
كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د131011.501.00  ع1002/15
1د141414.001.00  ع2003/15
1د131313.001.00  ع3006/15
1د0.000.00  1م4010-14
1د5.565.750.00  1م5012/14
1د131313.001.00  ع6017/14
1د1279.500.00  ع7018/15
1د0.584.250.00  1م8020/14
1د0.000.00  1م9025/14
1د8.5119.750.00  1م10026/14
1د0.50.250.00  ع11026/15
1د264.000.00  ع1213/041
1د0.000.00  2م1313061210050
1د174.000.00  2م1413061210151
1د687.000.00  2م1513061210162
1د8.1210.001.00  1م1614061210008
1د111111.001.00  ع1714061210014
1د101110.501.00  1م1814061210031
1د586.500.00  1م1914061210032
1د0.000.00  1م2014061210033
1د151515.001.00  1م2114061210037
1د0.584.250.00  1م2214061210038
1د0.000.00  1م2314061210039
1د111111.001.00  ع2414061210047
1د12.51011.251.00  1م2514061210057
1د121212.001.00  1م2614061210061
1د12.51111.751.00  1م2714061210071
1د11.51312.251.00  1م2814061210075
1د131313.001.00  1م2914061210080
1د121212.001.00  1م3014061210085
1د121212.001.00  1م3114061210088
1د3106.500.00  1م3214061210094
1د0.000.00  1م3314061210103
1د121212.001.00  1م3414061210108
1د111111.001.00  1م3514061210131

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  14إسل/  اصول النحو  

عبد المالك   عبد القادر
حساين   أمال

حمداوي   نصيرة
العيد   أبو بكر
مباركي   فايزة

بن عزة   ياسين
ال غا   نسيمة

معروف   أمينة
يزلي   أمين

لعريف   ابراهيم
سبيح   نادية

قريش   محمد
بن احمد   سامية

سي شعيب   أحالم
سغوان   سمية
سعيدي   مليكة

بن سنوسي   سارة
زياني   المهدي
عفيف   هاجر

ابن بوبكر   بشرى
بوشليط   نجية

مجاهد   نضيرة
سنوساوي   نوال
خميسي   سهيلة

عجرودي   فاطمة الزهراء
بليسير   احالم
قيداري   زينب

سهلي   فاطمة زهرة
بوعبسة   نبيلة

بدراوي   أحالم
بلحرش   اكرام

الغا   سارة
يوبي   فاطمة

بن يخلف   بشرى
زغودي   عبد القاسم



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د13.51313.251.00  1م3614061210142
1د0.000.00  1م3714061210145
1د0.000.00  1م3814061210148
1د121212.001.00  1م3914061210162
1د7.5119.250.00  1م4014061210164
1د0.000.00  1م4114061210172
1د0.000.00  1م4214061210248
1د121212.001.00  1م4314061210249
1د988.500.00  1م4414061210250
1د141414.001.00  1م4514061210253
1د0.000.00  1م4614061210257
1د8.5109.250.00  1م4714061210275
1د141213.001.00  1م4814061210280
1د131313.001.00  1م4914061210306
1د274.500.00  1م5014061210309
1د111211.501.00  1م5114061210333
1د14811.001.00  1م5214061210349
1د131313.001.00  1م5314061210350
1د576.000.00  54310001-L-15ع
1د101211.001.00  55310002-L-15ع
1د0.542.250.00  56310005-L-15ع
1د142.500.00  57310006-L-15ع
1د111111.001.00  58310008-L-15ع
1د141414.001.00  59310009-L-15ع
1د121212.001.00  60310011-L-15ع
1د121212.001.00  61310013-L-15ع
1د131313.001.00  62310014-L-15ع
1د141414.001.00  63310015-L-15ع
1د121212.001.00  64310017-L-15ع
1د4.575.750.00  65310022-L-15ع
1د181416.001.00  66310025-L-15ع
1د121212.001.00  67310026-L-15ع
1د131313.001.00  68310028-L-15ع
1د141414.001.00  69310030-L-15ع
1د131313.001.00  70310032-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  14إسل/  اصول النحو  

منيري   أمينة
بوسعيد   هناء
واضح   أمال

بوسبحة   مريم
عربان   نسيمة
قنينش   الياس
درويش   مريم
بوزيان   مريم
صولة   مريم

احمداني   هناء
بورقبة   اسماعيل

يزلي   محمد
صمداني   بشرى
خبيشات   عدنان
سليماني   مباركة

شاوي   عمر
رتعات   حنان

آل سيد الشيخ   فتيحة
ممو   أسماء

طهراوي   اسماء
محجوب   حنان

عزوز   رانية شيرين
براهمي   سمير

بن سماعين   شيماء
خشاي   عائشة

حمزة شريف   لمياء
بلعيد   مريم

بوغاري   نور الهدى
بن كحلة   يمينة
قرارية   ريمة
كريب   شيماء

جلولي   صبرينة
بن قادة   مباركة

بن خالدي   فاطمة الزهراء
تابتي   فاطمة الزهراء



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د101010.001.00  71310033-L-15ع
1د576.000.00  72310035-L-15ع
1د1089.000.00  73310040-L-15ع
1د14.5710.751.00  74310041-L-15ع
1د121212.001.00  75310042-L-15ع
1د141414.001.00  76310043-L-15ع
1د101010.001.00  77310047-L-15ع
1د111111.001.00  78310050-L-15ع
1د7.524.750.00  79310052-L-15ع
1د7119.000.00  80310061-L-15ع
1د52.500.00  81310065-L-15ع
1د6108.000.00  82310066-L-15ع
1د756.000.00  83310069-L-15ع
1د121212.001.00  84310071-L-15ع
1د111111.001.00  85310078-L-15ع
1د0.000.00  86310079-L-15ع
1د131313.001.00  87310081-L-15ع
1د153.000.00  88310083-L-15ع
1د101010.001.00  89310085-L-15ع
1د7.598.250.00  90310086-L-15ع
1د13810.501.00  91310088-L-15ع
1د121212.001.00  92310089-L-15ع
1د131313.001.00  93310092-L-15ع
1د121212.001.00  94310095-L-15ع
1د121212.001.00  95310099-L-15ع
1د4.565.250.00  96310101-L-15ع
1د597.000.00  97310102-L-15ع
1د333.000.00  98310103-L-15ع
1د1099.500.00  99310105-L-15ع
1د6118.500.00  100310106-L-15ع
1د141414.001.00  101310107-L-15ع
1د121212.001.00  102310114-L-15ع
1د111010.501.00  103310116-L-15ع
1د12.569.250.00  104310117-L-15ع
1د121212.001.00  105310119-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  14إسل/  اصول النحو  

خالدي   أسماء
يحياوي يوسفي   إكرام

عرباوي   زليخة
يماني   زهرة

بوخاتم   زهيرة
حساين   سارة

حمصي   شهيناز
حوالف   عبد اهللا

يخلف   فاطمة الزهراء
مدرومي   نسيمة

كانون   هاجر
سعيد مجاهد   وداد

يوبي   إكرام
زحزوح   زوليخة

بوهادي   أمينة
بن لزرق   اسماء
بن موسى   حسني

مقنافي   زهور بهيجة
بوعزة   سعاد
مغاغي   سمية

كدروسي   شهيناز
رابح   شيماء

بن صابر   فاطمة الزهراء
حمادو   فراح

برزوق   نور الهدى
عياد ثالث   اكرام

قسيس   نرجس أحالم
صابري   نور الهدى

سنيني   شيماء
لعوج   كريمة

   أسماء1بن عبد اهللا 
بركة   وسام

محمودي   اكرام
سعيدي   شهيناز
أوناجلة   بشرى



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د15.5912.251.00  106310122-L-15ع
1د475.500.00  107310123-L-15ع
1د141615.001.00  108310124-L-15ع
1د14.51313.751.00  109310125-L-15ع
1د131413.501.00  110310127-L-15ع
1د141213.001.00  111310128-L-15ع
1د867.000.00  112310134-L-15ع
1د486.000.00  113310135-L-15ع
1د111312.001.00  114310136-L-15ع
1د1099.500.00  115310138-L-15ع
1د11.5910.251.00  116310139-L-15ع
1د1189.500.00  117310141-L-15ع
1د1369.500.00  118310143-L-15ع
1د121212.001.00  119310145-L-15ع
1د676.500.00  120310163-L-15ع
1د131313.001.00  121310166-L-15ع
1د131313.001.00  122310169-L-15ع
1د141414.001.00  123310171-L-15ع
1د141414.001.00  124310172-L-15ع
1د121212.001.00  125310176-L-15ع
1د7119.000.00  126310177-L-15ع
1د131313.001.00  127310178-L-15ع
1د121212.001.00  128310181-L-15ع
1د131313.001.00  129310182-L-15ع
1د101010.001.00  130310184-L-15ع
1د121212.001.00  131310186-L-15ع
1د121212.001.00  132310187-L-15ع
1د161415.001.00  133310189-L-15ع
1د131313.001.00  134310194-L-15ع
1د121212.001.00  135310197-L-15ع
1د151515.001.00  136310201-L-15ع
1د151615.501.00  137310204-L-15ع
1د101010.001.00  138310205-L-15ع
1د1089.000.00  139310207-L-15ع
1د101010.001.00  140310209-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  14إسل/  اصول النحو  

فاطمي   زينب
بن عزوز   شيماء

شايب الذراع ثاني   محسن معاد
صغير   محمد عالء الدين

سيفي   حيزية
شهيدي   خديجة
فريحي   فتيحة

علي شايب الدراع   نادية
سعيدي   هديات
شيخي   نورية
كاري   محمد

قرناشي   إكرام
مجدوب   سارة

مقري   سهام
فياللي   إكرام

بن رمضان   ايمان
بوشنافة   جهيدة

ابراهمي   حسناء
جليلي   حسنية
بوبكر   خديجة

بن عمار   خديجة فاتن
بوشيخي   خيرة

بلمقدم   رقية
بوبكر   سهام

رمضاوي   سهيلة
بن دالع   فاطمة زهرة

   فتيحة1رمضاني 
ليتيم   فيروز

بلحاجي   نورة
ليتيم   يا سمينة

بن ددوش   أسماء
زكري   رزيقة

حساين   سيد أعمر
فوقية   فاطمة

بن حامد   محمد



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د111111.001.00  141310210-L-15ع
1د5.5118.250.00  142310211-L-15ع
1د121212.001.00  143310216-L-15ع
1د121212.001.00  144310226-L-15ع
1د111111.001.00  145310231-L-15ع
1د151012.501.00  146310234-L-15ع
1د877.500.00  147310235-L-15ع
1د101010.001.00  148310243-L-15ع
1د171114.001.00  149310249-L-15ع
1د6.566.250.00  150310259-L-15ع
1د131313.001.00  151310263-L-15ع
1د0.000.00  152310264-L-15ع
1د141414.001.00  153310266-L-15ع
1د131313.001.00  154310269-L-15ع
1د5.565.750.00  155310270-L-15ع
1د121011.001.00  156310271-L-15ع
1د12.579.750.00  157310274-L-15ع
1د766.500.00  158310276-L-15ع
1د4.554.750.00  159310282-L-15ع
1د91110.001.00  160310284-L-15ع
1د5.5107.750.00  161310289-L-15ع
1د295.500.00  162310290-L-15ع
1د7.5108.750.00  163310292-L-15ع
1د141414.001.00  164310297-L-15ع
1د101010.001.00  165310299-L-15ع
1د7108.500.00  166310302-L-15ع
1د0.000.00  167310311-L-15ع
1د15912.001.00  168310317-L-15ع
1د11.51010.751.00  169310320-L-15ع
1د141414.001.00  170310321-L-15ع
1د101010.001.00  171310379-L-15ع
1د121212.001.00  172310474-L-15ع
1د597.000.00  173310475-L-15ع
1د111111.001.00  174310476-L-15ع
1د101010.001.00  175310477-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  14إسل/  اصول النحو  

المامون   محمد االمين
شريف   محمد موالي ادريس

دحماني   نور الهدى
بن دحمان   غزالن

بن بشير   إكرام
ملياني   خناثة
الغا   رحيلة
بريكي   إلهام
طالب   سمية

واطحي   خولة
رحالي   جميلة
رويقب   سفيان

بطيب   عبد اللطيف
بركات   أمال

ميراوي   أمينة
قاسمي   إكرام

بن رابح   حليمة
سيدهوم   حورية
عثماني   سامية

بابا   سامية
واضح   سمية
سديري   سمية

قبلي   سهام
حساين   صبرينة

الطرش   عبلة
مومني   فاطمة الزهراء

بناصر   نورية
صبار   اكرام

شعبان   رحيمة
حساين   سعاد

بن عمار   ستي
بلعيد   أسماء
عياد   أسماء

بلعباسي   أميرة
بن عبد الرحمن   أمينة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د17.51013.751.00  176310478-L-15ع
1د111111.001.00  177310479-L-15ع
1د141414.001.00  178310482-L-15ع
1د111111.001.00  179310483-L-15ع
1د13810.501.00  180310487-L-15ع
1د131313.001.00  181310490-L-15ع
1د141414.001.00  182310491-L-15ع
1د375.000.00  183310493-L-15ع
1د3.5127.750.00  184310496-L-15ع
1د121212.001.00  185310501-L-15ع
1د111111.001.00  186310504-L-15ع
1د0.563.250.00  187310505-L-15ع
1د111111.001.00  188310506-L-15ع
1د6.597.750.00  189310508-L-15ع
1د15.51113.251.00  190310509-L-15ع
1د0.594.750.00  191310510-L-15ع
1د101010.001.00  192310513-L-15ع
1د151515.001.00  193310516-L-15ع
1د121212.001.00  194310518-L-15ع
1د131313.001.00  195310523-L-15ع
1د444.000.00  196310526-L-15ع
1د111111.001.00  197310534-L-15ع
1د121011.001.00  198310536-L-15ع
1د111211.501.00  199310540-L-15ع
1د8.51411.251.00  200310541-L-15ع
1د121212.001.00  201310545-L-15ع
1د999.000.00  202310550-L-15ع
1د1078.500.00  203310551-L-15ع
1د4.565.250.00  204310556-L-15ع
1د8.556.750.00  205310557-L-15ع
1د1099.500.00  206310566-L-15ع
1د131313.001.00  207310570-L-15ع
1د999.000.00  208310575-L-15ع
1د121212.001.00  209310576-L-15ع
1د141414.001.00  210310583-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  14إسل/  اصول النحو  

زكري   أمينة
بن خدة   اسية

بن لحسن   سهيلة
انقادي   شهيناز
عبدلي   هجيرة

بن لحسن   فاطمة الزهراء
بن  شريف   ليلى

عاشور   أمال
بالغ   إيمان

بن هاشم   جميلة
بن بوزيان   حنان
بن عزوز   حنان
بن ديدي   رجاء
هواري   زكية
حطاب   سمية
قرندي   سهام

خالدي   فاطمة الزهراء
بلحبيب   لبنى

بوزوينة   مريم
بليفة   يسمينة
موسي   وفاء

بلعربي   صفية
ولجي   فايزة
ولجي   نجاة
الغة   ريمة

بن عثمان   سارة
أوراغي   غادة

قن   غنية
سومار   هدى

عبد المالك   محمد
مقنافي   سامية
بنور   فاطمة

باسعيد   مونى
برحو   نجاة

بوجمعة   أحالم



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د121212.001.00  211310585-L-15ع
1د697.500.00  212310587-L-15ع
1د6.587.250.00  213310592-L-15ع
1د111111.001.00  214310594-L-15ع
1د14.5811.251.00  215310598-L-15ع
1د121.500.00  216310602-L-15ع
1د4.565.250.00  217310606-L-15ع
1د9.51311.251.00  218310609-L-15ع
1د121212.001.00  219310610-L-15ع
1د111111.001.00  220310612-L-15ع
1د9109.500.00  221310619-L-15ع
1د131313.001.00  222310626-L-15ع
1د121111.501.00  223310627-L-15ع
1د121212.001.00  224310640-L-15ع
1د157.500.00  225310641-L-15ع
1د111111.001.00  226310653-L-15ع
1د111111.001.00  22731065-L-11ع
1د141414.001.00  228310665-L-15ع
1د3.5106.750.00  229310681-L-15ع
1د121212.001.00  230310682-L-15ع
1د111312.001.00  231310684-L-15ع
1د141414.001.00  232310687-L-15ع
1د101010.001.00  233310696-L-15ع
1د0.000.00  234310709-L-15ع
1د181617.001.00  235310713-L-15ع
1د0.000.00  23631114-L-123م
1د73.500.00  23731152-L-13ع

0 0
0

61.60 237 146

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

عدد الطلبة الذين نجحوا بعد الدورة الثانية: عدد الطلبة الذين حسنوا نتائجهم بعد الدورة الثانية:
عدد الطلبة المقصيين من المادة:

% نسبة منمجموع الناجحين

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  14إسل/  اصول النحو  

حاجي   أمال
مزوري   ابتسام

شعبان   بالل
حميدي   حفيظة
لورغ   حورية
كروش   ديوان

مسداد   ستي
بن سعدون   شعيب

بن دحمان   شهرزاد
درويش   عباسية

طهير   فاطمة
حجاج أول   فتيحة حياة

لخضاري   فريد
بن حمو   محمد رياض
مجاهدي   محمد هشام

بن سعيد   وفاء
حجوني   رفيضة

حامد   رونق
صالحي   إكرام

مصطفاوي   حنان
لدهم   العربي

بن عبد الواحد   هند
بن زالط   محمد
بن حميدة   سعاد

ماحي   سومية
ديندان   شريفة
مزقلدي   يامنة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  ع1002/15
1د1312.512.753.00  ع2003/15
1د101211.003.00  ع3006/15
1د0.000.00  1م4012/14
1د5107.500.00  ع5017/14
1د0.000.00  ع6018/15
1د0.000.00  1م7020/14
1د0.000.00  1م8025/14
1د0.000.00  1م9026/14
1د0.000.00  ع10026/15
1د0.000.00  1م11041-14
1د0.000.00  ع1213/041
1د0.000.00  2م1313061210050
1د0.000.00  1م1414061210008
1د11.512.512.003.00  ع1514061210012
1د121111.503.00  ع1614061210014
1د0.000.00  1م1714061210031
1د0.000.00  1م1814061210038
1د10.51010.253.00  ع1914061210047
1د0.000.00  1م2014061210057
1د10.51010.253.00  1م2114061210061
1د0.000.00  1م2214061210094
1د0.000.00  1م2314061210103
1د0.000.00  1م2414061210148
1د0.000.00  1م2514061210172
1د0.000.00  1م2614061210221
1د0.000.00  1م2714061210248
1د111211.503.00  1م2814061210249
1د0.000.00  1م2914061210250
1د0.000.00  1م3014061210257
1د0.000.00  1م3114061210309
1د0.000.00  1م3214061210333
1د0.000.00  1م3314061210349
1د0.000.00  34310001-L-15ع
1د0.000.00  35310002-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  13منل/  األسلوبية و تحليل الخطاب  

عبد المالك   عبد القادر
حساين   أمال

حمداوي   نصيرة
مباركي   فايزة

بن عزة   ياسين
ال غا   نسيمة

معروف   أمينة
يزلي   أمين

لعريف   ابراهيم
سبيح   نادية

بوجمعة   نوال
قريش   محمد

بن احمد   سامية
سعيدي   مليكة
زناسني   ايمان

بن سنوسي   سارة
زياني   المهدي
مجاهد   نضيرة
خميسي   سهيلة

عجرودي   فاطمة الزهراء
بليسير   احالم

الغا   سارة
يوبي   فاطمة
واضح   أمال
قنينش   الياس

عيساوي   يوسف
درويش   مريم
بوزيان   مريم
صولة   مريم

بورقبة   اسماعيل
سليماني   مباركة

شاوي   عمر
رتعات   حنان
ممو   أسماء

طهراوي   اسماء



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  36310005-L-15ع
1د0.000.00  37310006-L-15ع
1د9109.500.00  38310008-L-15ع
1د12.51312.753.00  39310009-L-15ع
1د10.51211.253.00  40310011-L-15ع
1د1013.511.753.00  41310013-L-15ع
1د611.58.750.00  42310014-L-15ع
1د11.51312.253.00  43310015-L-15ع
1د1012.511.253.00  44310017-L-15ع
1د0.000.00  45310022-L-15ع
1د0.000.00  46310025-L-15ع
1د111312.003.00  47310026-L-15ع
1د1012.511.253.00  48310028-L-15ع
1د11.51211.753.00  49310030-L-15ع
1د1211.511.753.00  50310032-L-15ع
1د101311.503.00  51310033-L-15ع
1د0.000.00  52310035-L-15ع
1د0.000.00  53310040-L-15ع
1د0.000.00  54310041-L-15ع
1د111312.003.00  55310042-L-15ع
1د1312.512.753.00  56310043-L-15ع
1د1011.510.753.00  57310047-L-15ع
1د10.51211.253.00  58310050-L-15ع
1د0.000.00  59310052-L-15ع
1د0.000.00  60310061-L-15ع
1د0.000.00  61310065-L-15ع
1د0.000.00  62310066-L-15ع
1د0.000.00  63310069-L-15ع
1د121312.503.00  64310071-L-15ع
1د111010.503.00  65310078-L-15ع
1د0.000.00  66310079-L-15ع
1د512.58.750.00  67310081-L-15ع
1د0.000.00  68310083-L-15ع
1د9109.500.00  69310085-L-15ع
1د0.000.00  70310086-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  13منل/  األسلوبية و تحليل الخطاب  

محجوب   حنان
عزوز   رانية شيرين

براهمي   سمير
بن سماعين   شيماء

خشاي   عائشة
حمزة شريف   لمياء

بلعيد   مريم
بوغاري   نور الهدى

بن كحلة   يمينة
قرارية   ريمة
كريب   شيماء

جلولي   صبرينة
بن قادة   مباركة

بن خالدي   فاطمة الزهراء
تابتي   فاطمة الزهراء

خالدي   أسماء
يحياوي يوسفي   إكرام

عرباوي   زليخة
يماني   زهرة

بوخاتم   زهيرة
حساين   سارة

حمصي   شهيناز
حوالف   عبد اهللا

يخلف   فاطمة الزهراء
مدرومي   نسيمة

كانون   هاجر
سعيد مجاهد   وداد

يوبي   إكرام
زحزوح   زوليخة

بوهادي   أمينة
بن لزرق   اسماء
بن موسى   حسني

مقنافي   زهور بهيجة
بوعزة   سعاد
مغاغي   سمية



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  71310088-L-15ع
1د12.51212.253.00  72310089-L-15ع
1د1313.513.253.00  73310092-L-15ع
1د910.59.750.00  74310095-L-15ع
1د101010.003.00  75310099-L-15ع
1د0.000.00  76310101-L-15ع
1د0.000.00  77310102-L-15ع
1د0.000.00  78310103-L-15ع
1د0.000.00  79310105-L-15ع
1د0.000.00  80310106-L-15ع
1د111312.003.00  81310107-L-15ع
1د1212.512.253.00  82310114-L-15ع
1د0.000.00  83310116-L-15ع
1د0.000.00  84310117-L-15ع
1د131112.003.00  85310119-L-15ع
1د0.000.00  86310122-L-15ع
1د0.000.00  87310123-L-15ع
1د0.000.00  88310124-L-15ع
1د0.000.00  89310125-L-15ع
1د0.000.00  90310127-L-15ع
1د0.000.00  91310128-L-15ع
1د0.000.00  92310134-L-15ع
1د0.000.00  93310135-L-15ع
1د0.000.00  94310136-L-15ع
1د0.000.00  95310138-L-15ع
1د0.000.00  96310139-L-15ع
1د0.000.00  97310141-L-15ع
1د0.000.00  98310143-L-15ع
1د0.000.00  99310145-L-15ع
1د0.000.00  100310163-L-15ع
1د1113.512.253.00  101310166-L-15ع
1د4107.000.00  102310169-L-15ع
1د12.51212.253.00  103310171-L-15ع
1د1312.512.753.00  104310172-L-15ع
1د1212.512.253.00  105310176-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  13منل/  األسلوبية و تحليل الخطاب  

كدروسي   شهيناز
رابح   شيماء

بن صابر   فاطمة الزهراء
حمادو   فراح

برزوق   نور الهدى
عياد ثالث   اكرام

قسيس   نرجس أحالم
صابري   نور الهدى

سنيني   شيماء
لعوج   كريمة

   أسماء1بن عبد اهللا 
بركة   وسام

محمودي   اكرام
سعيدي   شهيناز
أوناجلة   بشرى
فاطمي   زينب

بن عزوز   شيماء
شايب الذراع ثاني   محسن معاد

صغير   محمد عالء الدين
سيفي   حيزية

شهيدي   خديجة
فريحي   فتيحة

علي شايب الدراع   نادية
سعيدي   هديات
شيخي   نورية
كاري   محمد

قرناشي   إكرام
مجدوب   سارة

مقري   سهام
فياللي   إكرام

بن رمضان   ايمان
بوشنافة   جهيدة

ابراهمي   حسناء
جليلي   حسنية
بوبكر   خديجة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  106310177-L-15ع
1د1212.512.253.00  107310178-L-15ع
1د1111.511.253.00  108310181-L-15ع
1د1112.511.753.00  109310182-L-15ع
1د1211.511.753.00  110310184-L-15ع
1د10.51311.753.00  111310186-L-15ع
1د121212.003.00  112310187-L-15ع
1د0.000.00  113310189-L-15ع
1د1313.513.253.00  114310194-L-15ع
1د0.000.00  115310197-L-15ع
1د12.51312.753.00  116310201-L-15ع
1د0.000.00  117310204-L-15ع
1د10.51010.253.00  118310205-L-15ع
1د0.000.00  119310207-L-15ع
1د10.510.510.503.00  120310209-L-15ع
1د71310.003.00  121310210-L-15ع
1د0.000.00  122310211-L-15ع
1د10.51211.253.00  123310216-L-15ع
1د10.512.511.503.00  124310226-L-15ع
1د12.51312.753.00  125310231-L-15ع
1د0.000.00  126310234-L-15ع
1د0.000.00  127310235-L-15ع
1د11910.003.00  128310243-L-15ع
1د0.000.00  129310249-L-15ع
1د0.000.00  130310259-L-15ع
1د1011.510.753.00  131310263-L-15ع
1د0.000.00  132310264-L-15ع
1د11.513.512.503.00  133310266-L-15ع
1د111312.003.00  134310269-L-15ع
1د0.000.00  135310270-L-15ع
1د0.000.00  136310271-L-15ع
1د0.000.00  137310274-L-15ع
1د0.000.00  138310276-L-15ع
1د0.000.00  139310282-L-15ع
1د0.000.00  140310284-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  13منل/  األسلوبية و تحليل الخطاب  

بن عمار   خديجة فاتن
بوشيخي   خيرة

بلمقدم   رقية
بوبكر   سهام

رمضاوي   سهيلة
بن دالع   فاطمة زهرة

   فتيحة1رمضاني 
ليتيم   فيروز

بلحاجي   نورة
ليتيم   يا سمينة

بن ددوش   أسماء
زكري   رزيقة

حساين   سيد أعمر
فوقية   فاطمة

بن حامد   محمد
المامون   محمد االمين

شريف   محمد موالي ادريس
دحماني   نور الهدى
بن دحمان   غزالن

بن بشير   إكرام
ملياني   خناثة
الغا   رحيلة
بريكي   إلهام
طالب   سمية

واطحي   خولة
رحالي   جميلة
رويقب   سفيان

بطيب   عبد اللطيف
بركات   أمال

ميراوي   أمينة
قاسمي   إكرام

بن رابح   حليمة
سيدهوم   حورية
عثماني   سامية

بابا   سامية



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  141310289-L-15ع
1د0.000.00  142310290-L-15ع
1د0.000.00  143310292-L-15ع
1د111211.503.00  144310297-L-15ع
1د0.000.00  145310299-L-15ع
1د0.000.00  146310302-L-15ع
1د0.000.00  147310311-L-15ع
1د0.000.00  148310317-L-15ع
1د0.000.00  149310320-L-15ع
1د121312.503.00  150310321-L-15ع
1د1013.511.753.00  151310379-L-15ع
1د121212.003.00  152310474-L-15ع
1د0.000.00  153310475-L-15ع
1د8.511.510.003.00  154310476-L-15ع
1د121312.503.00  155310477-L-15ع
1د0.000.00  156310478-L-15ع
1د1312.512.753.00  157310479-L-15ع
1د1312.512.753.00  158310482-L-15ع
1د121011.003.00  159310483-L-15ع
1د0.000.00  160310487-L-15ع
1د1012.511.253.00  161310490-L-15ع
1د10.51311.753.00  162310491-L-15ع
1د0.000.00  163310493-L-15ع
1د0.000.00  164310496-L-15ع
1د12.51212.253.00  165310501-L-15ع
1د1212.512.253.00  166310504-L-15ع
1د0.000.00  167310505-L-15ع
1د111211.503.00  168310506-L-15ع
1د0.000.00  169310508-L-15ع
1د0.000.00  170310509-L-15ع
1د0.000.00  171310510-L-15ع
1د131212.503.00  172310513-L-15ع
1د1211.511.753.00  173310516-L-15ع
1د0.000.00  174310518-L-15ع
1د101211.003.00  175310523-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  13منل/  األسلوبية و تحليل الخطاب  

واضح   سمية
سديري   سمية

قبلي   سهام
حساين   صبرينة

الطرش   عبلة
مومني   فاطمة الزهراء

بناصر   نورية
صبار   اكرام

شعبان   رحيمة
حساين   سعاد

بن عمار   ستي
بلعيد   أسماء
عياد   أسماء

بلعباسي   أميرة
بن عبد الرحمن   أمينة

زكري   أمينة
بن خدة   اسية

بن لحسن   سهيلة
انقادي   شهيناز
عبدلي   هجيرة

بن لحسن   فاطمة الزهراء
بن  شريف   ليلى

عاشور   أمال
بالغ   إيمان

بن هاشم   جميلة
بن بوزيان   حنان
بن عزوز   حنان
بن ديدي   رجاء
هواري   زكية
حطاب   سمية
قرندي   سهام

خالدي   فاطمة الزهراء
بلحبيب   لبنى

بوزوينة   مريم
بليفة   يسمينة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  176310526-L-15ع
1د12.51212.253.00  177310534-L-15ع
1د0.000.00  178310536-L-15ع
1د0.000.00  179310540-L-15ع
1د0.000.00  180310541-L-15ع
1د1013.511.753.00  181310545-L-15ع
1د10.51211.253.00  182310550-L-15ع
1د0.000.00  183310551-L-15ع
1د0.000.00  184310556-L-15ع
1د0.000.00  185310557-L-15ع
1د0.000.00  186310566-L-15ع
1د111312.003.00  187310570-L-15ع
1د101010.003.00  188310575-L-15ع
1د1213.512.753.00  189310576-L-15ع
1د131313.003.00  190310583-L-15ع
1د1113.512.253.00  191310585-L-15ع
1د0.000.00  192310587-L-15ع
1د0.000.00  193310592-L-15ع
1د111312.003.00  194310594-L-15ع
1د0.000.00  195310598-L-15ع
1د0.000.00  196310602-L-15ع
1د0.000.00  197310606-L-15ع
1د0.000.00  198310609-L-15ع
1د111312.003.00  199310610-L-15ع
1د101010.003.00  200310612-L-15ع
1د0.000.00  201310619-L-15ع
1د10.51311.753.00  202310626-L-15ع
1د0.000.00  203310627-L-15ع
1د10.511.511.003.00  204310640-L-15ع
1د0.000.00  205310641-L-15ع
1د12.51312.753.00  206310653-L-15ع
1د1110.510.753.00  20731065-L-11ع
1د9109.500.00  208310665-L-15ع
1د0.000.00  209310681-L-15ع
1د1212.512.253.00  210310682-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  13منل/  األسلوبية و تحليل الخطاب  

موسي   وفاء
بلعربي   صفية
ولجي   فايزة
ولجي   نجاة
الغة   ريمة

بن عثمان   سارة
أوراغي   غادة

قن   غنية
سومار   هدى

عبد المالك   محمد
مقنافي   سامية
بنور   فاطمة

باسعيد   مونى
برحو   نجاة

بوجمعة   أحالم
حاجي   أمال

مزوري   ابتسام
شعبان   بالل

حميدي   حفيظة
لورغ   حورية
كروش   ديوان

مسداد   ستي
بن سعدون   شعيب

بن دحمان   شهرزاد
درويش   عباسية

طهير   فاطمة
حجاج أول   فتيحة حياة

لخضاري   فريد
بن حمو   محمد رياض
مجاهدي   محمد هشام

بن سعيد   وفاء
حجوني   رفيضة

حامد   رونق
صالحي   إكرام

مصطفاوي   حنان



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  211310684-L-15ع
1د11.51312.253.00  212310687-L-15ع
1د1112.511.753.00  213310696-L-15ع
1د0.000.00  214310709-L-15ع
1د0.000.00  215310713-L-15ع
1د0.000.00  21631114-L-123م
1د0.000.00  21731152-L-13ع

0 0
0

39.63 217 86

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

عدد الطلبة الذين نجحوا بعد الدورة الثانية: عدد الطلبة الذين حسنوا نتائجهم بعد الدورة الثانية:
عدد الطلبة المقصيين من المادة:

% نسبة منمجموع الناجحين

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  13منل/  األسلوبية و تحليل الخطاب  

لدهم   العربي
بن عبد الواحد   هند

بن زالط   محمد
بن حميدة   سعاد

ماحي   سومية
ديندان   شريفة
مزقلدي   يامنة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د0.000.00  ع1002/15
1د91713.004.00  ع2003/15
1د129.510.754.00  ع3006/15
1د11.51010.754.00  ع4017/14
1د0.000.00  ع5018/15
1د0.000.00  1م6020/14
1د0.000.00  1م7025/14
1د0.000.00  ع8026/15
1د0.000.00  ع913/041
1د0.000.00  2م1013061210050
1د0.000.00  2م1113061210151
1د0.000.00  2م1213061210162
1د121815.004.00  ع1314061210014
1د513.000.00  ع1414061210047
1د375.000.00  1م1514061210085
1د0.000.00  1م1614061210103
1د0.000.00  1م1714061210148
1د81.54.750.00  1م1814061210249
1د0.000.00  1م1914061210250
1د0.000.00  1م2014061210257
1د0.000.00  1م2114061210349
1د10.50.750.00  1م2214061210350
1د0.000.00  23310001-L-15ع
1د0.000.00  24310002-L-15ع
1د0.000.00  25310005-L-15ع
1د0.000.00  26310006-L-15ع
1د13.510.512.004.00  27310008-L-15ع
1د14.514.514.504.00  28310009-L-15ع
1د811.59.750.00  29310011-L-15ع
1د813.510.754.00  30310013-L-15ع
1د1015.512.754.00  31310014-L-15ع
1د817.512.754.00  32310015-L-15ع
1د1316.514.754.00  33310017-L-15ع
1د0.000.00  34310022-L-15ع
1د0.000.00  35310025-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  22اسل/  اللسانيات العامة  

عبد المالك   عبد القادر
حساين   أمال

حمداوي   نصيرة
بن عزة   ياسين

ال غا   نسيمة
معروف   أمينة

يزلي   أمين
سبيح   نادية

قريش   محمد
بن احمد   سامية

سي شعيب   أحالم
سغوان   سمية

بن سنوسي   سارة
خميسي   سهيلة
بدراوي   أحالم

يوبي   فاطمة
واضح   أمال
بوزيان   مريم
صولة   مريم

بورقبة   اسماعيل
رتعات   حنان

آل سيد الشيخ   فتيحة
ممو   أسماء

طهراوي   اسماء
محجوب   حنان

عزوز   رانية شيرين
براهمي   سمير

بن سماعين   شيماء
خشاي   عائشة

حمزة شريف   لمياء
بلعيد   مريم

بوغاري   نور الهدى
بن كحلة   يمينة
قرارية   ريمة
كريب   شيماء



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د888.000.00  36310026-L-15ع
1د9.536.250.00  37310028-L-15ع
1د10.599.750.00  38310030-L-15ع
1د10.51512.754.00  39310032-L-15ع
1د6118.500.00  40310033-L-15ع
1د0.000.00  41310035-L-15ع
1د0.000.00  42310040-L-15ع
1د0.000.00  43310041-L-15ع
1د10.518.514.504.00  44310042-L-15ع
1د315.59.250.00  45310043-L-15ع
1د5139.000.00  46310047-L-15ع
1د555.000.00  47310050-L-15ع
1د0.000.00  48310052-L-15ع
1د0.000.00  49310061-L-15ع
1د0.000.00  50310065-L-15ع
1د0.000.00  51310066-L-15ع
1د0.000.00  52310069-L-15ع
1د13.510.512.004.00  53310071-L-15ع
1د84.56.250.00  54310078-L-15ع
1د0.000.00  55310079-L-15ع
1د9.512.511.004.00  56310081-L-15ع
1د0.000.00  57310083-L-15ع
1د888.000.00  58310085-L-15ع
1د0.000.00  59310086-L-15ع
1د0.000.00  60310088-L-15ع
1د11.51010.754.00  61310089-L-15ع
1د11.51513.254.00  62310092-L-15ع
1د11.510.511.004.00  63310095-L-15ع
1د915.512.254.00  64310099-L-15ع
1د0.000.00  65310101-L-15ع
1د0.000.00  66310102-L-15ع
1د0.000.00  67310103-L-15ع
1د0.000.00  68310105-L-15ع
1د0.000.00  69310106-L-15ع
1د11.51513.254.00  70310107-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  22اسل/  اللسانيات العامة  

جلولي   صبرينة
بن قادة   مباركة

بن خالدي   فاطمة الزهراء
تابتي   فاطمة الزهراء

خالدي   أسماء
يحياوي يوسفي   إكرام

عرباوي   زليخة
يماني   زهرة

بوخاتم   زهيرة
حساين   سارة

حمصي   شهيناز
حوالف   عبد اهللا

يخلف   فاطمة الزهراء
مدرومي   نسيمة

كانون   هاجر
سعيد مجاهد   وداد

يوبي   إكرام
زحزوح   زوليخة

بوهادي   أمينة
بن لزرق   اسماء
بن موسى   حسني

مقنافي   زهور بهيجة
بوعزة   سعاد
مغاغي   سمية

كدروسي   شهيناز
رابح   شيماء

بن صابر   فاطمة الزهراء
حمادو   فراح

برزوق   نور الهدى
عياد ثالث   اكرام

قسيس   نرجس أحالم
صابري   نور الهدى

سنيني   شيماء
لعوج   كريمة

   أسماء1بن عبد اهللا 



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د610.58.250.00  71310114-L-15ع
1د0.000.00  72310116-L-15ع
1د0.000.00  73310117-L-15ع
1د107.58.750.00  74310119-L-15ع
1د0.000.00  75310122-L-15ع
1د0.000.00  76310123-L-15ع
1د0.000.00  77310124-L-15ع
1د0.000.00  78310125-L-15ع
1د0.000.00  79310127-L-15ع
1د0.000.00  80310128-L-15ع
1د0.000.00  81310134-L-15ع
1د0.000.00  82310135-L-15ع
1د0.000.00  83310136-L-15ع
1د0.000.00  84310138-L-15ع
1د0.000.00  85310139-L-15ع
1د0.000.00  86310141-L-15ع
1د0.000.00  87310143-L-15ع
1د0.000.00  88310145-L-15ع
1د0.000.00  89310163-L-15ع
1د910.59.750.00  90310166-L-15ع
1د103.56.750.00  91310169-L-15ع
1د133.58.250.00  92310171-L-15ع
1د71611.504.00  93310172-L-15ع
1د1248.000.00  94310176-L-15ع
1د0.000.00  95310177-L-15ع
1د9.514.512.004.00  96310178-L-15ع
1د910.59.750.00  97310181-L-15ع
1د724.500.00  98310182-L-15ع
1د766.500.00  99310184-L-15ع
1د106.58.250.00  100310186-L-15ع
1د8119.500.00  101310187-L-15ع
1د0.000.00  102310189-L-15ع
1د91411.504.00  103310194-L-15ع
1د0.000.00  104310197-L-15ع
1د107.58.750.00  105310201-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  22اسل/  اللسانيات العامة  

بركة   وسام
محمودي   اكرام
سعيدي   شهيناز
أوناجلة   بشرى
فاطمي   زينب

بن عزوز   شيماء
شايب الذراع ثاني   محسن معاد

صغير   محمد عالء الدين
سيفي   حيزية

شهيدي   خديجة
فريحي   فتيحة

علي شايب الدراع   نادية
سعيدي   هديات
شيخي   نورية
كاري   محمد

قرناشي   إكرام
مجدوب   سارة

مقري   سهام
فياللي   إكرام

بن رمضان   ايمان
بوشنافة   جهيدة

ابراهمي   حسناء
جليلي   حسنية
بوبكر   خديجة

بن عمار   خديجة فاتن
بوشيخي   خيرة

بلمقدم   رقية
بوبكر   سهام

رمضاوي   سهيلة
بن دالع   فاطمة زهرة

   فتيحة1رمضاني 
ليتيم   فيروز

بلحاجي   نورة
ليتيم   يا سمينة

بن ددوش   أسماء



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د0.000.00  106310204-L-15ع
1د888.000.00  107310205-L-15ع
1د0.000.00  108310207-L-15ع
1د877.500.00  109310209-L-15ع
1د766.500.00  110310210-L-15ع
1د0.000.00  111310211-L-15ع
1د515.510.254.00  112310216-L-15ع
1د8119.500.00  113310226-L-15ع
1د91210.504.00  114310231-L-15ع
1د0.000.00  115310234-L-15ع
1د0.000.00  116310235-L-15ع
1د9109.500.00  117310243-L-15ع
1د0.000.00  118310249-L-15ع
1د0.000.00  119310259-L-15ع
1د9.510.510.004.00  120310263-L-15ع
1د0.000.00  121310264-L-15ع
1د8119.500.00  122310266-L-15ع
1د1315.514.254.00  123310269-L-15ع
1د0.000.00  124310270-L-15ع
1د0.000.00  125310271-L-15ع
1د0.000.00  126310274-L-15ع
1د0.000.00  127310276-L-15ع
1د0.000.00  128310282-L-15ع
1د0.000.00  129310284-L-15ع
1د0.000.00  130310289-L-15ع
1د0.000.00  131310290-L-15ع
1د0.000.00  132310292-L-15ع
1د655.500.00  133310297-L-15ع
1د0.000.00  134310299-L-15ع
1د0.000.00  135310302-L-15ع
1د0.000.00  136310311-L-15ع
1د0.000.00  137310317-L-15ع
1د0.000.00  138310320-L-15ع
1د13.51715.254.00  139310321-L-15ع
1د8109.000.00  140310379-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  22اسل/  اللسانيات العامة  

زكري   رزيقة
حساين   سيد أعمر

فوقية   فاطمة
بن حامد   محمد

المامون   محمد االمين
شريف   محمد موالي ادريس

دحماني   نور الهدى
بن دحمان   غزالن

بن بشير   إكرام
ملياني   خناثة
الغا   رحيلة
بريكي   إلهام
طالب   سمية

واطحي   خولة
رحالي   جميلة
رويقب   سفيان

بطيب   عبد اللطيف
بركات   أمال

ميراوي   أمينة
قاسمي   إكرام

بن رابح   حليمة
سيدهوم   حورية
عثماني   سامية

بابا   سامية
واضح   سمية
سديري   سمية

قبلي   سهام
حساين   صبرينة

الطرش   عبلة
مومني   فاطمة الزهراء

بناصر   نورية
صبار   اكرام

شعبان   رحيمة
حساين   سعاد

بن عمار   ستي



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د9.578.250.00  141310474-L-15ع
1د0.000.00  142310475-L-15ع
1د8.51411.254.00  143310476-L-15ع
1د910.59.750.00  144310477-L-15ع
1د0.000.00  145310478-L-15ع
1د11.51312.254.00  146310479-L-15ع
1د9109.500.00  147310482-L-15ع
1د777.000.00  148310483-L-15ع
1د0.000.00  149310487-L-15ع
1د11.51613.754.00  150310490-L-15ع
1د9.59.59.500.00  151310491-L-15ع
1د0.000.00  152310493-L-15ع
1د0.000.00  153310496-L-15ع
1د9.599.250.00  154310501-L-15ع
1د91210.504.00  155310504-L-15ع
1د0.000.00  156310505-L-15ع
1د12.517.515.004.00  157310506-L-15ع
1د0.000.00  158310508-L-15ع
1د0.000.00  159310509-L-15ع
1د0.000.00  160310510-L-15ع
1د586.500.00  161310513-L-15ع
1د811.59.750.00  162310516-L-15ع
1د9.57.58.500.00  163310518-L-15ع
1د101412.004.00  164310523-L-15ع
1د0.000.00  165310526-L-15ع
1د9.513.511.504.00  166310534-L-15ع
1د0.000.00  167310536-L-15ع
1د0.000.00  168310540-L-15ع
1د0.000.00  169310541-L-15ع
1د9.5109.750.00  170310545-L-15ع
1د91311.004.00  171310550-L-15ع
1د0.000.00  172310551-L-15ع
1د0.000.00  173310556-L-15ع
1د0.000.00  174310557-L-15ع
1د0.000.00  175310566-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  22اسل/  اللسانيات العامة  

بلعيد   أسماء
عياد   أسماء

بلعباسي   أميرة
بن عبد الرحمن   أمينة

زكري   أمينة
بن خدة   اسية

بن لحسن   سهيلة
انقادي   شهيناز
عبدلي   هجيرة

بن لحسن   فاطمة الزهراء
بن  شريف   ليلى

عاشور   أمال
بالغ   إيمان

بن هاشم   جميلة
بن بوزيان   حنان
بن عزوز   حنان
بن ديدي   رجاء
هواري   زكية
حطاب   سمية
قرندي   سهام

خالدي   فاطمة الزهراء
بلحبيب   لبنى

بوزوينة   مريم
بليفة   يسمينة
موسي   وفاء

بلعربي   صفية
ولجي   فايزة
ولجي   نجاة
الغة   ريمة

بن عثمان   سارة
أوراغي   غادة

قن   غنية
سومار   هدى

عبد المالك   محمد
مقنافي   سامية



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د6.58.57.500.00  176310570-L-15ع
1د433.500.00  177310575-L-15ع
1د98.58.750.00  178310576-L-15ع
1د81411.004.00  179310583-L-15ع
1د91210.504.00  180310585-L-15ع
1د0.000.00  181310587-L-15ع
1د0.000.00  182310592-L-15ع
1د75.56.250.00  183310594-L-15ع
1د0.000.00  184310598-L-15ع
1د0.000.00  185310602-L-15ع
1د0.000.00  186310606-L-15ع
1د0.000.00  187310609-L-15ع
1د10.517.514.004.00  188310610-L-15ع
1د697.500.00  189310612-L-15ع
1د0.000.00  190310619-L-15ع
1د1217.514.754.00  191310626-L-15ع
1د0.000.00  192310627-L-15ع
1د97.58.250.00  193310640-L-15ع
1د0.000.00  194310641-L-15ع
1د87.57.750.00  195310653-L-15ع
1د8.510.59.500.00  19631065-L-11ع
1د978.000.00  197310665-L-15ع
1د0.000.00  198310681-L-15ع
1د988.500.00  199310682-L-15ع
1د0.000.00  200310684-L-15ع
1د118.59.750.00  201310687-L-15ع
1د385.500.00  202310696-L-15ع
1د0.000.00  203310709-L-15ع
1د0.000.00  204310713-L-15ع
1د0.000.00  20531114-L-123م
1د0.000.00  20631152-L-13ع

0 0
0

18.93 206 39

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

عدد الطلبة الذين نجحوا بعد الدورة الثانية: عدد الطلبة الذين حسنوا نتائجهم بعد الدورة الثانية:
عدد الطلبة المقصيين من المادة:

% نسبة منمجموع الناجحين

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  22اسل/  اللسانيات العامة  

بنور   فاطمة
باسعيد   مونى

برحو   نجاة
بوجمعة   أحالم

حاجي   أمال
مزوري   ابتسام

شعبان   بالل
حميدي   حفيظة
لورغ   حورية
كروش   ديوان

مسداد   ستي
بن سعدون   شعيب

بن دحمان   شهرزاد
درويش   عباسية

طهير   فاطمة
حجاج أول   فتيحة حياة

لخضاري   فريد
بن حمو   محمد رياض
مجاهدي   محمد هشام

بن سعيد   وفاء
حجوني   رفيضة

حامد   رونق
صالحي   إكرام

مصطفاوي   حنان
لدهم   العربي

بن عبد الواحد   هند
بن زالط   محمد
بن حميدة   سعاد

ماحي   سومية
ديندان   شريفة
مزقلدي   يامنة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  ع1002/15
1د141414.003.00  ع2003/15
1د274.500.00  ع3006/15
1د0.000.00  1م4010-14
1د0.000.00  1م5012/14
1د2137.500.00  ع6017/14
1د0.000.00  ع7018/15
1د0.000.00  1م8020/14
1د0.000.00  ع9026/15
1د101110.503.00  1م10041-14
1د0.000.00  ع1113/041
1د0.000.00  2م1213061210050
1د0.000.00  1م1314061210008
1د15711.003.00  ع1414061210012
1د846.000.00  ع1514061210014
1د0.000.00  1م1614061210038
1د343.500.00  ع1714061210047
1د243.000.00  1م1814061210061
1د0.000.00  1م1914061210071
1د343.500.00  1م2014061210085
1د0.000.00  1م2114061210094
1د0.000.00  1م2214061210102
1د0.000.00  1م2314061210103
1د0.000.00  1م2414061210148
1د81210.003.00  1م2514061210161
1د0.000.00  1م2614061210164
1د0.000.00  1م2714061210248
1د0.000.00  1م2814061210257
1د0.000.00  1م2914061210349
1د0.000.00  30310001-L-15ع
1د0.000.00  31310002-L-15ع
1د0.000.00  32310005-L-15ع
1د0.000.00  33310006-L-15ع
1د898.500.00  34310008-L-15ع
1د756.000.00  35310009-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  12منل/  المناهج النقدية المعاصرة  

عبد المالك   عبد القادر
حساين   أمال

حمداوي   نصيرة
العيد   أبو بكر
مباركي   فايزة

بن عزة   ياسين
ال غا   نسيمة

معروف   أمينة
سبيح   نادية

بوجمعة   نوال
قريش   محمد

بن احمد   سامية
سعيدي   مليكة
زناسني   ايمان

بن سنوسي   سارة
مجاهد   نضيرة
خميسي   سهيلة
بليسير   احالم
قيداري   زينب
بدراوي   أحالم

الغا   سارة
غالم   فاطمة
يوبي   فاطمة
واضح   أمال

بن عدلة   مريم
عربان   نسيمة
درويش   مريم

بورقبة   اسماعيل
رتعات   حنان
ممو   أسماء

طهراوي   اسماء
محجوب   حنان

عزوز   رانية شيرين
براهمي   سمير

بن سماعين   شيماء



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د676.500.00  36310011-L-15ع
1د121312.503.00  37310013-L-15ع
1د888.000.00  38310014-L-15ع
1د131413.503.00  39310015-L-15ع
1د141414.003.00  40310017-L-15ع
1د0.000.00  41310022-L-15ع
1د0.000.00  42310025-L-15ع
1د13710.003.00  43310026-L-15ع
1د586.500.00  44310028-L-15ع
1د1168.500.00  45310030-L-15ع
1د131112.003.00  46310032-L-15ع
1د6118.500.00  47310033-L-15ع
1د0.000.00  48310035-L-15ع
1د0.000.00  49310040-L-15ع
1د0.000.00  50310041-L-15ع
1د101110.503.00  51310042-L-15ع
1د1078.500.00  52310043-L-15ع
1د565.500.00  53310047-L-15ع
1د867.000.00  54310050-L-15ع
1د0.000.00  55310052-L-15ع
1د0.000.00  56310061-L-15ع
1د0.000.00  57310065-L-15ع
1د0.000.00  58310066-L-15ع
1د0.000.00  59310069-L-15ع
1د454.500.00  60310071-L-15ع
1د1057.500.00  61310078-L-15ع
1د0.000.00  62310079-L-15ع
1د888.000.00  63310081-L-15ع
1د0.000.00  64310083-L-15ع
1د211.500.00  65310085-L-15ع
1د0.000.00  66310086-L-15ع
1د0.000.00  67310088-L-15ع
1د13710.003.00  68310089-L-15ع
1د131413.503.00  69310092-L-15ع
1د735.000.00  70310095-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  12منل/  المناهج النقدية المعاصرة  

خشاي   عائشة
حمزة شريف   لمياء

بلعيد   مريم
بوغاري   نور الهدى

بن كحلة   يمينة
قرارية   ريمة
كريب   شيماء

جلولي   صبرينة
بن قادة   مباركة

بن خالدي   فاطمة الزهراء
تابتي   فاطمة الزهراء

خالدي   أسماء
يحياوي يوسفي   إكرام

عرباوي   زليخة
يماني   زهرة

بوخاتم   زهيرة
حساين   سارة

حمصي   شهيناز
حوالف   عبد اهللا

يخلف   فاطمة الزهراء
مدرومي   نسيمة

كانون   هاجر
سعيد مجاهد   وداد

يوبي   إكرام
زحزوح   زوليخة

بوهادي   أمينة
بن لزرق   اسماء
بن موسى   حسني

مقنافي   زهور بهيجة
بوعزة   سعاد
مغاغي   سمية

كدروسي   شهيناز
رابح   شيماء

بن صابر   فاطمة الزهراء
حمادو   فراح



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د1126.500.00  71310099-L-15ع
1د0.000.00  72310101-L-15ع
1د0.000.00  73310102-L-15ع
1د0.000.00  74310103-L-15ع
1د0.000.00  75310105-L-15ع
1د0.000.00  76310106-L-15ع
1د131413.503.00  77310107-L-15ع
1د141012.003.00  78310114-L-15ع
1د0.000.00  79310116-L-15ع
1د0.000.00  80310117-L-15ع
1د131413.503.00  81310119-L-15ع
1د0.000.00  82310122-L-15ع
1د0.000.00  83310123-L-15ع
1د0.000.00  84310124-L-15ع
1د0.000.00  85310125-L-15ع
1د0.000.00  86310127-L-15ع
1د0.000.00  87310128-L-15ع
1د0.000.00  88310134-L-15ع
1د0.000.00  89310135-L-15ع
1د0.000.00  90310136-L-15ع
1د0.000.00  91310138-L-15ع
1د0.000.00  92310139-L-15ع
1د0.000.00  93310141-L-15ع
1د0.000.00  94310143-L-15ع
1د0.000.00  95310145-L-15ع
1د0.000.00  96310163-L-15ع
1د121212.003.00  97310166-L-15ع
1د101010.003.00  98310169-L-15ع
1د14811.003.00  99310171-L-15ع
1د141313.503.00  100310172-L-15ع
1د1269.000.00  101310176-L-15ع
1د0.000.00  102310177-L-15ع
1د131413.503.00  103310178-L-15ع
1د1359.000.00  104310181-L-15ع
1د1237.500.00  105310182-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  12منل/  المناهج النقدية المعاصرة  

برزوق   نور الهدى
عياد ثالث   اكرام

قسيس   نرجس أحالم
صابري   نور الهدى

سنيني   شيماء
لعوج   كريمة

   أسماء1بن عبد اهللا 
بركة   وسام

محمودي   اكرام
سعيدي   شهيناز
أوناجلة   بشرى
فاطمي   زينب

بن عزوز   شيماء
شايب الذراع ثاني   محسن معاد

صغير   محمد عالء الدين
سيفي   حيزية

شهيدي   خديجة
فريحي   فتيحة

علي شايب الدراع   نادية
سعيدي   هديات
شيخي   نورية
كاري   محمد

قرناشي   إكرام
مجدوب   سارة

مقري   سهام
فياللي   إكرام

بن رمضان   ايمان
بوشنافة   جهيدة

ابراهمي   حسناء
جليلي   حسنية
بوبكر   خديجة

بن عمار   خديجة فاتن
بوشيخي   خيرة

بلمقدم   رقية
بوبكر   سهام



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د385.500.00  106310184-L-15ع
1د141313.503.00  107310186-L-15ع
1د666.000.00  108310187-L-15ع
1د0.000.00  109310189-L-15ع
1د81310.503.00  110310194-L-15ع
1د0.000.00  111310197-L-15ع
1د454.500.00  112310201-L-15ع
1د0.000.00  113310204-L-15ع
1د8119.500.00  114310205-L-15ع
1د0.000.00  115310207-L-15ع
1د101412.003.00  116310209-L-15ع
1د141414.003.00  117310210-L-15ع
1د0.000.00  118310211-L-15ع
1د565.500.00  119310216-L-15ع
1د0.000.00  120310226-L-15ع
1د888.000.00  121310231-L-15ع
1د0.000.00  122310234-L-15ع
1د0.000.00  123310235-L-15ع
1د101010.003.00  124310243-L-15ع
1د0.000.00  125310249-L-15ع
1د0.000.00  126310259-L-15ع
1د454.500.00  127310263-L-15ع
1د0.000.00  128310264-L-15ع
1د141112.503.00  129310266-L-15ع
1د121413.003.00  130310269-L-15ع
1د0.000.00  131310270-L-15ع
1د0.000.00  132310271-L-15ع
1د0.000.00  133310274-L-15ع
1د0.000.00  134310276-L-15ع
1د0.000.00  135310282-L-15ع
1د0.000.00  136310284-L-15ع
1د0.000.00  137310289-L-15ع
1د0.000.00  138310290-L-15ع
1د0.000.00  139310292-L-15ع
1د131212.503.00  140310297-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  12منل/  المناهج النقدية المعاصرة  

رمضاوي   سهيلة
بن دالع   فاطمة زهرة

   فتيحة1رمضاني 
ليتيم   فيروز

بلحاجي   نورة
ليتيم   يا سمينة

بن ددوش   أسماء
زكري   رزيقة

حساين   سيد أعمر
فوقية   فاطمة

بن حامد   محمد
المامون   محمد االمين

شريف   محمد موالي ادريس
دحماني   نور الهدى
بن دحمان   غزالن

بن بشير   إكرام
ملياني   خناثة
الغا   رحيلة
بريكي   إلهام
طالب   سمية

واطحي   خولة
رحالي   جميلة
رويقب   سفيان

بطيب   عبد اللطيف
بركات   أمال

ميراوي   أمينة
قاسمي   إكرام

بن رابح   حليمة
سيدهوم   حورية
عثماني   سامية

بابا   سامية
واضح   سمية
سديري   سمية

قبلي   سهام
حساين   صبرينة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  141310299-L-15ع
1د0.000.00  142310302-L-15ع
1د0.000.00  143310311-L-15ع
1د0.000.00  144310317-L-15ع
1د0.000.00  145310320-L-15ع
1د111412.503.00  146310321-L-15ع
1د1258.500.00  147310379-L-15ع
1د7108.500.00  148310474-L-15ع
1د0.000.00  149310475-L-15ع
1د756.000.00  150310476-L-15ع
1د141414.003.00  151310477-L-15ع
1د0.000.00  152310478-L-15ع
1د1068.000.00  153310479-L-15ع
1د1269.000.00  154310482-L-15ع
1د131313.003.00  155310483-L-15ع
1د0.000.00  156310487-L-15ع
1د13810.503.00  157310490-L-15ع
1د121413.003.00  158310491-L-15ع
1د0.000.00  159310493-L-15ع
1د0.000.00  160310496-L-15ع
1د61410.003.00  161310501-L-15ع
1د111010.503.00  162310504-L-15ع
1د0.000.00  163310505-L-15ع
1د131212.503.00  164310506-L-15ع
1د0.000.00  165310508-L-15ع
1د0.000.00  166310509-L-15ع
1د0.000.00  167310510-L-15ع
1د523.500.00  168310513-L-15ع
1د131112.003.00  169310516-L-15ع
1د0.000.00  170310518-L-15ع
1د101010.003.00  171310523-L-15ع
1د0.000.00  172310526-L-15ع
1د81310.503.00  173310534-L-15ع
1د0.000.00  174310536-L-15ع
1د0.000.00  175310540-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  12منل/  المناهج النقدية المعاصرة  

الطرش   عبلة
مومني   فاطمة الزهراء

بناصر   نورية
صبار   اكرام

شعبان   رحيمة
حساين   سعاد

بن عمار   ستي
بلعيد   أسماء
عياد   أسماء

بلعباسي   أميرة
بن عبد الرحمن   أمينة

زكري   أمينة
بن خدة   اسية

بن لحسن   سهيلة
انقادي   شهيناز
عبدلي   هجيرة

بن لحسن   فاطمة الزهراء
بن  شريف   ليلى

عاشور   أمال
بالغ   إيمان

بن هاشم   جميلة
بن بوزيان   حنان
بن عزوز   حنان
بن ديدي   رجاء
هواري   زكية
حطاب   سمية
قرندي   سهام

خالدي   فاطمة الزهراء
بلحبيب   لبنى

بوزوينة   مريم
بليفة   يسمينة
موسي   وفاء

بلعربي   صفية
ولجي   فايزة
ولجي   نجاة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  176310541-L-15ع
1د131212.503.00  177310545-L-15ع
1د101211.003.00  178310550-L-15ع
1د0.000.00  179310551-L-15ع
1د0.000.00  180310556-L-15ع
1د0.000.00  181310557-L-15ع
1د0.000.00  182310566-L-15ع
1د12910.503.00  183310570-L-15ع
1د333.000.00  184310575-L-15ع
1د898.500.00  185310576-L-15ع
1د12810.003.00  186310583-L-15ع
1د121011.003.00  187310585-L-15ع
1د0.000.00  188310587-L-15ع
1د0.000.00  189310592-L-15ع
1د4117.500.00  190310594-L-15ع
1د0.000.00  191310598-L-15ع
1د0.000.00  192310602-L-15ع
1د0.000.00  193310606-L-15ع
1د0.000.00  194310609-L-15ع
1د141012.003.00  195310610-L-15ع
1د131413.503.00  196310612-L-15ع
1د0.000.00  197310619-L-15ع
1د111111.003.00  198310626-L-15ع
1د0.000.00  199310627-L-15ع
1د666.000.00  200310640-L-15ع
1د0.000.00  201310641-L-15ع
1د1105.500.00  202310653-L-15ع
1د222.000.00  20331065-L-11ع
1د121011.003.00  204310665-L-15ع
1د0.000.00  205310681-L-15ع
1د364.500.00  206310682-L-15ع
1د0.000.00  207310684-L-15ع
1د565.500.00  208310687-L-15ع
1د354.000.00  209310696-L-15ع
1د0.000.00  210310709-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  12منل/  المناهج النقدية المعاصرة  

الغة   ريمة
بن عثمان   سارة

أوراغي   غادة
قن   غنية

سومار   هدى
عبد المالك   محمد

مقنافي   سامية
بنور   فاطمة

باسعيد   مونى
برحو   نجاة

بوجمعة   أحالم
حاجي   أمال

مزوري   ابتسام
شعبان   بالل

حميدي   حفيظة
لورغ   حورية
كروش   ديوان

مسداد   ستي
بن سعدون   شعيب

بن دحمان   شهرزاد
درويش   عباسية

طهير   فاطمة
حجاج أول   فتيحة حياة

لخضاري   فريد
بن حمو   محمد رياض
مجاهدي   محمد هشام

بن سعيد   وفاء
حجوني   رفيضة

حامد   رونق
صالحي   إكرام

مصطفاوي   حنان
لدهم   العربي

بن عبد الواحد   هند
بن زالط   محمد
بن حميدة   سعاد



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  211310713-L-15ع
1د0.000.00  21231114-L-123م
1د0.000.00  21331152-L-13ع

0 0
0

22.54 213 48

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

عدد الطلبة الذين نجحوا بعد الدورة الثانية: عدد الطلبة الذين حسنوا نتائجهم بعد الدورة الثانية:
عدد الطلبة المقصيين من المادة:

% نسبة منمجموع الناجحين

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  12منل/  المناهج النقدية المعاصرة  

ماحي   سومية
ديندان   شريفة
مزقلدي   يامنة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د16.51817.255.00  ع1002/15
1د3138.000.00  ع2003/15
1د4.57.56.000.00  ع3006/15
1د6108.000.00  ع4017/14
1د486.000.00  ع5018/15
1د4.575.750.00  1م6020/14
1د0.000.00  1م7025/14
1د111513.005.00  1م8026/14
1د94.500.00  ع9026/15
1د111714.005.00  1م10041-14
1د61510.505.00  ع1113/041
1د0.000.00  2م1213061210050
1د15.51716.255.00  1م1314061210008
1د11.51513.255.00  ع1414061210014
1د151716.005.00  1م1514061210030
1د12.51614.255.00  1م1614061210031
1د0.000.00  1م1714061210033
1د61510.505.00  1م1814061210037
1د687.000.00  1م1914061210038
1د0.000.00  1م2014061210039
1د4.55.55.000.00  ع2114061210047
1د12.51714.755.00  1م2214061210057
1د6.57.57.000.00  1م2314061210061
1د12.51413.255.00  1م2414061210075
1د0.000.00  1م2514061210085
1د48.56.250.00  1م2614061210088
1د5.56.56.000.00  1م2714061210094
1د84.000.00  1م2814061210102
1د0.000.00  1م2914061210103
1د131614.505.00  1م3014061210108
1د0.000.00  1م3114061210145
1د0.000.00  1م3214061210148
1د5.58.57.000.00  1م3314061210156
1د7.5119.250.00  1م3414061210158
1د7.59.58.500.00  1م3514061210161

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  21اسل  /  2علم النحو

عبد المالك   عبد القادر
حساين   أمال

حمداوي   نصيرة
بن عزة   ياسين

ال غا   نسيمة
معروف   أمينة

يزلي   أمين
لعريف   ابراهيم

سبيح   نادية
بوجمعة   نوال
قريش   محمد

بن احمد   سامية
سعيدي   مليكة

بن سنوسي   سارة
قرموش   اكرام
زياني   المهدي

ابن بوبكر   بشرى
بوشليط   نجية

مجاهد   نضيرة
سنوساوي   نوال
خميسي   سهيلة

عجرودي   فاطمة الزهراء
بليسير   احالم

سهلي   فاطمة زهرة
بدراوي   أحالم
بلحرش   اكرام

الغا   سارة
غالم   فاطمة
يوبي   فاطمة

بن يخلف   بشرى
بوسعيد   هناء
واضح   أمال
بارد   حليمة

حمزاوي   عمارية
بن عدلة   مريم



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د131815.505.00  1م3614061210162
1د0.000.00  1م3714061210172
1د0.000.00  1م3814061210248
1د12.56.250.00  1م3914061210249
1د7.5119.250.00  1م4014061210253
1د0.000.00  1م4114061210257
1د131614.505.00  1م4214061210275
1د15.51716.255.00  1م4314061210280
1د475.500.00  1م4414061210306
1د10.51512.755.00  1م4514061210309
1د12.56.250.00  1م4614061210349
1د8109.000.00  1م4714061210350
1د8.51511.755.00  48310001-L-15ع
1د161716.505.00  49310002-L-15ع
1د101010.005.00  50310005-L-15ع
1د0.000.00  51310006-L-15ع
1د3106.500.00  52310008-L-15ع
1د111513.005.00  53310009-L-15ع
1د95.57.250.00  54310011-L-15ع
1د3.596.250.00  55310013-L-15ع
1د8.51210.255.00  56310014-L-15ع
1د171717.005.00  57310015-L-15ع
1د151816.505.00  58310017-L-15ع
1د12.51614.255.00  59310022-L-15ع
1د161314.505.00  60310025-L-15ع
1د0.000.00  61310026-L-15ع
1د121614.005.00  62310028-L-15ع
1د15.51615.755.00  63310030-L-15ع
1د151816.505.00  64310032-L-15ع
1د6.587.250.00  65310033-L-15ع
1د111513.005.00  66310035-L-15ع
1د161817.005.00  67310040-L-15ع
1د121714.505.00  68310041-L-15ع
1د121714.505.00  69310042-L-15ع
1د6118.500.00  70310043-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  21اسل  /  2علم النحو

بوسبحة   مريم
قنينش   الياس
درويش   مريم
بوزيان   مريم
احمداني   هناء

بورقبة   اسماعيل
يزلي   محمد

صمداني   بشرى
خبيشات   عدنان
سليماني   مباركة

رتعات   حنان
آل سيد الشيخ   فتيحة

ممو   أسماء
طهراوي   اسماء
محجوب   حنان

عزوز   رانية شيرين
براهمي   سمير

بن سماعين   شيماء
خشاي   عائشة

حمزة شريف   لمياء
بلعيد   مريم

بوغاري   نور الهدى
بن كحلة   يمينة
قرارية   ريمة
كريب   شيماء

جلولي   صبرينة
بن قادة   مباركة

بن خالدي   فاطمة الزهراء
تابتي   فاطمة الزهراء

خالدي   أسماء
يحياوي يوسفي   إكرام

عرباوي   زليخة
يماني   زهرة

بوخاتم   زهيرة
حساين   سارة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د7.577.250.00  71310047-L-15ع
1د465.000.00  72310050-L-15ع
1د5.52.750.00  73310052-L-15ع
1د385.500.00  74310061-L-15ع
1د4.56.55.500.00  75310065-L-15ع
1د6.51410.255.00  76310066-L-15ع
1د91512.005.00  77310069-L-15ع
1د81210.005.00  78310071-L-15ع
1د11.51412.755.00  79310078-L-15ع
1د0.000.00  80310079-L-15ع
1د161616.005.00  81310081-L-15ع
1د576.000.00  82310083-L-15ع
1د101713.505.00  83310085-L-15ع
1د11.51513.255.00  84310086-L-15ع
1د9.51311.255.00  85310088-L-15ع
1د3.5001.750.00  86310089-L-15ع
1د912.510.755.00  87310092-L-15ع
1د988.500.00  88310095-L-15ع
1د8.56.57.500.00  89310099-L-15ع
1د91512.005.00  90310101-L-15ع
1د111613.505.00  91310102-L-15ع
1د10.51613.255.00  92310103-L-15ع
1د101613.005.00  93310105-L-15ع
1د5107.500.00  94310106-L-15ع
1د1013.511.755.00  95310107-L-15ع
1د676.500.00  96310114-L-15ع
1د14.51615.255.00  97310116-L-15ع
1د161716.505.00  98310117-L-15ع
1د12.51011.255.00  99310119-L-15ع
1د161716.505.00  100310122-L-15ع
1د15.57.750.00  101310123-L-15ع
1د181818.005.00  102310124-L-15ع
1د14.51514.755.00  103310125-L-15ع
1د6.51510.755.00  104310127-L-15ع
1د161716.505.00  105310128-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  21اسل  /  2علم النحو

حمصي   شهيناز
حوالف   عبد اهللا

يخلف   فاطمة الزهراء
مدرومي   نسيمة

كانون   هاجر
سعيد مجاهد   وداد

يوبي   إكرام
زحزوح   زوليخة

بوهادي   أمينة
بن لزرق   اسماء
بن موسى   حسني

مقنافي   زهور بهيجة
بوعزة   سعاد
مغاغي   سمية

كدروسي   شهيناز
رابح   شيماء

بن صابر   فاطمة الزهراء
حمادو   فراح

برزوق   نور الهدى
عياد ثالث   اكرام

قسيس   نرجس أحالم
صابري   نور الهدى

سنيني   شيماء
لعوج   كريمة

   أسماء1بن عبد اهللا 
بركة   وسام

محمودي   اكرام
سعيدي   شهيناز
أوناجلة   بشرى
فاطمي   زينب

بن عزوز   شيماء
شايب الذراع ثاني   محسن معاد

صغير   محمد عالء الدين
سيفي   حيزية

شهيدي   خديجة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د10.51713.755.00  106310134-L-15ع
1د115.500.00  107310135-L-15ع
1د12.51513.755.00  108310136-L-15ع
1د16.51616.255.00  109310138-L-15ع
1د6.5118.750.00  110310139-L-15ع
1د101713.505.00  111310141-L-15ع
1د5118.000.00  112310143-L-15ع
1د12.51714.755.00  113310145-L-15ع
1د11.51714.255.00  114310163-L-15ع
1د6.587.250.00  115310166-L-15ع
1د15.51515.255.00  116310169-L-15ع
1د888.000.00  117310171-L-15ع
1د16.51817.255.00  118310172-L-15ع
1د9.51612.755.00  119310176-L-15ع
1د141615.005.00  120310177-L-15ع
1د161817.005.00  121310178-L-15ع
1د496.500.00  122310181-L-15ع
1د91612.505.00  123310182-L-15ع
1د4.57.56.000.00  124310184-L-15ع
1د586.500.00  125310186-L-15ع
1د888.000.00  126310187-L-15ع
1د14.51514.755.00  127310189-L-15ع
1د475.500.00  128310194-L-15ع
1د111513.005.00  129310197-L-15ع
1د496.500.00  130310201-L-15ع
1د171817.505.00  131310204-L-15ع
1د396.000.00  132310205-L-15ع
1د141615.005.00  133310207-L-15ع
1د465.000.00  134310209-L-15ع
1د8.588.250.00  135310210-L-15ع
1د6.5139.750.00  136310211-L-15ع
1د5.597.250.00  137310216-L-15ع
1د4128.000.00  138310226-L-15ع
1د510.57.750.00  139310231-L-15ع
1د151716.005.00  140310234-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  21اسل  /  2علم النحو

فريحي   فتيحة
علي شايب الدراع   نادية

سعيدي   هديات
شيخي   نورية
كاري   محمد

قرناشي   إكرام
مجدوب   سارة

مقري   سهام
فياللي   إكرام

بن رمضان   ايمان
بوشنافة   جهيدة

ابراهمي   حسناء
جليلي   حسنية
بوبكر   خديجة

بن عمار   خديجة فاتن
بوشيخي   خيرة

بلمقدم   رقية
بوبكر   سهام

رمضاوي   سهيلة
بن دالع   فاطمة زهرة

   فتيحة1رمضاني 
ليتيم   فيروز

بلحاجي   نورة
ليتيم   يا سمينة

بن ددوش   أسماء
زكري   رزيقة

حساين   سيد أعمر
فوقية   فاطمة

بن حامد   محمد
المامون   محمد االمين

شريف   محمد موالي ادريس
دحماني   نور الهدى
بن دحمان   غزالن

بن بشير   إكرام
ملياني   خناثة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د6.5108.250.00  141310235-L-15ع
1د47.55.750.00  142310243-L-15ع
1د161616.005.00  143310249-L-15ع
1د11.51513.255.00  144310259-L-15ع
1د4.596.750.00  145310263-L-15ع
1د0.000.00  146310264-L-15ع
1د1112.511.755.00  147310266-L-15ع
1د91210.505.00  148310269-L-15ع
1د101512.505.00  149310270-L-15ع
1د141615.005.00  150310271-L-15ع
1د13.51715.255.00  151310274-L-15ع
1د12.51513.755.00  152310276-L-15ع
1د141715.505.00  153310282-L-15ع
1د15.51716.255.00  154310284-L-15ع
1د14.51615.255.00  155310289-L-15ع
1د10.51512.755.00  156310290-L-15ع
1د161716.505.00  157310292-L-15ع
1د38.55.750.00  158310297-L-15ع
1د12.51111.755.00  159310299-L-15ع
1د131614.505.00  160310302-L-15ع
1د0.000.00  161310311-L-15ع
1د161716.505.00  162310317-L-15ع
1د13.51614.755.00  163310320-L-15ع
1د5.510.58.000.00  164310321-L-15ع
1د11.51714.255.00  165310379-L-15ع
1د8.598.750.00  166310474-L-15ع
1د111714.005.00  167310475-L-15ع
1د7.5129.750.00  168310476-L-15ع
1د91110.005.00  169310477-L-15ع
1د151515.005.00  170310478-L-15ع
1د6.513.510.005.00  171310479-L-15ع
1د5128.500.00  172310482-L-15ع
1د5.513.59.500.00  173310483-L-15ع
1د121714.505.00  174310487-L-15ع
1د14.51615.255.00  175310490-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  21اسل  /  2علم النحو

الغا   رحيلة
بريكي   إلهام
طالب   سمية

واطحي   خولة
رحالي   جميلة
رويقب   سفيان

بطيب   عبد اللطيف
بركات   أمال

ميراوي   أمينة
قاسمي   إكرام

بن رابح   حليمة
سيدهوم   حورية
عثماني   سامية

بابا   سامية
واضح   سمية
سديري   سمية

قبلي   سهام
حساين   صبرينة

الطرش   عبلة
مومني   فاطمة الزهراء

بناصر   نورية
صبار   اكرام

شعبان   رحيمة
حساين   سعاد

بن عمار   ستي
بلعيد   أسماء
عياد   أسماء

بلعباسي   أميرة
بن عبد الرحمن   أمينة

زكري   أمينة
بن خدة   اسية

بن لحسن   سهيلة
انقادي   شهيناز
عبدلي   هجيرة

بن لحسن   فاطمة الزهراء



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د13.56.750.00  176310491-L-15ع
1د111613.505.00  177310493-L-15ع
1د11.51714.255.00  178310496-L-15ع
1د12.51815.255.00  179310501-L-15ع
1د410.57.250.00  180310504-L-15ع
1د4.5159.750.00  181310505-L-15ع
1د81411.005.00  182310506-L-15ع
1د91612.505.00  183310508-L-15ع
1د161716.505.00  184310509-L-15ع
1د8.54.250.00  185310510-L-15ع
1د8.56.57.500.00  186310513-L-15ع
1د121714.505.00  187310516-L-15ع
1د0.000.00  188310518-L-15ع
1د9.51411.755.00  189310523-L-15ع
1د8.51511.755.00  190310526-L-15ع
1د81511.505.00  191310534-L-15ع
1د131715.005.00  192310536-L-15ع
1د161716.505.00  193310540-L-15ع
1د6139.500.00  194310541-L-15ع
1د375.000.00  195310545-L-15ع
1د5.5107.750.00  196310550-L-15ع
1د131715.005.00  197310551-L-15ع
1د161515.505.00  198310556-L-15ع
1د151716.005.00  199310557-L-15ع
1د10.51412.255.00  200310566-L-15ع
1د10.51613.255.00  201310570-L-15ع
1د787.500.00  202310575-L-15ع
1د787.500.00  203310576-L-15ع
1د12.51614.255.00  204310583-L-15ع
1د14.51715.755.00  205310585-L-15ع
1د131413.505.00  206310587-L-15ع
1د6.51510.755.00  207310592-L-15ع
1د0.000.00  208310594-L-15ع
1د4.59.57.000.00  209310598-L-15ع
1د7.53.750.00  210310602-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  21اسل  /  2علم النحو

بن  شريف   ليلى
عاشور   أمال
بالغ   إيمان

بن هاشم   جميلة
بن بوزيان   حنان
بن عزوز   حنان
بن ديدي   رجاء
هواري   زكية
حطاب   سمية
قرندي   سهام

خالدي   فاطمة الزهراء
بلحبيب   لبنى

بوزوينة   مريم
بليفة   يسمينة
موسي   وفاء

بلعربي   صفية
ولجي   فايزة
ولجي   نجاة
الغة   ريمة

بن عثمان   سارة
أوراغي   غادة

قن   غنية
سومار   هدى

عبد المالك   محمد
مقنافي   سامية
بنور   فاطمة

باسعيد   مونى
برحو   نجاة

بوجمعة   أحالم
حاجي   أمال

مزوري   ابتسام
شعبان   بالل

حميدي   حفيظة
لورغ   حورية
كروش   ديوان



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د3106.500.00  211310606-L-15ع
1د101613.005.00  212310609-L-15ع
1د16.51817.255.00  213310610-L-15ع
1د3.58.56.000.00  214310612-L-15ع
1د161716.505.00  215310619-L-15ع
1د713.510.255.00  216310626-L-15ع
1د101512.505.00  217310627-L-15ع
1د812.510.255.00  218310640-L-15ع
1د181818.005.00  219310641-L-15ع
1د4107.000.00  220310653-L-15ع
1د0.000.00  22131065-L-11ع
1د161716.505.00  222310665-L-15ع
1د8.51511.755.00  223310681-L-15ع
1د4.575.750.00  224310682-L-15ع
1د3.5117.250.00  225310684-L-15ع
1د4.5107.250.00  226310687-L-15ع
1د7.566.750.00  227310696-L-15ع
1د0.000.00  228310709-L-15ع
1د101613.005.00  229310713-L-15ع
1د0.000.00  23031152-L-13ع

0 0
0

54.78 230 126

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

عدد الطلبة الذين نجحوا بعد الدورة الثانية: عدد الطلبة الذين حسنوا نتائجهم بعد الدورة الثانية:
عدد الطلبة المقصيين من المادة:

% نسبة منمجموع الناجحين

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  21اسل  /  2علم النحو

مسداد   ستي
بن سعدون   شعيب

بن دحمان   شهرزاد
درويش   عباسية

طهير   فاطمة
حجاج أول   فتيحة حياة

لخضاري   فريد
بن حمو   محمد رياض
مجاهدي   محمد هشام

بن سعيد   وفاء
حجوني   رفيضة

حامد   رونق
صالحي   إكرام

مصطفاوي   حنان
لدهم   العربي

بن عبد الواحد   هند
بن زالط   محمد
بن حميدة   سعاد

ماحي   سومية
مزقلدي   يامنة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د14038.500.00  ع1002/15
1د161415.003.00  ع2003/15
1د131514.003.00  ع3006/15
1د3043.500.00  1م4012/14
1د151414.503.00  ع5017/14
1د12058.500.00  ع6018/15
1د126.000.00  1م7020/14
1د0.000.00  1م8025/14
1د105.000.00  1م9026/14
1د666.000.00  ع10026/15
1د52.500.00  1م11041-14
1د84.000.00  ع1213/041
1د0.000.00  2م1313061210050
1د131212.503.00  1م1414061210008
1د14049.000.00  ع1514061210014
1د9078.000.00  1م1614061210030
1د2043.000.00  1م1714061210031
1د150510.003.00  1م1814061210032
1د15510.003.00  1م1914061210033
1د8035.500.00  1م2014061210037
1د0.000.00  1م2114061210039
1د12016.500.00  ع2214061210047
1د031.500.00  1م2314061210057
1د84.000.00  1م2414061210061
1د3033.000.00  1م2514061210071
1د2064.000.00  1م2614061210094
1د825.000.00  1م2714061210102
1د0.000.00  1م2814061210103
1د3022.500.00  1م2914061210108
1د11026.500.00  1م3014061210131
1د0.000.00  1م3114061210145
1د0.000.00  1م3214061210148
1د3043.500.00  1م3314061210164
1د0.000.00  1م3414061210172
1د15510.003.00  1م3514061210221

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  11منل/  مدخل إلى األدب المقارن  

عبد المالك   عبد القادر
حساين   أمال

حمداوي   نصيرة
مباركي   فايزة

بن عزة   ياسين
ال غا   نسيمة

معروف   أمينة
يزلي   أمين

لعريف   ابراهيم
سبيح   نادية

بوجمعة   نوال
قريش   محمد

بن احمد   سامية
سعيدي   مليكة

بن سنوسي   سارة
قرموش   اكرام
زياني   المهدي
عفيف   هاجر

ابن بوبكر   بشرى
بوشليط   نجية

سنوساوي   نوال
خميسي   سهيلة

عجرودي   فاطمة الزهراء
بليسير   احالم
قيداري   زينب

الغا   سارة
غالم   فاطمة
يوبي   فاطمة

بن يخلف   بشرى
زغودي   عبد القاسم

بوسعيد   هناء
واضح   أمال

عربان   نسيمة
قنينش   الياس

عيساوي   يوسف



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  1م3614061210248
1د14028.000.00  1م3714061210249
1د0.000.00  1م3814061210257
1د6045.000.00  1م3914061210275
1د063.000.00  1م4014061210280
1د1015.500.00  1م4114061210333
1د333.000.00  1م4214061210349
1د10036.500.00  43310001-L-15ع
1د150510.003.00  44310002-L-15ع
1د9036.000.00  45310005-L-15ع
1د3043.500.00  46310006-L-15ع
1د3012.000.00  47310008-L-15ع
1د141414.003.00  48310009-L-15ع
1د73.500.00  49310011-L-15ع
1د10026.000.00  50310013-L-15ع
1د9046.500.00  51310014-L-15ع
1د131514.003.00  52310015-L-15ع
1د15018.000.00  53310017-L-15ع
1د115.500.00  54310022-L-15ع
1د15028.500.00  55310025-L-15ع
1د6045.000.00  56310026-L-15ع
1د8056.500.00  57310028-L-15ع
1د141012.003.00  58310030-L-15ع
1د14028.000.00  59310032-L-15ع
1د5055.000.00  60310033-L-15ع
1د84.000.00  61310035-L-15ع
1د8067.000.00  62310040-L-15ع
1د84.000.00  63310041-L-15ع
1د10057.500.00  64310042-L-15ع
1د5128.500.00  65310043-L-15ع
1د136.500.00  66310047-L-15ع
1د5034.000.00  67310050-L-15ع
1د73.500.00  68310052-L-15ع
1د8025.000.00  69310061-L-15ع
1د52.500.00  70310065-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  11منل/  مدخل إلى األدب المقارن  

درويش   مريم
بوزيان   مريم

بورقبة   اسماعيل
يزلي   محمد

صمداني   بشرى
شاوي   عمر

رتعات   حنان
ممو   أسماء

طهراوي   اسماء
محجوب   حنان

عزوز   رانية شيرين
براهمي   سمير

بن سماعين   شيماء
خشاي   عائشة

حمزة شريف   لمياء
بلعيد   مريم

بوغاري   نور الهدى
بن كحلة   يمينة
قرارية   ريمة
كريب   شيماء

جلولي   صبرينة
بن قادة   مباركة

بن خالدي   فاطمة الزهراء
تابتي   فاطمة الزهراء

خالدي   أسماء
يحياوي يوسفي   إكرام

عرباوي   زليخة
يماني   زهرة

بوخاتم   زهيرة
حساين   سارة

حمصي   شهيناز
حوالف   عبد اهللا

يخلف   فاطمة الزهراء
مدرومي   نسيمة

كانون   هاجر



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د81310.503.00  71310066-L-15ع
1د12048.000.00  72310069-L-15ع
1د3012.000.00  73310071-L-15ع
1د111412.503.00  74310078-L-15ع
1د0.000.00  75310079-L-15ع
1د6129.000.00  76310081-L-15ع
1د12027.000.00  77310083-L-15ع
1د10015.500.00  78310085-L-15ع
1د12027.000.00  79310086-L-15ع
1د10068.000.00  80310088-L-15ع
1د111513.003.00  81310089-L-15ع
1د151213.503.00  82310092-L-15ع
1د105.000.00  83310095-L-15ع
1د141514.503.00  84310099-L-15ع
1د14059.500.00  85310101-L-15ع
1د8067.000.00  86310102-L-15ع
1د12058.500.00  87310103-L-15ع
1د126.000.00  88310105-L-15ع
1د12027.000.00  89310106-L-15ع
1د141112.503.00  90310107-L-15ع
1د14038.500.00  91310114-L-15ع
1د10036.500.00  92310116-L-15ع
1د84.000.00  93310117-L-15ع
1د14028.000.00  94310119-L-15ع
1د31.500.00  95310122-L-15ع
1د12079.500.00  96310123-L-15ع
1د157.500.00  97310124-L-15ع
1د13059.000.00  98310125-L-15ع
1د105.000.00  99310127-L-15ع
1د157.500.00  100310128-L-15ع
1د126.000.00  101310134-L-15ع
1د63.000.00  102310135-L-15ع
1د14028.000.00  103310136-L-15ع
1د14028.000.00  104310138-L-15ع
1د777.000.00  105310139-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  11منل/  مدخل إلى األدب المقارن  

سعيد مجاهد   وداد
يوبي   إكرام

زحزوح   زوليخة
بوهادي   أمينة

بن لزرق   اسماء
بن موسى   حسني

مقنافي   زهور بهيجة
بوعزة   سعاد
مغاغي   سمية

كدروسي   شهيناز
رابح   شيماء

بن صابر   فاطمة الزهراء
حمادو   فراح

برزوق   نور الهدى
عياد ثالث   اكرام

قسيس   نرجس أحالم
صابري   نور الهدى

سنيني   شيماء
لعوج   كريمة

   أسماء1بن عبد اهللا 
بركة   وسام

محمودي   اكرام
سعيدي   شهيناز
أوناجلة   بشرى
فاطمي   زينب

بن عزوز   شيماء
شايب الذراع ثاني   محسن معاد

صغير   محمد عالء الدين
سيفي   حيزية

شهيدي   خديجة
فريحي   فتيحة

علي شايب الدراع   نادية
سعيدي   هديات
شيخي   نورية
كاري   محمد



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د12037.500.00  106310141-L-15ع
1د6045.000.00  107310143-L-15ع
1د12027.000.00  108310145-L-15ع
1د02053.500.00  109310163-L-15ع
1د14017.500.00  110310166-L-15ع
1د10015.500.00  111310169-L-15ع
1د13006.500.00  112310171-L-15ع
1د111010.503.00  113310172-L-15ع
1د063.000.00  114310176-L-15ع
1د14028.000.00  115310177-L-15ع
1د151012.503.00  116310178-L-15ع
1د5023.500.00  117310181-L-15ع
1د6013.500.00  118310182-L-15ع
1د5023.500.00  119310184-L-15ع
1د14028.000.00  120310186-L-15ع
1د11089.500.00  121310187-L-15ع
1د16029.000.00  122310189-L-15ع
1د9025.500.00  123310194-L-15ع
1د14038.500.00  124310197-L-15ع
1د14059.500.00  125310201-L-15ع
1د150510.003.00  126310204-L-15ع
1د10036.500.00  127310205-L-15ع
1د031.500.00  128310207-L-15ع
1د3064.500.00  129310209-L-15ع
1د11016.000.00  130310210-L-15ع
1د8046.000.00  131310211-L-15ع
1د5013.000.00  132310216-L-15ع
1د10089.000.00  133310226-L-15ع
1د10015.500.00  134310231-L-15ع
1د6034.500.00  135310234-L-15ع
1د14059.500.00  136310235-L-15ع
1د9015.000.00  137310243-L-15ع
1د13048.500.00  138310249-L-15ع
1د12079.500.00  139310259-L-15ع
1د5044.500.00  140310263-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  11منل/  مدخل إلى األدب المقارن  

قرناشي   إكرام
مجدوب   سارة

مقري   سهام
فياللي   إكرام

بن رمضان   ايمان
بوشنافة   جهيدة

ابراهمي   حسناء
جليلي   حسنية
بوبكر   خديجة

بن عمار   خديجة فاتن
بوشيخي   خيرة

بلمقدم   رقية
بوبكر   سهام

رمضاوي   سهيلة
بن دالع   فاطمة زهرة

   فتيحة1رمضاني 
ليتيم   فيروز

بلحاجي   نورة
ليتيم   يا سمينة

بن ددوش   أسماء
زكري   رزيقة

حساين   سيد أعمر
فوقية   فاطمة

بن حامد   محمد
المامون   محمد االمين

شريف   محمد موالي ادريس
دحماني   نور الهدى
بن دحمان   غزالن

بن بشير   إكرام
ملياني   خناثة
الغا   رحيلة
بريكي   إلهام
طالب   سمية

واطحي   خولة
رحالي   جميلة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د0.000.00  141310264-L-15ع
1د150711.003.00  142310266-L-15ع
1د171616.503.00  143310269-L-15ع
1د8046.000.00  144310270-L-15ع
1د15039.000.00  145310271-L-15ع
1د14028.000.00  146310274-L-15ع
1د126.000.00  147310276-L-15ع
1د13048.500.00  148310282-L-15ع
1د105.000.00  149310284-L-15ع
1د101412.003.00  150310289-L-15ع
1د115.500.00  151310290-L-15ع
1د150610.503.00  152310292-L-15ع
1د11037.000.00  153310297-L-15ع
1د105.000.00  154310299-L-15ع
1د13059.000.00  155310302-L-15ع
1د0.000.00  156310311-L-15ع
1د15039.000.00  157310317-L-15ع
1د12037.500.00  158310320-L-15ع
1د14038.500.00  159310321-L-15ع
1د14049.000.00  160310379-L-15ع
1د03033.000.00  161310474-L-15ع
1د14038.500.00  162310475-L-15ع
1د101110.503.00  163310476-L-15ع
1د9067.500.00  164310477-L-15ع
1د15049.500.00  165310478-L-15ع
1د10057.500.00  166310479-L-15ع
1د02032.500.00  167310482-L-15ع
1د14049.000.00  168310483-L-15ع
1د9046.500.00  169310487-L-15ع
1د141012.003.00  170310490-L-15ع
1د8109.000.00  171310491-L-15ع
1د8056.500.00  172310493-L-15ع
1د157.500.00  173310496-L-15ع
1د10057.500.00  174310501-L-15ع
1د03012.000.00  175310504-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  11منل/  مدخل إلى األدب المقارن  

رويقب   سفيان
بطيب   عبد اللطيف

بركات   أمال
ميراوي   أمينة
قاسمي   إكرام

بن رابح   حليمة
سيدهوم   حورية
عثماني   سامية

بابا   سامية
واضح   سمية
سديري   سمية

قبلي   سهام
حساين   صبرينة

الطرش   عبلة
مومني   فاطمة الزهراء

بناصر   نورية
صبار   اكرام

شعبان   رحيمة
حساين   سعاد

بن عمار   ستي
بلعيد   أسماء
عياد   أسماء

بلعباسي   أميرة
بن عبد الرحمن   أمينة

زكري   أمينة
بن خدة   اسية

بن لحسن   سهيلة
انقادي   شهيناز
عبدلي   هجيرة

بن لحسن   فاطمة الزهراء
بن  شريف   ليلى

عاشور   أمال
بالغ   إيمان

بن هاشم   جميلة
بن بوزيان   حنان



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د101010.003.00  176310505-L-15ع
1د11026.500.00  177310506-L-15ع
1د031.500.00  178310508-L-15ع
1د147.000.00  179310509-L-15ع
1د042.000.00  180310510-L-15ع
1د13017.000.00  181310513-L-15ع
1د13038.000.00  182310516-L-15ع
1د825.000.00  183310518-L-15ع
1د1417.500.00  184310523-L-15ع
1د150811.503.00  185310526-L-15ع
1د10015.500.00  186310534-L-15ع
1د157.500.00  187310536-L-15ع
1د168.000.00  188310540-L-15ع
1د111010.503.00  189310541-L-15ع
1د14049.000.00  190310545-L-15ع
1د15018.000.00  191310550-L-15ع
1د126.000.00  192310551-L-15ع
1د136.500.00  193310556-L-15ع
1د12037.500.00  194310557-L-15ع
1د6055.500.00  195310566-L-15ع
1د8056.500.00  196310570-L-15ع
1د3054.000.00  197310575-L-15ع
1د14038.500.00  198310576-L-15ع
1د14059.500.00  199310583-L-15ع
1د7014.000.00  200310585-L-15ع
1د105.000.00  201310587-L-15ع
1د8056.500.00  202310592-L-15ع
1د5065.500.00  203310594-L-15ع
1د101412.003.00  204310598-L-15ع
1د126.000.00  205310602-L-15ع
1د8035.500.00  206310606-L-15ع
1د15049.500.00  207310609-L-15ع
1د151012.503.00  208310610-L-15ع
1د101412.003.00  209310612-L-15ع
1د15039.000.00  210310619-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  11منل/  مدخل إلى األدب المقارن  

بن عزوز   حنان
بن ديدي   رجاء
هواري   زكية
حطاب   سمية
قرندي   سهام

خالدي   فاطمة الزهراء
بلحبيب   لبنى

بوزوينة   مريم
بليفة   يسمينة
موسي   وفاء

بلعربي   صفية
ولجي   فايزة
ولجي   نجاة
الغة   ريمة

بن عثمان   سارة
أوراغي   غادة

قن   غنية
سومار   هدى

عبد المالك   محمد
مقنافي   سامية
بنور   فاطمة

باسعيد   مونى
برحو   نجاة

بوجمعة   أحالم
حاجي   أمال

مزوري   ابتسام
شعبان   بالل

حميدي   حفيظة
لورغ   حورية
كروش   ديوان

مسداد   ستي
بن سعدون   شعيب

بن دحمان   شهرزاد
درويش   عباسية

طهير   فاطمة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د101010.003.00  211310626-L-15ع
1د157.500.00  212310627-L-15ع
1د161515.503.00  213310640-L-15ع
1د151515.003.00  214310641-L-15ع
1د101110.503.00  215310653-L-15ع
1د115.500.00  21631065-L-11ع
1د14017.500.00  217310665-L-15ع
1د10036.500.00  218310681-L-15ع
1د10015.500.00  219310682-L-15ع
1د105.000.00  220310684-L-15ع
1د111010.503.00  221310687-L-15ع
1د8014.500.00  222310696-L-15ع
1د0.000.00  223310709-L-15ع
1د150510.003.00  224310713-L-15ع
1د0.000.00  22531114-L-123م
1د0.000.00  22631152-L-13ع

0 0
0

16.81 226 38

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

ملتقى . ت.أ . ن.إ .الحالة تربصمحاضرةم.أ .أخرىمشروع مقصىالرصيدالمعدلإ.إ الدورة اللقب و اإلسمالرقم رقم التسجيل

عدد الطلبة الذين نجحوا بعد الدورة الثانية: عدد الطلبة الذين حسنوا نتائجهم بعد الدورة الثانية:
عدد الطلبة المقصيين من المادة:

% نسبة منمجموع الناجحين

اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

..........................................................................................-4..........................................................................................-2

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات لغوية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  11منل/  مدخل إلى األدب المقارن  

حجاج أول   فتيحة حياة
لخضاري   فريد

بن حمو   محمد رياض
مجاهدي   محمد هشام

بن سعيد   وفاء
حجوني   رفيضة

حامد   رونق
صالحي   إكرام

مصطفاوي   حنان
لدهم   العربي

بن عبد الواحد   هند
بن زالط   محمد
بن حميدة   سعاد

ماحي   سومية
ديندان   شريفة
مزقلدي   يامنة


