
 1جامعة باتنة 

 كلية اللغة واألدب العربي والفنون
 نيابة العمادة للدراسات العليا والبحث العلمي

 2020/2021محضر المداوالت السرية بعنوان السنة الجامعية                            

  – PATRIMOINEتراث تخصص:   لغة وحضارةفرع : 
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 المالحظة االسم اللقب الرقم

1 Mansouria Rima )ناجح )ة 

2 kalai mahammed )ناجح )ة 

3 AMARENE HAMMOU )ناجح )ة 

4 MEZIANI YOUCEF احتياط 

5 mennaai manal احتياط 

6 ZENNI MANAL احتياط 

7 toureche manal )راسب )ة 

8 MEZIANI YAZID )راسب )ة 

9 Lounissi Ayyoub )راسب )ة 

10 YAHIAOUI CHAHRAZAD )راسب )ة 

11 BOUKHELOUF SAMI )راسب )ة 

12 Baheddi Amina )راسب )ة 

13 Bensari Dounya )راسب )ة 

14 DJOUADI KENZA )راسب )ة 

15 BELMANA SARRA )راسب )ة 

16 mennai awatif )راسب )ة 

17 ghegal walida )راسب )ة 

18 BELGHEMMAZ RAZIQA )راسب )ة 

19 Mazouz Razika )راسب )ة 

20 zaaza hayat )راسب )ة 

21 madoui massinissa )راسب )ة 
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22 bouglada hamza )راسب )ة 

23 BOUDEFOUA Djamel )راسب )ة 

24 lemsara mouadh )راسب )ة 

25 chafai remayssa )راسب )ة 

26 BOUHRAOUA LINA )راسب )ة 

27 YOUSFI  HOURRIA )راسب )ة 

28 khelif nafissa )راسب )ة 

29 bouabdellah nassim )راسب )ة 

30 ACHOUR AFAF )راسب )ة 

31 MERROUCHA AHMED )راسب )ة 

32 Benmakhlouf Rached  )راسب )ة 

33 ZELMAT FATIHA )راسب )ة 

34 TAAYAT ASMA )راسب )ة 

35 difallah badra )راسب )ة 

36 aourra samiha )راسب )ة 

37 MEZIANI SIHAM )راسب )ة 

38 Ghenam Dounya )راسب )ة 

39 MAAMERIA WASSILA )راسب )ة 

40 ghellafi romayssa )راسب )ة 

41 berghout abderrahmane )راسب )ة 

42 BENAKSA KARIM )راسب )ة 

43 benharkat saad )راسب )ة 
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44 yaha samia )راسب )ة 

45 kouda fatiha )راسب )ة 

46 RAHMOUNI RIM )راسب )ة 

47 MEZATI Malek )راسب )ة 

48 haif ouerda )راسب )ة 

49  MOKRAOUI Louanes )راسب )ة 

50 aissaoui kawther )راسب )ة 

51 HALLOUFI IMAD )راسب )ة 

52 Achouri Badis )راسب )ة 

53 Ghennam Hemza )راسب )ة 

54 Belbedj Khedidja )راسب )ة 

55 bouteraa wahiba )راسب )ة 

56 Soltani Tarek )راسب )ة 

57 ghellafi wissam )راسب )ة 

58 sakhraoui chahira )راسب )ة 

59 ABDELHADI SARA )راسب )ة 

60 agoudjil warda )راسب )ة 

61 aouta mariem )راسب )ة 

62 halloufi yazid )راسب )ة 

63 Mazouz Hamza )راسب )ة 

64 ACHIOU KHELLAF )راسب )ة 

65 yaha mhammed )راسب )ة 
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66 lebrara insaf )راسب )ة 

67 MESSEREHI SEYF-EL-ISLAM )راسب )ة 

68 SEKIOU ABDELHEQ )راسب )ة 

69 MESSEREHI HAKIMA )راسب )ة 
          

 

 

                         

 

   


