
كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د151515.001.00  ع1002/09/17
1د141514.501.00  ع2012/011
1د0.000.00  ع3012/09
1د0.000.00  1م4012-045
1د0.000.00  1م501397/15
1د141514.501.00  ع31110 /612
1د0.000.00  ع712/31105
1د151615.501.00  ع014 813
1د0.000.00  ع913/005
1د131514.001.00  ع1013/008
1د0.000.00  ع1113/022
1د0.000.00  1م1213061005578
1د141514.501.00  ع1313061210002
1د131514.001.00  ع14130612100188
1د131514.001.00  ع1513061210019
1د141615.001.00  ع1613061210030
1د0.000.00  ع1713061210052
1د131514.001.00  ع1813061210060
1د131514.001.00  ع1913061210076
1د0.000.00  ع2013061210093
1د0.000.00  ع2113061210100
1د141615.001.00  ع2213061210135
1د141615.001.00  ع2313061210147
1د141615.001.00  ع2413061210172
1د14.515.515.001.00  ع2513061210174
1د151515.001.00  ع2613061210182
1د141615.001.00  ع2713061210189
1د13.515.514.501.00  ع2813061210192
1د13.515.514.501.00  ع2913061394420
1د131514.001.00  ع3013121210044
1د141615.001.00  ع3113121210067
1د0.000.00  ع3213121210220
1د141615.001.00  ع3313382319017
1د151515.001.00  1م3420091102/15
1د151515.001.00  1م352009110215

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- نقـــد حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي  /  1نقإ/  أدب الرحلة  

بووشمة   ليلى
يزيد   ياسين

خروبي   صارة
التوهامي   عادل

زيوش   سعاد
قرمال   أمينة

بن حدو   نبيلة
أوفة   شريف

بلعروسي   حسين
سعيدي   سفيان
قابلي   الهوارية

بن مزروع   محمد
أوالجي   مريم
عاللي   مريم
هامل   نعيمة

لسن ناصر   وفاء
بن حمو    أسماء

بن صافي   خيرة سعدية
تواتي   نسرين
بلحسن   سارة
بلعربي   سعاد

رويقب   فاطمة الزهراء
ساعد   محمد

كرزابي   عبد الغني عثمان
قوال   فايزة

قرماط   رفيقة
عميمر   محمد
عثماني   إيمان

مسعود جنان   ابتسام
برحمة   إكرام

سليماني   حنان
بصديق   إكرام
بلحاج   شريفة

مانع   بالل
مانع   بالل



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د151515.001.00  ع36274/03/17
1د151515.001.00  ع37310040617
1د131514.001.00  1م3831043/03
1د131514.001.00  1م3931066012
1د14.51615.251.00  ع4031069/05/17
1د151515.001.00  ع41311540517
1د0.000.00  ع42312070417
1د0.000.00  4331259-L-121م
1د0.000.00  1م4431310-12
1د13.515.514.501.00  ع4538131620217
1د151515.001.00  ع4638132769817
1د161616.001.00  ع47616910717

0 0
0

70.21 47 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- نقـــد حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي  /  1نقإ/  أدب الرحلة  

كروش   حورية
يحياوي   احمد
هديلي   فاروق

العروي   عبد الرحمان
عبابو   مليكة

عجاج   عبد المؤمن
مصباح   يمينة

بوفرساخة   إيمان
بن محمدي   فاطيمة الزهراء

بوريش   أسية
خربوش   اسماعيل

صحراوي   نوال



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د161415.003.00  ع1002/09/17
1د111412.503.00  ع2012/011
1د0.000.00  ع3012/09
1د0.000.00  1م4012-045
1د0.000.00  1م501397/15
1د121413.003.00  ع31110 /612
1د0.000.00  ع712/31105
1د131413.503.00  ع014 813
1د0.000.00  ع913/005
1د111412.503.00  ع1013/008
1د0.000.00  ع1113/022
1د0.000.00  1م1213061005578
1د111412.503.00  ع1313061210002
1د131413.503.00  ع14130612100188
1د131313.003.00  ع1513061210019
1د141414.003.00  ع1613061210030
1د0.000.00  ع1713061210052
1د131413.503.00  ع1813061210060
1د121413.003.00  ع1913061210076
1د0.000.00  ع2013061210093
1د0.000.00  ع2113061210100
1د141414.003.00  ع2213061210135
1د101412.003.00  ع2313061210147
1د141414.003.00  ع2413061210172
1د141414.003.00  ع2513061210174
1د141414.003.00  ع2613061210182
1د141414.003.00  ع2713061210189
1د131413.503.00  ع2813061210192
1د141414.003.00  ع2913061394420
1د101010.003.00  ع3013121210044
1د131413.503.00  ع3113121210067
1د0.000.00  ع3213121210220
1د141414.003.00  ع3313382319017
1د101010.003.00  1م3420091102/15
1د0.000.00  1م352009110215

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- نقـــد حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  3نقم/  البحث العلمي أصوله و مناهجه  

بووشمة   ليلى
يزيد   ياسين

خروبي   صارة
التوهامي   عادل

زيوش   سعاد
قرمال   أمينة

بن حدو   نبيلة
أوفة   شريف

بلعروسي   حسين
سعيدي   سفيان
قابلي   الهوارية

بن مزروع   محمد
أوالجي   مريم
عاللي   مريم
هامل   نعيمة

لسن ناصر   وفاء
بن حمو    أسماء

بن صافي   خيرة سعدية
تواتي   نسرين
بلحسن   سارة
بلعربي   سعاد

رويقب   فاطمة الزهراء
ساعد   محمد

كرزابي   عبد الغني عثمان
قوال   فايزة

قرماط   رفيقة
عميمر   محمد
عثماني   إيمان

مسعود جنان   ابتسام
برحمة   إكرام

سليماني   حنان
بصديق   إكرام
بلحاج   شريفة

مانع   بالل
مانع   بالل



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د171415.503.00  ع36274/03/17
1د161415.003.00  ع37310040617
1د10057.500.00  1م3831043/03
1د10057.500.00  1م3931066012
1د161415.003.00  ع4031069/05/17
1د141414.003.00  ع41311540517
1د0.000.00  ع42312070417
1د0.000.00  4331259-L-121م
1د0.000.00  1م4431310-12
1د11058.000.00  ع4538131620217
1د141414.003.00  ع4638132769817
1د141414.003.00  ع47616910717

0 0
0

61.70 47 29

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- نقـــد حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  3نقم/  البحث العلمي أصوله و مناهجه  

كروش   حورية
يحياوي   احمد
هديلي   فاروق

العروي   عبد الرحمان
عبابو   مليكة

عجاج   عبد المؤمن
مصباح   يمينة

بوفرساخة   إيمان
بن محمدي   فاطيمة الزهراء

بوريش   أسية
خربوش   اسماعيل

صحراوي   نوال



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د131514.005.00  ع1002/09/17
1د07129.500.00  ع2012/011
1د0.000.00  ع3012/09
1د0.000.00  1م4012-045
1د0.000.00  1م501397/15
1د08109.000.00  ع31110 /612
1د0.000.00  ع712/31105
1د101412.005.00  ع014 813
1د0.000.00  ع913/005
1د101412.005.00  ع1013/008
1د0.000.00  ع1113/022
1د0.000.00  1م1213061005578
1د101211.005.00  ع1313061210002
1د0.000.00  ع14130612100188
1د12.001413.005.00  ع1513061210019
1د091210.505.00  ع1613061210030
1د0.000.00  ع1713061210052
1د081210.005.00  ع1813061210060
1د08.001511.505.00  ع1913061210076
1د0.000.00  ع2013061210093
1د0.000.00  ع2113061210100
1د111412.505.00  ع2213061210135
1د06129.000.00  ع2313061210147
1د101412.005.00  ع2413061210172
1د081411.005.00  ع2513061210174
1د111412.505.00  ع2613061210182
1د091311.005.00  ع2713061210189
1د101412.005.00  ع2813061210192
1د061410.005.00  ع2913061394420
1د0.000.00  ع3013121210044
1د07129.500.00  ع3113121210067
1د0.000.00  ع3213121210220
1د131514.005.00  ع3313382319017
1د071410.505.00  1م3420091102/15
1د0.000.00  1م352009110215

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- نقـــد حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  1نقا/  قضايا النقد األدبي  

بووشمة   ليلى
يزيد   ياسين

خروبي   صارة
التوهامي   عادل

زيوش   سعاد
قرمال   أمينة

بن حدو   نبيلة
أوفة   شريف

بلعروسي   حسين
سعيدي   سفيان
قابلي   الهوارية

بن مزروع   محمد
أوالجي   مريم
عاللي   مريم
هامل   نعيمة

لسن ناصر   وفاء
بن حمو    أسماء

بن صافي   خيرة سعدية
تواتي   نسرين
بلحسن   سارة
بلعربي   سعاد

رويقب   فاطمة الزهراء
ساعد   محمد

كرزابي   عبد الغني عثمان
قوال   فايزة

قرماط   رفيقة
عميمر   محمد
عثماني   إيمان

مسعود جنان   ابتسام
برحمة   إكرام

سليماني   حنان
بصديق   إكرام
بلحاج   شريفة

مانع   بالل
مانع   بالل



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د101512.505.00  ع36274/03/17
1د131514.005.00  ع37310040617
1د0.000.00  1م3831043/03
1د08088.000.00  1م3931066012
1د091311.005.00  ع4031069/05/17
1د131514.005.00  ع41311540517
1د0.000.00  ع42312070417
1د0.000.00  4331259-L-121م
1د0.000.00  1م4431310-12
1د0.000.00  ع4538131620217
1د141514.505.00  ع4638132769817
1د081511.505.00  ع47616910717

0 0
0

48.94 47 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- نقـــد حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  1نقا/  قضايا النقد األدبي  

كروش   حورية
يحياوي   احمد
هديلي   فاروق

العروي   عبد الرحمان
عبابو   مليكة

عجاج   عبد المؤمن
مصباح   يمينة

بوفرساخة   إيمان
بن محمدي   فاطيمة الزهراء

بوريش   أسية
خربوش   اسماعيل

صحراوي   نوال



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د181416.001.00  ع1002/09/17
1د1089.000.00  ع2012/011
1د0.000.00  ع3012/09
1د0.000.00  1م4012-045
1د0.000.00  1م501397/15
1د121111.501.00  ع31110 /612
1د0.000.00  ع712/31105
1د121011.001.00  ع014 813
1د0.000.00  ع913/005
1د12810.001.00  ع1013/008
1د0.000.00  ع1113/022
1د0.000.00  1م1213061005578
1د121111.501.00  ع1313061210002
1د14811.001.00  ع14130612100188
1د121011.001.00  ع1513061210019
1د181617.001.00  ع1613061210030
1د0.000.00  ع1713061210052
1د141213.001.00  ع1813061210060
1د161214.001.00  ع1913061210076
1د0.000.00  ع2013061210093
1د0.000.00  ع2113061210100
1د181516.501.00  ع2213061210135
1د101010.001.00  ع2313061210147
1د12810.001.00  ع2413061210172
1د121011.001.00  ع2513061210174
1د121011.001.00  ع2613061210182
1د1047.000.00  ع2713061210189
1د1279.500.00  ع2813061210192
1د141213.001.00  ع2913061394420
1د12910.501.00  ع3013121210044
1د12910.501.00  ع3113121210067
1د0.000.00  ع3213121210220
1د16812.001.00  ع3313382319017
1د1269.000.00  1م3420091102/15
1د1269.000.00  1م352009110215

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- نقـــد حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

عمودي  /  1قنع/  لغة أجنبية  

بووشمة   ليلى
يزيد   ياسين

خروبي   صارة
التوهامي   عادل

زيوش   سعاد
قرمال   أمينة

بن حدو   نبيلة
أوفة   شريف

بلعروسي   حسين
سعيدي   سفيان
قابلي   الهوارية

بن مزروع   محمد
أوالجي   مريم
عاللي   مريم
هامل   نعيمة

لسن ناصر   وفاء
بن حمو    أسماء

بن صافي   خيرة سعدية
تواتي   نسرين
بلحسن   سارة
بلعربي   سعاد

رويقب   فاطمة الزهراء
ساعد   محمد

كرزابي   عبد الغني عثمان
قوال   فايزة

قرماط   رفيقة
عميمر   محمد
عثماني   إيمان

مسعود جنان   ابتسام
برحمة   إكرام

سليماني   حنان
بصديق   إكرام
بلحاج   شريفة

مانع   بالل
مانع   بالل



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د121011.001.00  ع36274/03/17
1د181717.501.00  ع37310040617
1د0.000.00  1م3831066012
1د181617.001.00  ع3931069/05/17
1د181717.501.00  ع40311540517
1د0.000.00  ع41312070417
1د0.000.00  4231259-L-121م
1د0.000.00  1م4331310-12
1د1068.000.00  ع4438131620217
1د181516.501.00  ع4538132769817
1د161415.001.00  ع46616910717

0 0
0

54.35 46 25

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- نقـــد حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

عمودي  /  1قنع/  لغة أجنبية  

كروش   حورية
يحياوي   احمد

العروي   عبد الرحمان
عبابو   مليكة

عجاج   عبد المؤمن
مصباح   يمينة

بوفرساخة   إيمان
بن محمدي   فاطيمة الزهراء

بوريش   أسية
خربوش   اسماعيل

صحراوي   نوال



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د141313.504.00  ع1002/09/17
1د131313.004.00  ع2012/011
1د0.000.00  ع3012/09
1د81210.004.00  1م4012-045
1د0.000.00  1م501397/15
1د141313.504.00  ع31110 /612
1د0.000.00  ع712/31105
1د111312.004.00  ع014 813
1د0.000.00  ع913/005
1د131413.504.00  ع1013/008
1د0.000.00  ع1113/022
1د0.000.00  1م1213061005578
1د111211.504.00  ع1313061210002
1د171315.004.00  ع14130612100188
1د121312.504.00  ع1513061210019
1د1708.500.00  ع1613061210030
1د0.000.00  ع1713061210052
1د141313.504.00  ع1813061210060
1د151213.504.00  ع1913061210076
1د0.000.00  ع2013061210093
1د0.000.00  ع2113061210100
1د171415.504.00  ع2213061210135
1د111312.004.00  ع2313061210147
1د141313.504.00  ع2413061210172
1د141414.004.00  ع2513061210174
1د151414.504.00  ع2613061210182
1د141313.504.00  ع2713061210189
1د121413.004.00  ع2813061210192
1د1608.000.00  ع2913061394420
1د141313.504.00  ع3013121210044
1د141313.504.00  ع3113121210067
1د0.000.00  ع3213121210220
1د101311.504.00  ع3313382319017
1د1306.500.00  1م3420091102/15
1د1306.500.00  1م352009110215

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- نقـــد حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  2نقا/  مدارس النقد األدبي  

بووشمة   ليلى
يزيد   ياسين

خروبي   صارة
التوهامي   عادل

زيوش   سعاد
قرمال   أمينة

بن حدو   نبيلة
أوفة   شريف

بلعروسي   حسين
سعيدي   سفيان
قابلي   الهوارية

بن مزروع   محمد
أوالجي   مريم
عاللي   مريم
هامل   نعيمة

لسن ناصر   وفاء
بن حمو    أسماء

بن صافي   خيرة سعدية
تواتي   نسرين
بلحسن   سارة
بلعربي   سعاد

رويقب   فاطمة الزهراء
ساعد   محمد

كرزابي   عبد الغني عثمان
قوال   فايزة

قرماط   رفيقة
عميمر   محمد
عثماني   إيمان

مسعود جنان   ابتسام
برحمة   إكرام

سليماني   حنان
بصديق   إكرام
بلحاج   شريفة

مانع   بالل
مانع   بالل



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د151414.504.00  ع36274/03/17
1د111513.004.00  ع37310040617
1د7.503.750.00  1م3831043/03
1د703.500.00  1م3931066012
1د101412.004.00  ع4031069/05/17
1د141514.504.00  ع41311540517
1د0.000.00  ع42312070417
1د0.000.00  4331259-L-121م
1د0.000.00  1م4431310-12
1د1608.000.00  ع4538131620217
1د121413.004.00  ع4638132769817
1د71410.504.00  ع47616910717

0 0
0

57.45 47 27

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- نقـــد حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  2نقا/  مدارس النقد األدبي  

كروش   حورية
يحياوي   احمد
هديلي   فاروق

العروي   عبد الرحمان
عبابو   مليكة

عجاج   عبد المؤمن
مصباح   يمينة

بوفرساخة   إيمان
بن محمدي   فاطيمة الزهراء

بوريش   أسية
خربوش   اسماعيل

صحراوي   نوال



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د141313.505.00  ع1002/09/17
1د101010.005.00  ع2012/011
1د0.000.00  ع3012/09
1د0.000.00  1م4012-045
1د0.000.00  1م501397/15
1د111111.005.00  ع31110 /612
1د0.000.00  ع712/31105
1د121212.005.00  ع014 813
1د0.000.00  ع913/005
1د121212.005.00  ع1013/008
1د0.000.00  ع1113/022
1د0.000.00  1م1213061005578
1د091110.005.00  ع1313061210002
1د121212.005.00  ع14130612100188
1د111111.005.00  ع1513061210019
1د101110.505.00  ع1613061210030
1د0.000.00  ع1713061210052
1د131313.005.00  ع1813061210060
1د091110.005.00  ع1913061210076
1د0.000.00  ع2013061210093
1د0.000.00  ع2113061210100
1د141313.505.00  ع2213061210135
1د08109.000.00  ع2313061210147
1د131212.505.00  ع2413061210172
1د111111.005.00  ع2513061210174
1د121212.005.00  ع2613061210182
1د08109.000.00  ع2713061210189
1د101110.505.00  ع2813061210192
1د101110.505.00  ع2913061394420
1د121212.005.00  ع3013121210044
1د07108.500.00  ع3113121210067
1د0.000.00  ع3213121210220
1د131313.005.00  ع3313382319017
1د08088.000.00  1م3420091102/15
1د0.000.00  1م352009110215

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- نقـــد حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  3نقا/  نقد النص األدبي  

بووشمة   ليلى
يزيد   ياسين

خروبي   صارة
التوهامي   عادل

زيوش   سعاد
قرمال   أمينة

بن حدو   نبيلة
أوفة   شريف

بلعروسي   حسين
سعيدي   سفيان
قابلي   الهوارية

بن مزروع   محمد
أوالجي   مريم
عاللي   مريم
هامل   نعيمة

لسن ناصر   وفاء
بن حمو    أسماء

بن صافي   خيرة سعدية
تواتي   نسرين
بلحسن   سارة
بلعربي   سعاد

رويقب   فاطمة الزهراء
ساعد   محمد

كرزابي   عبد الغني عثمان
قوال   فايزة

قرماط   رفيقة
عميمر   محمد
عثماني   إيمان

مسعود جنان   ابتسام
برحمة   إكرام

سليماني   حنان
بصديق   إكرام
بلحاج   شريفة

مانع   بالل
مانع   بالل



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د131313.005.00  ع36274/03/17
1د131313.005.00  ع37310040617
1د07077.000.00  1م3831043/03
1د101010.005.00  1م3931066012
1د09109.500.00  ع4031069/05/17
1د151314.005.00  ع41311540517
1د0.000.00  ع42312070417
1د0.000.00  4331259-L-121م
1د0.000.00  1م4431310-12
1د110910.005.00  ع4538131620217
1د141313.505.00  ع4638132769817
1د08109.000.00  ع47616910717

0 0
0

53.19 47 25

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- نقـــد حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  3نقا/  نقد النص األدبي  

كروش   حورية
يحياوي   احمد
هديلي   فاروق

العروي   عبد الرحمان
عبابو   مليكة

عجاج   عبد المؤمن
مصباح   يمينة

بوفرساخة   إيمان
بن محمدي   فاطيمة الزهراء

بوريش   أسية
خربوش   اسماعيل

صحراوي   نوال


