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األول:الفوج:..............................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقياس (دراسات أدبية)السنة الثانية   
الغيابات.ع  .../...2017  .../...2017  .../...2017  .../...2017  .../...2017  الرقم االسم واللقب 

 1 أوريسي بالل      
 2 تاليجية آمال       

 3 تيايبية منال       

 4 جاب هلل هناء       

 5 دويب شيراز       

 6 عياد روميسة      

 7 غرايبية رونق       

 8 قارة آية       

 9 كانون روميسة      

 10 كنون مروة       

 11 لعمامرية بشرى       

 12 مجاني مريم      

 13 مسيخ شيماء       

 14 ناصري ريمة      

 15 ناصري نورة       

 16 بن جديد العطرة       

 17 دعسة مروى       

 18 داودي سومية      

 19 لوصيف أمال      

 20 بن وهب شيماء       

(معيدة)خلف اهلل ليلى         21 

(معيدة)غوار وردة         22 

 23 بشاني شيماء       

(مدمجة)سلمان آسيا        24 

(مدمجة)مسياد نريمان         25 

       26 

       27 

       28 
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الثاني:الفوج:..............................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقياس (دراسات أدبية)السنة الثانية   
 

الغيابات.ع  .../...2017  .../...2017  .../...2017  .../...2017  .../...2017  الرقم االسم واللقب 
 1 بكار خولة       
 2 بوخميسي سومية      

 3 بوعون زبيدة       

 4 بونعيجة غادة       

 5 خالط خولة       

 6 ساكر خير الدين       

 7 سلطاني خديجة       

 8 صياد هاجر       

 9 عرعار سلمى      

 10 عاللي روميساء      

 11 كافي بشرى       

 12 مرايحية ريمة       

 13 معطوب اسمهان       

 14 يحيى سهير       

 15 جعفري أحالم       

 16 جغابة مريم      

 17 بوستاني شهرزاد      

 18 سدراوي ياسمين       

 19 برقطان كوثر      

 20 بشايرية رحمة       

 21 عقون نور الهدى       

 22 لمواسي هاجر      

 23 زراري شيماء      

(معيدة)بوسعادة أمينة         24 

(معيدة)بلبل سامية         25 

(معيدة)آيت بارة أسماء         26 

 27 بوقرة دنيا      

 28 دهيمي فهيمة      

 29 بوزريبة عبير       

 30 بوخدنة شيماء       
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الثالث:الفوج:..............................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقياس (دراسات أدبية)السنة الثانية   
 الحضور والفعالية المجموع المعدل مالحظات

(ن5)  

 استجواب شفوي
(ن5)  

استجواب 
(ن10)كتابي  

 الرقم االسم واللقب

 1 بدور شيماء       
 2 بن دولة هدى       

 3 بوحايك تقوى       

 4 بومازة بسمة       

 5 حشاشنية إيمان       

 6 حاليمية شيماء       

 7 رميشي مروة       

 8 بن قارة لمياء       

 9 طيفي شيماء       

 10 عيساوي نور الهدى       

 11 قايد نجالء       

 12 مقحوت أميرة       

 13 مهداوي عائشة       

 14 سعيودي مريم       

 15 طراد نسرين       

 16 خروف شيماء       

 17 كسالني شيماء       

 18 لكحل زينة      

 19 يعقوبي أمينة       

 20 يوسفي ميادة      

 21 عرعار أمينة      

 22 بوزعول شيماء       

 23 ضياف نجاة      

 24 قدادرة مروة      

(معيدة)بن سلطان رانية         25 

(معيدة)ناجي فاطمة الزهراء        26 

(معيدة)لعرابي بشرى         27 

 28 بشاغة صبرينة      

 29 زدام خنساء      

 30 خالدي وسام       
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الرابع:الفوج:..............................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقياس (دراسات أدبية)السنة الثانية   
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(ن5)  

 استجواب شفوي
(ن5)  

استجواب 
(ن10)كتابي  

 الرقم االسم واللقب

 1 صغايرية قمر       
 2 براهمي بسمة       

 3 بسكر أميرة      

 4 بسيكر بدور      

 5 بودالية نصر الدين       

 6 بوشويشة رندة       

 7 خروفي روميساء      

 8 خليفي ف الزهراء      

 9 عرابي أحالم      

 10 عواودة سومية      

 11 غرايبية عبد العزيز      

 12 رجاتي حنان       

 13 ضياف أيمن       

 14 عاشوري غنية       

 15 مرادي مندر       

 16 قواسمية كريمة       

 17 حمزة رحاب       

 18 حو ليليا       

 19 عثماني الزهرة       

 20 حراث نورة       

 21 بورحلة سارة       

 22 زواكرة هناء      

 23 براهيمي وهيبة       

 24 داغري إيناس      

(معيد)آيت إيزم عبد الكريم        25 

(معيدة)بخوش زعرة         26 

 27 البير نورة      

 28 لوصيف أمال      
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