
اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÃÍã1 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

ع1012003
210 5 1م012-007
310 6 ع12/31054
413 12 ع12/31302
511 12 ع13/009
612 12 ع13/010
711 12.5 ع13/015
812 11 ع13/023
910 5 ع13/032

ع10130061210073
1113 10 ع13061210035
ع1213061210044
1310 8 ع13061210055
1411 12.5 ع13061210056
1513.5 12 ع13061210061
1610 10 ع13061210068
ع1713061210079
1810 6 ع13061210080
ع1913061210083
2011.5 11 ع13061210094
2111 10 ع13061210108
ع2213061210110
2313.5 13 ع13061210114
ع2413061210118
2510 4 ع13061210126
2611.5 11 ع13061210131
2710 12 ع13061210137
2810 10 ع13061210140
2912 13 ع13061210156
3011.5 11 ع13061210184
ع3113061210190
3210 10 ع13061210196
ع3313061210199
3410 10.5 ع13061210205
ع3513061494434
3610 2 ع13121210014

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

نتائج إمتحان مادة :
شفرة الوحدة التعليمية:معامل اإلمتحانات المستمرة: رصيد المادة: معامل المادة: % %معامل اإلمتحان:

.الحالةالرقم .م.أ أخرىتربصمشروعملتقىمحاضرةت.أ . ن.إ اللقب و اإلسمرقم التسجيل

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  12أحم/  أسئلة الشعر  

بصديق   أسماء
بروبة   إيمان

بن عياد   بشرى
بوداود   يمينة

عيساوي   سيدي احمد
بن زيدور   عبد الكريم

بوعشة   سارة
خربوش   حبيبة

قوري   إكرام
بوعبد اهللا   صبيحة
مسعودي   زليخة

الحاج حصيني   فرح
بن خالدي   زينب

بن دادة   إيمان
بن عامر   سهيلة
بلملياني   أسماء
بوجراد   امال

بوخرشفة   خديجة
بوزنق   أسماء

بلعباسي   وهيبة
تربود   فتيحة
بريك   زهيرة

دالل   محمد أمين
حنبلي   أسامة
دحوي   أحالم

يزيد   آمنة وفاء
رحاوي   فاطمة

صوفي   إسماعيل
زيدوري   فاطمة

قريش   نعيمة
طهير   محمد

عبد المومن   عبد الكريم
عطار   وهيبة
فلدي   حورية
زهدور   كمال

بلحاج يوسفي   توفيق



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÃÍã1 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3710 11 ع13121210035
ع3813121210096
3910.5 11 ع180090917
ع403104612
4110 6 ع313010517
4210 5 ع3132312
4310 5 31323-L-121م
4411 11.5 ع313480417
4511.5 7 ع316340617
ع4631683/06/17
ع473813346/0217
ع48499/01/17
ع49610400817

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

نتائج إمتحان مادة :
شفرة الوحدة التعليمية:معامل اإلمتحانات المستمرة: رصيد المادة: معامل المادة: % %معامل اإلمتحان:

.الحالةالرقم .م.أ أخرىتربصمشروعملتقىمحاضرةت.أ . ن.إ اللقب و اإلسمرقم التسجيل

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  12أحم/  أسئلة الشعر  

بلعربي   محمد
بن تومي   فطيمة

عطار   سمية
زرقاوي   سارة
بوهني   أسماء

سيدي يخلف   يمينة
سيدي يخلف   يمينة
بن دحمان   أسماء

بريك   فوزية
ريغي   بدرة

جبور   حسان
شعبان   رحمة
تربود   إبراهيم



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د0.000.00  ع1012003
1د8109.000.00  1م2012-007
1د101010.004.00  ع312/31054
1د111111.004.00  ع412/31302
1د111111.004.00  ع513/009
1د8119.500.00  ع613/010
1د131011.504.00  ع713/015
1د131112.004.00  ع813/023
1د131212.504.00  ع913/032
1د0.000.00  ع10130061210073
1د6108.000.00  ع1113061210035
1د0.000.00  ع1213061210044
1د111211.504.00  ع1313061210055
1د141012.004.00  ع1413061210056
1د151113.004.00  ع1513061210061
1د141213.004.00  ع1613061210068
1د0.000.00  ع1713061210079
1د121011.004.00  ع1813061210080
1د0.000.00  ع1913061210083
1د111111.004.00  ع2013061210094
1د151113.004.00  ع2113061210108
1د0.000.00  ع2213061210110
1د756.000.00  ع2313061210114
1د0.000.00  ع2413061210118
1د131011.504.00  ع2513061210126
1د121011.004.00  ع2613061210131
1د151213.504.00  ع2713061210137
1د131011.504.00  ع2813061210140
1د141112.504.00  ع2913061210156
1د151113.004.00  ع3013061210184
1د0.000.00  ع3113061210190
1د111111.004.00  ع3213061210196
1د0.000.00  ع3313061210199
1د141213.004.00  ع3413061210205
1د0.000.00  ع3513061494434

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 اآلدب العربي

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  13أحا/  الحداثة العربية  

بصديق   أسماء
بروبة   إيمان

بن عياد   بشرى
بوداود   يمينة

عيساوي   سيدي احمد
بن زيدور   عبد الكريم

بوعشة   سارة
خربوش   حبيبة

قوري   إكرام
بوعبد اهللا   صبيحة
مسعودي   زليخة

الحاج حصيني   فرح
بن خالدي   زينب

بن دادة   إيمان
بن عامر   سهيلة
بلملياني   أسماء
بوجراد   امال

بوخرشفة   خديجة
بوزنق   أسماء

بلعباسي   وهيبة
تربود   فتيحة
بريك   زهيرة

دالل   محمد أمين
حنبلي   أسامة
دحوي   أحالم

يزيد   آمنة وفاء
رحاوي   فاطمة

صوفي   إسماعيل
زيدوري   فاطمة

قريش   نعيمة
طهير   محمد

عبد المومن   عبد الكريم
عطار   وهيبة
فلدي   حورية
زهدور   كمال



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د121011.004.00  ع3613121210014
1د655.500.00  ع3713121210035
1د0.000.00  ع3813121210096
1د101010.004.00  ع39180090917
1د0.000.00  ع403104612
1د111111.004.00  ع41313010517
1د697.500.00  ع423132312
1د697.500.00  4331323-L-121م
1د111111.004.00  ع44313480417
1د101110.504.00  ع45316340617
1د0.000.00  ع4631683/06/17
1د0.000.00  ع473813346/0217
1د0.000.00  ع48499/01/17
1د0.000.00  ع49610400817

0 0
0

53.06 49 26

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 اآلدب العربي

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  13أحا/  الحداثة العربية  

بلحاج يوسفي   توفيق
بلعربي   محمد

بن تومي   فطيمة
عطار   سمية

زرقاوي   سارة
بوهني   أسماء

سيدي يخلف   يمينة
سيدي يخلف   يمينة
بن دحمان   أسماء

بريك   فوزية
ريغي   بدرة

جبور   حسان
شعبان   رحمة
تربود   إبراهيم



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د0.000.00  ع1012003
1د71511.005.00  1م2012-007
1د101613.005.00  ع312/31054
1د121614.005.00  ع412/31302
1د81712.505.00  ع513/009
1د81411.005.00  ع613/010
1د131715.005.00  ع713/015
1د14.51514.755.00  ع813/023
1د111714.005.00  ع913/032
1د0.000.00  ع10130061210073
1د91411.505.00  ع1113061210035
1د0.000.00  ع1213061210044
1د101713.505.00  ع1313061210055
1د141715.505.00  ع1413061210056
1د121815.005.00  ع1513061210061
1د101713.505.00  ع1613061210068
1د0.000.00  ع1713061210079
1د121413.005.00  ع1813061210080
1د0.000.00  ع1913061210083
1د101713.505.00  ع2013061210094
1د121714.505.00  ع2113061210108
1د0.000.00  ع2213061210110
1د101713.505.00  ع2313061210114
1د0.000.00  ع2413061210118
1د71611.505.00  ع2513061210126
1د121714.505.00  ع2613061210131
1د111714.005.00  ع2713061210137
1د121614.005.00  ع2813061210140
1د121815.005.00  ع2913061210156
1د131715.005.00  ع3013061210184
1د0.000.00  ع3113061210190
1د71712.005.00  ع3213061210196
1د0.000.00  ع3313061210199
1د8.51712.755.00  ع3413061210205
1د0.000.00  ع3513061494434

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 اآلدب العربي

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  12أحا/  الحداثة و إشكاليتها  

بصديق   أسماء
بروبة   إيمان

بن عياد   بشرى
بوداود   يمينة

عيساوي   سيدي احمد
بن زيدور   عبد الكريم

بوعشة   سارة
خربوش   حبيبة

قوري   إكرام
بوعبد اهللا   صبيحة
مسعودي   زليخة

الحاج حصيني   فرح
بن خالدي   زينب

بن دادة   إيمان
بن عامر   سهيلة
بلملياني   أسماء
بوجراد   امال

بوخرشفة   خديجة
بوزنق   أسماء

بلعباسي   وهيبة
تربود   فتيحة
بريك   زهيرة

دالل   محمد أمين
حنبلي   أسامة
دحوي   أحالم

يزيد   آمنة وفاء
رحاوي   فاطمة

صوفي   إسماعيل
زيدوري   فاطمة

قريش   نعيمة
طهير   محمد

عبد المومن   عبد الكريم
عطار   وهيبة
فلدي   حورية
زهدور   كمال



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د101713.505.00  ع3613121210014
1د101010.005.00  ع3713121210035
1د0.000.00  ع3813121210096
1د71712.005.00  ع39180090917
1د0.000.00  ع403104612
1د11.51513.255.00  ع41313010517
1د71611.505.00  ع423132312
1د71611.505.00  4331323-L-121م
1د101713.505.00  ع44313480417
1د71611.505.00  ع45316340617
1د0.000.00  ع4631683/06/17
1د0.000.00  ع473813346/0217
1د0.000.00  ع48499/01/17
1د73.500.00  ع49610400817

0 0
0

67.35 49 33

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 اآلدب العربي

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  12أحا/  الحداثة و إشكاليتها  

بلحاج يوسفي   توفيق
بلعربي   محمد

بن تومي   فطيمة
عطار   سمية

زرقاوي   سارة
بوهني   أسماء

سيدي يخلف   يمينة
سيدي يخلف   يمينة
بن دحمان   أسماء

بريك   فوزية
ريغي   بدرة

جبور   حسان
شعبان   رحمة
تربود   إبراهيم



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د0.000.00  ع1012003
1د111211.505.00  1م2012-007
1د111412.505.00  ع312/31054
1د81411.005.00  ع412/31302
1د111412.505.00  ع513/009
1د111211.505.00  ع613/010
1د121513.505.00  ع713/015
1د121413.005.00  ع813/023
1د101412.005.00  ع913/032
1د0.000.00  ع10130061210073
1د111412.505.00  ع1113061210035
1د0.000.00  ع1213061210044
1د121413.005.00  ع1313061210055
1د131313.005.00  ع1413061210056
1د131514.005.00  ع1513061210061
1د111312.005.00  ع1613061210068
1د0.000.00  ع1713061210079
1د101412.005.00  ع1813061210080
1د0.000.00  ع1913061210083
1د091210.505.00  ع2013061210094
1د121513.505.00  ع2113061210108
1د0.000.00  ع2213061210110
1د91411.505.00  ع2313061210114
1د0.000.00  ع2413061210118
1د121413.005.00  ع2513061210126
1د121413.005.00  ع2613061210131
1د131514.005.00  ع2713061210137
1د121212.005.00  ع2813061210140
1د121413.005.00  ع2913061210156
1د131413.505.00  ع3013061210184
1د0.000.00  ع3113061210190
1د91311.005.00  ع3213061210196
1د0.000.00  ع3313061210199
1د131514.005.00  ع3413061210205
1د0.000.00  ع3513061494434

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 اآلدب العربي

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  10أحا/  الشعر العربي في عصر النهضة  

بصديق   أسماء
بروبة   إيمان

بن عياد   بشرى
بوداود   يمينة

عيساوي   سيدي احمد
بن زيدور   عبد الكريم

بوعشة   سارة
خربوش   حبيبة

قوري   إكرام
بوعبد اهللا   صبيحة
مسعودي   زليخة

الحاج حصيني   فرح
بن خالدي   زينب

بن دادة   إيمان
بن عامر   سهيلة
بلملياني   أسماء
بوجراد   امال

بوخرشفة   خديجة
بوزنق   أسماء

بلعباسي   وهيبة
تربود   فتيحة
بريك   زهيرة

دالل   محمد أمين
حنبلي   أسامة
دحوي   أحالم

يزيد   آمنة وفاء
رحاوي   فاطمة

صوفي   إسماعيل
زيدوري   فاطمة

قريش   نعيمة
طهير   محمد

عبد المومن   عبد الكريم
عطار   وهيبة
فلدي   حورية
زهدور   كمال



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د111412.505.00  ع3613121210014
1د91411.505.00  ع3713121210035
1د126.000.00  ع3813121210096
1د121413.005.00  ع39180090917
1د0.000.00  ع403104612
1د81310.505.00  ع41313010517
1د81310.505.00  ع423132312
1د81310.505.00  4331323-L-121م
1د81210.005.00  ع44313480417
1د121212.005.00  ع45316340617
1د0.000.00  ع4631683/06/17
1د0.000.00  ع473813346/0217
1د0.000.00  ع48499/01/17
1د84.000.00  ع49610400817

0 0
0

67.35 49 33

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 اآلدب العربي

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  10أحا/  الشعر العربي في عصر النهضة  

بلحاج يوسفي   توفيق
بلعربي   محمد

بن تومي   فطيمة
عطار   سمية

زرقاوي   سارة
بوهني   أسماء

سيدي يخلف   يمينة
سيدي يخلف   يمينة
بن دحمان   أسماء

بريك   فوزية
ريغي   بدرة

جبور   حسان
شعبان   رحمة
تربود   إبراهيم



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د0.000.00  ع1012003
1د141313.501.00  1م2012-007
1د091311.001.00  ع312/31054
1د121513.501.00  ع412/31302
1د11.51010.751.00  ع513/009
1د131011.501.00  ع613/010
1د13.51413.751.00  ع713/015
1د1215.513.751.00  ع813/023
1د1211.511.751.00  ع913/032
1د0.000.00  ع10130061210073
1د09109.500.00  ع1113061210035
1د0.000.00  ع1213061210044
1د1616.516.251.00  ع1313061210055
1د151414.501.00  ع1413061210056
1د121714.501.00  ع1513061210061
1د1114.512.751.00  ع1613061210068
1د0.000.00  ع1713061210079
1د101110.501.00  ع1813061210080
1د0.000.00  ع1913061210083
1د0914.511.751.00  ع2013061210094
1د151414.501.00  ع2113061210108
1د0.000.00  ع2213061210110
1د131614.501.00  ع2313061210114
1د0.000.00  ع2413061210118
1د10.51311.751.00  ع2513061210126
1د1115.513.251.00  ع2613061210131
1د131514.001.00  ع2713061210137
1د1211.511.751.00  ع2813061210140
1د141514.501.00  ع2913061210156
1د141615.001.00  ع3013061210184
1د0.000.00  ع3113061210190
1د12.51011.251.00  ع3213061210196
1د0.000.00  ع3313061210199
1د13.51313.251.00  ع3413061210205
1د0.000.00  ع3513061494434

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 اآلدب العربي

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي  /  11أحإ/  العنونة في الشعر المعاصر  

بصديق   أسماء
بروبة   إيمان

بن عياد   بشرى
بوداود   يمينة

عيساوي   سيدي احمد
بن زيدور   عبد الكريم

بوعشة   سارة
خربوش   حبيبة

قوري   إكرام
بوعبد اهللا   صبيحة
مسعودي   زليخة

الحاج حصيني   فرح
بن خالدي   زينب

بن دادة   إيمان
بن عامر   سهيلة
بلملياني   أسماء
بوجراد   امال

بوخرشفة   خديجة
بوزنق   أسماء

بلعباسي   وهيبة
تربود   فتيحة
بريك   زهيرة

دالل   محمد أمين
حنبلي   أسامة
دحوي   أحالم

يزيد   آمنة وفاء
رحاوي   فاطمة

صوفي   إسماعيل
زيدوري   فاطمة

قريش   نعيمة
طهير   محمد

عبد المومن   عبد الكريم
عطار   وهيبة
فلدي   حورية
زهدور   كمال



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د091110.001.00  ع3613121210014
1د08.51310.751.00  ع3713121210035
1د0.000.00  ع3813121210096
1د101211.001.00  ع39180090917
1د0.000.00  ع403104612
1د151314.001.00  ع41313010517
1د12.51312.751.00  ع423132312
1د12.51312.751.00  4331323-L-121م
1د13.51212.751.00  ع44313480417
1د1312.512.751.00  ع45316340617
1د111111.001.00  ع4631683/06/17
1د0.000.00  ع473813346/0217
1د0.000.00  ع48499/01/17
1د0.000.00  ع49610400817

0 0
0

67.35 49 33

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 اآلدب العربي

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي  /  11أحإ/  العنونة في الشعر المعاصر  

بلحاج يوسفي   توفيق
بلعربي   محمد

بن تومي   فطيمة
عطار   سمية

زرقاوي   سارة
بوهني   أسماء

سيدي يخلف   يمينة
سيدي يخلف   يمينة
بن دحمان   أسماء

بريك   فوزية
ريغي   بدرة

جبور   حسان
شعبان   رحمة
تربود   إبراهيم



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د111211.501.00  ع1012003
1د0.000.00  1م2012-007
1د081210.001.00  ع312/31054
1د141112.501.00  ع412/31302
1د121011.001.00  ع513/009
1د091210.501.00  ع613/010
1د141414.001.00  ع713/015
1د06129.000.00  ع813/023
1د111312.001.00  ع913/032
1د0.000.00  ع10130061210073
1د06076.500.00  ع1113061210035
1د0.000.00  ع1213061210044
1د151414.501.00  ع1313061210055
1د151414.501.00  ع1413061210056
1د151414.501.00  ع1513061210061
1د141012.001.00  ع1613061210068
1د0.000.00  ع1713061210079
1د141213.001.00  ع1813061210080
1د0.000.00  ع1913061210083
1د08109.000.00  ع2013061210094
1د161415.001.00  ع2113061210108
1د0.000.00  ع2213061210110
1د121111.501.00  ع2313061210114
1د0.000.00  ع2413061210118
1د131514.001.00  ع2513061210126
1د101613.001.00  ع2613061210131
1د161415.001.00  ع2713061210137
1د08035.500.00  ع2813061210140
1د111613.501.00  ع2913061210156
1د121513.501.00  ع3013061210184
1د0.000.00  ع3113061210190
1د141012.001.00  ع3213061210196
1د0.000.00  ع3313061210199
1د081310.501.00  ع3413061210205
1د0.000.00  ع3513061494434

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 اآلدب العربي

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي  /  10أحإ/  بناء القصيدة العربية المعاصرة  

بصديق   أسماء
بروبة   إيمان

بن عياد   بشرى
بوداود   يمينة

عيساوي   سيدي احمد
بن زيدور   عبد الكريم

بوعشة   سارة
خربوش   حبيبة

قوري   إكرام
بوعبد اهللا   صبيحة
مسعودي   زليخة

الحاج حصيني   فرح
بن خالدي   زينب

بن دادة   إيمان
بن عامر   سهيلة
بلملياني   أسماء
بوجراد   امال

بوخرشفة   خديجة
بوزنق   أسماء

بلعباسي   وهيبة
تربود   فتيحة
بريك   زهيرة

دالل   محمد أمين
حنبلي   أسامة
دحوي   أحالم

يزيد   آمنة وفاء
رحاوي   فاطمة

صوفي   إسماعيل
زيدوري   فاطمة

قريش   نعيمة
طهير   محمد

عبد المومن   عبد الكريم
عطار   وهيبة
فلدي   حورية
زهدور   كمال



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د08088.000.00  ع3613121210014
1د05034.000.00  ع3713121210035
1د0.000.00  ع3813121210096
1د131011.501.00  ع39180090917
1د0.000.00  ع403104612
1د10078.500.00  ع41313010517
1د03043.500.00  ع423132312
1د343.500.00  4331323-L-121م
1د13059.000.00  ع44313480417
1د101010.001.00  ع45316340617
1د0.000.00  ع4631683/06/17
1د0.000.00  ع473813346/0217
1د0.000.00  ع48499/01/17
1د0.000.00  ع49610400817

0 0
0

46.94 49 23

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 اآلدب العربي

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي  /  10أحإ/  بناء القصيدة العربية المعاصرة  

بلحاج يوسفي   توفيق
بلعربي   محمد

بن تومي   فطيمة
عطار   سمية

زرقاوي   سارة
بوهني   أسماء

سيدي يخلف   يمينة
سيدي يخلف   يمينة
بن دحمان   أسماء

بريك   فوزية
ريغي   بدرة

جبور   حسان
شعبان   رحمة
تربود   إبراهيم



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÃÍÇ1 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

ع1012003
26 3 1م012-007
37 4 ع12/31054
410 14.5 ع12/31302
511 5 ع13/009
610 1 ع13/010
79 ع13/015
87 6 ع13/023
910 8 ع13/032

ع10130061210073
1112 12 ع13061210035
ع1213061210044
1310 13 ع13061210055
1412 12 ع13061210056
1512 14 ع13061210061
1611 7 ع13061210068
ع1713061210079
1810 6 ع13061210080
ع1913061210083
2010 9 ع13061210094
2114 16 ع13061210108
ع2213061210110
2310 7 ع13061210114
ع2413061210118
2511 11 ع13061210126
2611 8 ع13061210131
279 11 ع13061210137
287 6 ع13061210140
2911 14 ع13061210156
309 13 ع13061210184
ع3113061210190
3210 6.5 ع13061210196
ع3313061210199
3411 7 ع13061210205
ع3513061494434
3610 3 ع13121210014

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

نتائج إمتحان مادة :
شفرة الوحدة التعليمية:معامل اإلمتحانات المستمرة: رصيد المادة: معامل المادة: % %معامل اإلمتحان:

.الحالةالرقم .م.أ أخرىتربصمشروعملتقىمحاضرةت.أ . ن.إ اللقب و اإلسمرقم التسجيل

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  11أحا/  قضايا شعر عربي حديث و معاصر  

بصديق   أسماء
بروبة   إيمان

بن عياد   بشرى
بوداود   يمينة

عيساوي   سيدي احمد
بن زيدور   عبد الكريم

بوعشة   سارة
خربوش   حبيبة

قوري   إكرام
بوعبد اهللا   صبيحة
مسعودي   زليخة

الحاج حصيني   فرح
بن خالدي   زينب

بن دادة   إيمان
بن عامر   سهيلة
بلملياني   أسماء
بوجراد   امال

بوخرشفة   خديجة
بوزنق   أسماء

بلعباسي   وهيبة
تربود   فتيحة
بريك   زهيرة

دالل   محمد أمين
حنبلي   أسامة
دحوي   أحالم

يزيد   آمنة وفاء
رحاوي   فاطمة

صوفي   إسماعيل
زيدوري   فاطمة

قريش   نعيمة
طهير   محمد

عبد المومن   عبد الكريم
عطار   وهيبة
فلدي   حورية
زهدور   كمال

بلحاج يوسفي   توفيق



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÃÍÇ1 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

3710 10 ع13121210035
ع3813121210096
3911 12 ع180090917
ع403104612
419 9 ع313010517
4211 1 ع3132312
4311 1 31323-L-121م
4410 5 ع313480417
457 10 ع316340617
ع4631683/06/17
ع473813346/0217
ع48499/01/17
ع49610400817

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

نتائج إمتحان مادة :
شفرة الوحدة التعليمية:معامل اإلمتحانات المستمرة: رصيد المادة: معامل المادة: % %معامل اإلمتحان:

.الحالةالرقم .م.أ أخرىتربصمشروعملتقىمحاضرةت.أ . ن.إ اللقب و اإلسمرقم التسجيل

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  11أحا/  قضايا شعر عربي حديث و معاصر  

بلعربي   محمد
بن تومي   فطيمة

عطار   سمية
زرقاوي   سارة
بوهني   أسماء

سيدي يخلف   يمينة
سيدي يخلف   يمينة
بن دحمان   أسماء

بريك   فوزية
ريغي   بدرة

جبور   حسان
شعبان   رحمة
تربود   إبراهيم



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د0.000.00  ع1012003
1د151615.501.00  1م2012-007
1د151615.501.00  ع312/31054
1د131715.001.00  ع412/31302
1د171717.001.00  ع513/009
1د151515.001.00  ع613/010
1د151515.001.00  ع713/015
1د131614.501.00  ع813/023
1د161817.001.00  ع913/032
1د0.000.00  ع10130061210073
1د141514.501.00  ع1113061210035
1د0.000.00  ع1213061210044
1د141514.501.00  ع1313061210055
1د161616.001.00  ع1413061210056
1د18.51717.751.00  ع1513061210061
1د131614.501.00  ع1613061210068
1د0.000.00  ع1713061210079
1د131614.501.00  ع1813061210080
1د0.000.00  ع1913061210083
1د131514.001.00  ع2013061210094
1د18.51717.751.00  ع2113061210108
1د0.000.00  ع2213061210110
1د141514.501.00  ع2313061210114
1د0.000.00  ع2413061210118
1د151515.001.00  ع2513061210126
1د151615.501.00  ع2613061210131
1د141514.501.00  ع2713061210137
1د141514.501.00  ع2813061210140
1د131614.501.00  ع2913061210156
1د141615.001.00  ع3013061210184
1د0.000.00  ع3113061210190
1د15.51615.751.00  ع3213061210196
1د0.000.00  ع3313061210199
1د151515.001.00  ع3413061210205
1د0.000.00  ع3513061494434
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اإلسم   اللقب   التوقيع:  أعضاء لجنة تعليم المادة 
..........................................................................................-1..........................................................................................-3

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

عمودي  /  10أحع/  لغـــة أجنبية  

بصديق   أسماء
بروبة   إيمان

بن عياد   بشرى
بوداود   يمينة

عيساوي   سيدي احمد
بن زيدور   عبد الكريم

بوعشة   سارة
خربوش   حبيبة

قوري   إكرام
بوعبد اهللا   صبيحة
مسعودي   زليخة

الحاج حصيني   فرح
بن خالدي   زينب

بن دادة   إيمان
بن عامر   سهيلة
بلملياني   أسماء
بوجراد   امال

بوخرشفة   خديجة
بوزنق   أسماء

بلعباسي   وهيبة
تربود   فتيحة
بريك   زهيرة

دالل   محمد أمين
حنبلي   أسامة
دحوي   أحالم

يزيد   آمنة وفاء
رحاوي   فاطمة

صوفي   إسماعيل
زيدوري   فاطمة

قريش   نعيمة
طهير   محمد

عبد المومن   عبد الكريم
عطار   وهيبة
فلدي   حورية
زهدور   كمال



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د141514.501.00  ع3613121210014
1د151515.001.00  ع3713121210035
1د0.000.00  ع3813121210096
1د141715.501.00  ع39180090917
1د0.000.00  ع403104612
1د151615.501.00  ع41313010517
1د131514.001.00  ع423132312
1د131514.001.00  4331323-L-121م
1د151615.501.00  ع44313480417
1د141514.501.00  ع45316340617
1د0.000.00  ع4631683/06/17
1د0.000.00  ع473813346/0217
1د0.000.00  ع48499/01/17
1د0.000.00  ع49610400817

0 0
0

67.35 49 33

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:
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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 اآلدب العربي

السداسي األول- أدب عــــربي حديث ومعاصر : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

عمودي  /  10أحع/  لغـــة أجنبية  

بلحاج يوسفي   توفيق
بلعربي   محمد

بن تومي   فطيمة
عطار   سمية

زرقاوي   سارة
بوهني   أسماء

سيدي يخلف   يمينة
سيدي يخلف   يمينة
بن دحمان   أسماء

بريك   فوزية
ريغي   بدرة

جبور   حسان
شعبان   رحمة
تربود   إبراهيم


