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

 زيتون زوليخة: (ة)األستاذ اللغات و االداب كلية

 معاصر نقد: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

01:  الفوج ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.أ01 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

108.0014.00توفيق بركوس1

110.0014.00هدى بوالناية2

109.0014.00اميرة بوساحة3

106.0013.00لمياء بوشغشوغ4

114.00ياسمين بوفلفل5

109.0014.00عبير بوقنسوس6

107.0013.00صورية تريعي7

112.0015.00مارية حدادي8

113.0014.00رفيقة حمبلي9

111.0014.00سلمى حمبلي10

111.0015.00مروة حمري11

1فيروز درابلية12

112.0014.00نسرين درويش13

110.00ريمة ربعي14

111.0015.00وفاء ربيعي15

109.0014.00سوسن زايدي16

108.0014.00اشواق زيادة17

108.0015.00لينة سدراتي18

115.0015.00بسمة سوفي19

109.0015.00سارة ظافري20

1حنان عبادلية21

111.0015.00روميسة عثامنية22

108.0014.00فلاير عقون23

110.0015.00ياسمين عميرة24

110.0014.00منى غمري25

111.0014.00غنية فلفولي26

107.0014.00اسماء قرايرية27

112.0014.00حنان قرنين28

105.0013.00اسماء لمواسي29

113.0010.00سامية مخلوفي30

112.0012.00شعيب مرنيز31

1ليلى نابتي32

105.00ليندة نابتي33

112.0014.00لبنى هداهدية34

112.0014.00الدين سيف هضام35

111.0015.00اسماء يوسف36

النقاط محضر



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

 زيتون زوليخة: (ة)األستاذ اللغات و االداب كلية

 معاصر نقد: المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوج ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.أ03 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2االستدراك

312.0015.00اسماء برحايل1

313.0015.00عائشة بساقلية2

312.0015.00مروة بساقلية3

3شيماء بضياف4

310.0015.00رميساء قيراط بن5

311.0014.00بثينة بوتابو6

311.0015.00شيماء بودالية7

311.0014.00ابتسام بورنان8

312.0014.00حياة بوشاهد9

308.0015.00فهيمة بوشاهد10

311.0014.00ريان ثليب11

3وداد جبابلة12

310.0014.00مروة حميدة13

3منى خشايمية14

314.0014.00بشرى هللا رزق15

315.0014.00حليمة هللا رزق16

311.0014.00ايمان روامي17

3ليلى زفول18

312.0015.00شيماء سالمي19

310.0015.00اكرام سيعاوي20

314.0014.00شيماء شريط21

308.0013.00خديجة شلباب22

312.0014.00ليلية شواهدة23

312.0014.00سارة صحراوي24

311.0014.00سلمى عقون25

311.0013.00فلاير غفار26

3روبيلة قدمان27

306.0014.00هيام قروف28

313.0015.00اية قمري29

308.0014.00بشرى قوادرية30

314.0015.00مريم كاليعية31

3الزهرة فطيمة لوصيف32

311.0015.00سهام مسعودية33

312.0015.00اناس ملوكي34

310.0015.00نهاد نعامنية35

305.0014.00فهيمة نميري36

305.00زهية يخلف37

النقاط محضر



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

 زيتون زوليخة: (ة)األستاذ اللغات و االداب كلية

 معاصر نقد:  المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

04:  الفوج ادبية دراسات الثانية:  السنة

2.س.ا04 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

4مريم برقاش1

412.0012.00سميحة بلعزلة2

409.0015.00هدى بوترعة3

405.0005.00اميرة بودم4

4احالم بوساحة5

411.0014.00اميرة بوقطف6

414.0014.00بشرى بوقطف7

413.0014.00سوسن بوقطف8

406.0014.00رانية جبايرية9

410.0013.00اشرف خاليفية10

409.0014.00ايمان رزيق11

4رانيا زهواني12

409.0015.00اميرة زواوي13

406.0014.00نبيلة سلمى14

411.0014.00هاجر سليماني15

4فهيمة شرايطية16

407.0014.00الزهرة فطيمة شوابية17

4عدالة شوانة18

409.0014.00لبنى طرشي19

407.0013.00سلمى عواسة20

405.0008.00سماح غمراني21

411.0014.00ميسون قباي22

4لمياء قتاتلية23

407.0014.00ندى قروف24

407.0014.00صفاء قواسمية25

406.0014.00خولة كرايمية26

405.0014.00شهرزاد ليتيم27

413.0014.00وريدة مجابرة28

410.0015.00بسمة مختاري29

406.0015.00يوسف مساعدية30

406.0015.00صفاء معافة31

410.0014.00انفال مغيرس32

410.0015.00صفاء نوادرية33

407.0012.00رحمة نواورية34

4خديجة هيشور35

410.0014.00ليندة يحمدي36

النقاط محضر


