,5013.00ندى عباينية22

104,5014.00ربيعة عطافي23

103,5013.00هاجر عفيفي24

105,5013.50ايمان عيشاش25

114,5016,50زينب فركوس26

104,5013.00مونية فضالوي27

107,5012.00الهدى نور فيصلي28

110,0013.00انصاف قروف29

106,0015.00اماني قرقوز30

105,5013.00رانية قلود31

105,5012.50جيهان قيبوب32

110,0013.50رميساء قيراطي33

105,0013,50الهدى نور الراس كحل34

105,5014,00جيهان لبو35

106,0014.50بثينة مرقاق36

113,5016,50شهرة مسعودي37

112,0013.50مروة معامرية38

113,5016,00حنان ملوكي39

102,5014.00نوارة نزار40

108,5014,00ماجدة نوري41

105,0013.50سمية يوسف42

النقاط محضر



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

روابحية لطيفة  االستاذة اللغات و االداب كلية

اللغة فلسفة  المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوجلغوية دراسات الثانية ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

208,5013.00اماني العلمي1

205,5012.00خلود العومي2

206,5013,00فراح حمدي بن3

211,5016,00خولة رجم بن4

206,5012.00امال بوخنيسة5

207,0012.50مريم بوزاوي6

209,0012.50اسية بوشبرين7

2راشدة بومعراف8

208,0013.50هاجر تبسي9

212,0013.50اميرة حجاج10

207,5012.50امينة حداد11

210,5015,00سعيدة حدادة12

209,0012,50ندى حضري13

208,0013.00سارة حوالة14

216,0014.00خلود خلة15

208,0016.00منال خليل16

2سعاد دغمان17

205,0013.00صورية ذياب18

212,0015,00خلود رحايلية19

206,5012.50فائزة زياية20

212,0014.00ايمان سليماني21

210,0017,00عائشة شيباب22

208,0012.50اية صالح23

206,5013,50اية ضرباني24

205,5012.00الزهراء فاطمة طاوطاو25

207,0012.50دنيا عبيدي26

208,0012.50جيهان عنطوري27

206,0012.50اشواق عياد28

206,0014.50رندة قراشة29

211,5015,50جميلة قرد30

210,0013.50انتصار قروف31

209,5012.00بثينة كانون32

204,5013.00صفاء كاليعية33

209,0012.50فاطمة كيلة34

211,0012.50مروى لعفيفي35

206,5012.00اكرام لوصيف36

209,5014,00جيهان لوصيف37

211,0013.00صبرينة ماضي38

206,0014,50ابتسام السعيد محمد39

207,0012,50احالم مناصرية40

النقاط محضر



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

روابحية لطيفة  االستاذة اللغات و االداب كلية

اللغة فلسفة  المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

05:  الفوجلغوية دراسات الثانية لغوية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا05 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

504,0013.00عبلة الهدار1

511,0016,00حمزة اوديني2

513,5014.00حنان بدايدية3

503,5013.50ايناس بلخيط4

503,0013.50ياسمين لعماري بن5

507,5013.50بثينة بوخاري6

507,5013.50اصالة بوشالغم7

5الرؤوف عبد بوعجينة8

515,5016,00فطيمة بوعوينة9

505,0013.50اميرة بومرزاق10

514,5016,00رميساء جبابلة11

508,0013.00صباح حاجي12

507,5014,00وئام حسين13

511,5015,00مروة حمامدية14

513,0015.00جيهان حمداتني15

505,0016.00ليندة خالف16

505,0013.50رانية خليل17

508,0013.00اسماء خميسي18

5الزهراء فاطمة دهماني19

506,5013.00صفاء رزيقي20

506,0015,00غادة رفاد21

510,0013.50اسماء روابحية22

505,0013,00اميمة زغدودي23

506,5013.00ندى سعايدية24

504,0013.00اناس شايب25

508,0013,00بالدين قائمة شطاب26

511,0013.50ابتسام طالبي27

505,5013.50مالك طويل28

5دنيا عاشوري29

507,5013.50ابتسام عقون30

509,5013.00حياة غربي31

508,5013.50سارة قرفي32

507,0016,00الدين عالء قروي33

510,0014.00اكرام قوادري34

510,5013.00سالف قواسمية35

509,0013.00شيماء كردوسي36

508,0016,00مروة لقصير37

5ايمان مرازقة38

512,0013.00كريمة مشطري39

504,5013.50نعيمة معايشية40

510,0015.00اسماء معيزي41

النقاط محضر



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

روابحية لطيفة  االستاذة اللغات و االداب كلية

اللغة فلسفة  المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

06:  الفوجلغوية دراسات الثانية لغوية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا06 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2االستدراك

605,5014.00الدين شمس حزام احمد1

6مريم الصوم2

608,5012,00هان نور دواخة الطاهر3

603,0014,00مروة اومدور4

610,0012,50وفاء بازين5

613,0012,00رباب بخوش6

604,5014,00منال براهمية7

603,5013.00شيماء بلهاين8

605,0013.00هدى بنور9

607,0015,00شهرزاد بوحديد10

608,0015.50ياسمين بوحديد11

602,5013,50خولة بوراس12

605,0013.00ايمان بوشالغم13

603,5014,00شيماء بوعود14

612,5014,50دنيا بوفريدة15

605,0013.00اسماء جامع16

606,0014,50الهدى نور جبارنية17

602,0013.00سارة حجوجي18

606,5014,00شهيناز حجوجي19

614,5016,00ابتسام حلوي20

607,0013.00صفاء حميدي21

601,0014,00وردة حواوسة22

605,5013,00الرحمان عبد حياهم23

610,0013.00رحيمة خراخرية24

608,0014,00جهينة خاليفية25

608,5014,00الزهراء فاطمة درغوم26

608,0012,50حسيبة دغمان27

605,5012,00سهيل ربعي28

6نوال زايدي29

614,0015,00لمياء زدادرة30

611,0013.00سلمى زروال31

611,5013,00نهاد سوداني32

604,5014,50ايمان شطيبي33

606,5013.00امال شيباني34

602,5013.00لبنى عبدة عمر35

609,5014.00نجوى قرود36

604,5012,50اميرة لعموري37

605,0014,00راضية لقريني38

616,5016,50اسماء مريبعي39

606,0013.00وفاء معاللة40

608,5013,00امنة ملوكي41

النقاط محضر



609,0013,00ايمان ناصري42

607,5012,00اماني يحمدي43


