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

جاهمي آمنة: األستاذة اللغات و االداب كلية

لكتابيالشفوي التعبير تقنيات:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

02:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2.س.ا02 الفوجاالسم و اللقبالرقم
 االعمال

الموجهة
2 االستدراك

216.0010,00بشرى بجاوي1

206.0014,00ايمان براحلية2

210.0013,00ريان براهيمي3

211.0012,00منال بركوس4

2ريان بلحسان5

210.5010.00مريم بشة بن6

213.0012,00هللا عبد فطوم بن7

213.5010,00امال كاشر بن8

213.5014,00ليندة الغة بن9

210.0010,00الهام بوبزي10

210.0011,00مروة بوشارب11

211.0011,00منال بولخيوط12

206.0008.00اية بومطرق13

2حورية بوهالي14

208.0011,00اسيا تليلي15

2امين محمد جبالة16

206.5008.00ابية حجوجي17

207.0014,00اخالص حرود18

2بثينة دردار19

217.0010,00مالك سبتي20

204.5008.00صفاء سقني21

209.5013,00شيراز سقوالي22

215.0012,00ريان سواقي23

208.0012,00بية سوايحية24

214.0014,00مروة شايب25

212.0012.00راضية شريط26

213.0008.00ياسمين شواف27

208.0009.00هديل صفصاف28

204.5010,00خولة طراز29

205.5011,00فضيلة المجيد عبد30

205.5010,00لبنى عنابي31

211.0014,00الندى قطر عوايشية32

205.5013,00امال قرفي33

209.5009.00هاجر قليل34

212.0008.00ايناس قوادرية35

210.0012,00ريان قواسمة36

208.0012,00نسرين قيراطي37

204.5013,00ايمان لوصيف38

2صالح محمد مسيخ39

213.5014,00بوثينة نصايبية40

211.0010,00كوثر هميسي41

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة ( ة )استاذ امضاء

النقاط محضر



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

جاهمي آمنة:االستاذ اللغات و االداب كلية

الكتابي التعبير تقنيات:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

03:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2 االستدراكالموجهة االعمال2.س.ا03 الفوجاالسم و اللقبالرقم

309.5012,00هديل بركاني1

309.0010,00احالم بزايدية2

313.0012,00اية بغور3

318.0012,00مالك السيخ بن4

310,00ريان شانعة بن5

309.0010,00كوثر بهلول6

317.5011,00توفيق بورغدة7

318.0013,00سميرة بوطانة8

310.0010,00مروة بوعاتي9

311.0013,00انتصار بوعيش10

305.0010,00شيماء بومنجل11

307.5013,00زينب جعفر12

305.0013,00حنان جاليلية13

310.0011,00هاجر حشوف14

308.5011,00ياسمين حطاط15

309.5013,00مريم حمايزية16

309.5013,00كلثوم ام حيمد17

309.5012,00فلاير ربي خاف18

310.5010,00سلمى دمناتي19

316.0013,00وجدان رحامنة20

310,00ايمان رفيق21

311.0010,00العفراء زقاولة22

313.5013,00دنيا زيو23

318.0013,00بثينة سالمي24

315.5010,00هناء سرتي25

307.5011,00حسام سرحان26

305.5013.00رندة سالوي27

313.00الساسي عربة28

314.0013,00اية عفايفية29

310.5010,00فاطمة عواج30

310.5011,00فريدة قحام31

309.5011,00سوالف كاملي32

310.5013,00اللسان كحل33

3ذكرى ماضي34

313,5012,00اميرة نارو مدرق35

311.5010,00رفيقة مساعدية36

316.0012,00 اماني مشيد37

303.0010,00اسماء مومني38

309.5010,00عبير ناصري39

315.0014,00حورية نحال40

310.5013,00ميساء هبير41

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

النقاط محضر



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

جاهمي آمنة:االستاذ اللغات و االداب كلية

البحث تقنيات:المقياس  العربي االدب و اللغة قسم

06:  الفوججديد نظام ليسانس اولى:  السنة

2 االستدراكالموجهة االعمال2 س.  أ06 الفوجاالسم و اللقبالرقم

616.0014,00اميرة اوجاني1

604.5013,00الهدى نور اومدور2

603.0010,00شيماء بجاوي3

612.0014,00قمر بركاني4

611.5010,00حنان بلعيد5

610.5013,00لميس بوخناف6

609.5012,00بشرى بورغدة7

605.0011.00 اماني بوشامة8

610.0014,00سماح بوشامة9

616.0014.00خلود بوصبعين10

6رحاب بوغالمي11

6روميساء بومراح12

6اللبة بيطام13

6لبنى جاهل14

6سلمى حجاجي15

605.0011,00شيماء حساينية16

609.0012.00بشرى حصيدة17

605.0010,00حسنى حفافصة18

602.0010.00دنيا حناشي19

613.5011.00دعاء حواس20

605.5010.00راضية حيمود21

6منال خلفالوي22

607.0010,00جميلة رمضاني23

602.5010.00شيماء زواوي24

610.00سارة شابي25

602.5010,00مروة هللا ضيف26

602.5011.00شهير طواهرية27

604.5011.00سلوى طوهرة28

606.0012.00عبير ظافري29

609.0011.00شيماء عتسامنية30

605.0010,00بشرى عثامنية31

610.0012,00ايمان عرقي32

606.0012,00اية عطية33

606.5012,00شيماء عمايرية34

611.0013.00وردة فضالوي35

609.0012.00علياء قرزيز36

604.5011.00رجاء قطاف37

604.0011.00فوزية كبابسة38

605.0011.00اية مجالدي39

6اميرة نعيجة40

605.0013,00يسرى يخلف41

616.0014,00ريان يوسفي42

الموجهة اعمال (ة)أستاذالمادة (ة)أستاذ أمضاء

النقاط محضر


