
اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÇÚÅ3 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

114 14 ع00405/15
212 14 ع012/017
311 11 ع012/021
46 13 ع012-005
510 13 ع012-031
614 14 ع012-032
75 10 ع012-035
814 14 ع0883338/15
ع9130611331478

1014 12 ع13061210195
ع111478
1231003-L-12ع
1314 12 31006-L-12ع
1414 14 31010-L-12ع
1513 14 31023-L-12ع
1614 14 31031-L-12ع
1712 12 31033-L-12ع
1814 14 31038-L-12ع
1914 14 31043-L-12ع
207 14 ع31046-06
2110 12 31050-L-12ع
2214 6 31052-L-12ع
2312 7 31073-L-12ع
ع2431077/04
2512 10 31085-L-12ع
2613 13 31087-L-12ع
2713 13 31093-L-12ع
2814 14 31115-L-12ع
2912 12 31120-L-12ع
3014 14 31121-L-12ع
3114 14 31129-L-12ع
3231130-L-12ع
3311 10 31132-L-12ع
3414 12 31143-L-12ع
3513 14 31146-L-12ع
3610 13 31147-L-12ع

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

إستكشافي  /  31اعإ)  /  رقمي(ادب عربي تفاعلي 

عياد   نصيرة
قندوسي   حسين
بزغود   حليمة
مغني   فتح اهللا

بن عدلة   سماح 
بلبشير   رجاء
طيبي   حمزة

ولد جريوات   سمية
عثماني   نبيلة
زاير   سهام

بوشنافة   عائشة
سباعي   أسماء

بن سعد   أم  هاني
بلميمون   إيمان
جبور   رشيدة
يوسفي   سهيلة

سليماني   عائشة
بوعزي   فاطمة زهرة

العربي   مريم
فتوحي   عمر
سبيح   آمينة

سليماني   اسماعيل
لحمر   اكرام
عامر   محمد

يوسفي   عبد الحكيم
موساوي   فاطنة

دكار   هجيرة
رحماني   فايزة ايمان

نباتي   أمينة
هاشم   اسمهان

بلبشير   رجاء غ
سطيلة   رحيمة
بوساوو   سارة
عايشي   نعيمة

عياد زدام   وفاء
طالب   يسرى



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÇÚÅ3 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3713 8 31211-L-12ع
ع383121311
3912 12 31225-L-12ع
4012 12 31235-L-12ع
418 12 31245-L-12ع
4213 11 31249-L-12ع
4311 14 31252-L-12ع
4413 15 31284-L-12ع
456 14 ع31310-04
4611 12 31318-L-12ع
4713 12 ع31331/12
483 12 31332-L-12ع
4913 13 ع31988/04
506 14 ع38199230/14
5112 12 ع61010-07
ع5261105/07
5311 12 ع61210166
ع5461211/07
ع556191007

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

إستكشافي  /  31اعإ)  /  رقمي(ادب عربي تفاعلي 

شعبان   اسماء
مزوار   آسيا

داودي   حكيمة
بقدور   إبتسام

سليماني   سارة
مماد   عائشة 
رامي   نجوى
بوخالفة   امينة
بوكليخة   حياة

بكريت   فاطمة الزهراء
كدان   ايمان

رحال   صليحة
بن مني   فاطمة الزهراء

حمري   مصطفى
ددوش   رفيقة
قادري   دنيا
خيار   غنية

بن سماعين   زهرة
بن مهدي   عبد الحكيم



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

áÓÚ3 2.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

117 17 ع00304/15
215 15 ع00503/15
317.5 15.5 ع00606/15
413.5 12.5 ع00705/15
514 14 ع01103/15
613.5 13.5 ع012-013
710 10 ع01381
815 15 ع01505/15
ع903/388

ع101225
ع1114011851
1212 12 ع18018/09
1315.5 14.5 ع18069
1411 11 ع25380/10
1510.5 10.5 31001-L-12ع
1614 13 31007-L-12ع
1711 9 31014-L-12ع
1811 10 31018-L-12ع
1931030-L-12ع
2016 16 31034-L-12ع
2114.5 13.5 31062-L-12ع
2211.5 9.5 31083-L-12ع
2311 9 31086-L-12ع
2411 9 31090-L-12ع
2516.5 15.5 31101-L-12ع
2616 14 31111-L-12ع
2714 14 ع31112/12
2815 14.5 31126-L-12ع
2912.5 12.5 31137-L-12ع
3011.5 11.5 31141-L-12ع
3111 11 31152-L-12ع
3210.5 10.5 31232-L-12ع
3312.5 12.5 ع31235/11
ع3431238/11
3517 16 31239-L-12ع
3616 14 31244-L-12ع

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 الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

عمودي  /  32لسع/  إعالم آلــي  

عبابو   نجاة
العرابي   فاطمة

سيواني   عبد الحق
عسكر   خديجة

ملوك   سيدي محمد
بشالغم   جياللي
بلعباسي   رشيد

الحاج سعيد   يمينة
صالح   صليحة

شاط   شرف الدين
حاجي   بلقاسم
مصار   يوسف

بن خالدي   زوليخة
رحمي   أسماء
براهمي   آمنة

شيبوب فالح   أمينة
مجاهداوي   بلقاسم

سالمة   حنان
دحماني   سهام

بلفاطمي   عبد الكريم
دحون   نعيمة
هلو   سميرة

هديلي   فاطمة زهرة
بوعياد   فتيحة
فوقية   خيرة

شعبان   إكرام
سنوسي   رانية
سديري   حليمة

عمور   عبد القادر
مزوار   محمد

بكاي   نجية
هداجي   محمد

قرمودي   نورية
بلحاج   أحالم
مبارك   اسماء
سحنون   زينب



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

áÓÚ3 2.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3713 11 31246-L-12ع
3831250-L-12ع
3917 15 31254-L-12ع
4011 9 31260-L-12ع
4118 18 31285-L-12ع
4218.5 17 ع31320-12
4317 15.5 31329-L-12ع
4412 8 31333-L-12ع
4512 12 ع31431-05
ع46371/15
4712 11 ع61127-08
ع4861132/07
4914.5 14.5 ع61210167
ع5061210238
ع5161210239
5212 12 ع6121031
ع5361685/07

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 الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

عمودي  /  32لسع/  إعالم آلــي  

باب العياط   سعاد
بن عبد الرحمان   فاطمة الزهراء

بن درمل   نوال
بن عبد المومن   عمارية

بن زيدور   بومدين
غنيمي   عائشة
قالمي   صليحة

فارح   هاجرة بنت محمد
عبدالرحيم   مريم سمية

ريان   فاطمة زهرة
بن مصطفى   حنان

دويدي   محمد حسام
دربال   منور
قرين   لطيفة

قرين   زوليخة
قارة محمد   نضيرة
بن رمضان   محمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا45.00

1د111412.505.00  ع100405/15
1د11.516.514.005.00  ع2012/017
1د121413.005.00  ع3012/021
1د14.51313.755.00  ع4012-005
1د101412.005.00  ع5012-031
1د0.000.00  ع6012-032
1د1089.000.00  ع7012-035
1د151113.005.00  ع80883338/15
1د0.000.00  ع9130611331478
1د111412.505.00  ع1013061210195
1د0.000.00  ع111478
1د105.000.00  1231003-L-12ع
1د14.51514.755.00  1331006-L-12ع
1د111211.505.00  1431010-L-12ع
1د91411.505.00  1531023-L-12ع
1د10.51613.255.00  1631031-L-12ع
1د10.51412.255.00  1731033-L-12ع
1د111412.505.00  1831038-L-12ع
1د131413.505.00  1931043-L-12ع
1د11.51211.755.00  ع2031046-06
1د101412.005.00  2131050-L-12ع
1د101412.005.00  2231052-L-12ع
1د11.51412.755.00  2331073-L-12ع
1د0.000.00  ع2431077/04
1د716.511.755.00  2531085-L-12ع
1د11.51412.755.00  2631087-L-12ع
1د13.51413.755.00  2731093-L-12ع
1د101311.505.00  2831115-L-12ع
1د7.5129.750.00  2931120-L-12ع
1د121413.005.00  3031121-L-12ع
1د17.51817.755.00  3131129-L-12ع
1د0.000.00  3231130-L-12ع
1د101311.505.00  3331132-L-12ع
1د69.57.750.00  3431143-L-12ع
1د111211.505.00  3531146-L-12ع

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  32اعا/  الرواية المغاربية  

عياد   نصيرة
قندوسي   حسين
بزغود   حليمة
مغني   فتح اهللا

بن عدلة   سماح 
بلبشير   رجاء
طيبي   حمزة

ولد جريوات   سمية
عثماني   نبيلة
زاير   سهام

بوشنافة   عائشة
سباعي   أسماء

بن سعد   أم  هاني
بلميمون   إيمان
جبور   رشيدة
يوسفي   سهيلة

سليماني   عائشة
بوعزي   فاطمة زهرة

العربي   مريم
فتوحي   عمر
سبيح   آمينة

سليماني   اسماعيل
لحمر   اكرام
عامر   محمد

يوسفي   عبد الحكيم
موساوي   فاطنة

دكار   هجيرة
رحماني   فايزة ايمان

نباتي   أمينة
هاشم   اسمهان

بلبشير   رجاء غ
سطيلة   رحيمة
بوساوو   سارة
عايشي   نعيمة

عياد زدام   وفاء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا45.00

1د111412.505.00  3631147-L-12ع
1د11.51412.755.00  3731211-L-12ع
1د0.000.00  ع383121311
1د91311.005.00  3931225-L-12ع
1د15.51414.755.00  4031235-L-12ع
1د121212.005.00  4131245-L-12ع
1د101311.505.00  4231249-L-12ع
1د101412.005.00  4331252-L-12ع
1د17.516.517.005.00  4431284-L-12ع
1د81310.505.00  ع4531310-04
1د8.5119.750.00  4631318-L-12ع
1د101412.005.00  ع4731331/12
1د12910.505.00  4831332-L-12ع
1د171315.005.00  ع4931988/04
1د13.51112.255.00  ع5038199230/14
1د101211.005.00  ع5161010-07
1د0.000.00  ع5261105/07
1د9.51110.255.00  ع5361210166
1د0.000.00  ع5461211/07
1د0.000.00  ع556191007

0 0
0

74.55 55 41

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  32اعا/  الرواية المغاربية  

طالب   يسرى
شعبان   اسماء
مزوار   آسيا

داودي   حكيمة
بقدور   إبتسام

سليماني   سارة
مماد   عائشة 
رامي   نجوى
بوخالفة   امينة
بوكليخة   حياة

بكريت   فاطمة الزهراء
كدان   ايمان

رحال   صليحة
بن مني   فاطمة الزهراء

حمري   مصطفى
ددوش   رفيقة
قادري   دنيا
خيار   غنية

بن سماعين   زهرة
بن مهدي   عبد الحكيم



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د161716.501.00  ع100405/15
1د140710.501.00  ع2012/017
1د12037.500.00  ع3012/021
1د140710.501.00  ع4012-005
1د121011.001.00  ع5012-031
1د141414.001.00  ع6012-032
1د101211.001.00  ع7012-035
1د121413.001.00  ع80883338/15
1د0.000.00  ع9130611331478
1د101311.501.00  ع1013061210195
1د0.000.00  ع111478
1د0.000.00  1231003-L-12ع
1د171717.001.00  1331006-L-12ع
1د091311.001.00  1431010-L-12ع
1د07087.500.00  1531023-L-12ع
1د121312.501.00  1631031-L-12ع
1د081310.501.00  1731033-L-12ع
1د161616.001.00  1831038-L-12ع
1د141615.001.00  1931043-L-12ع
1د120810.001.00  ع2031046-06
1د131313.001.00  2131050-L-12ع
1د121212.001.00  2231052-L-12ع
1د07119.000.00  2331073-L-12ع
1د0.000.00  ع2431077/04
1د151213.501.00  2531085-L-12ع
1د151012.501.00  2631087-L-12ع
1د07129.500.00  2731093-L-12ع
1د151213.501.00  2831115-L-12ع
1د131011.501.00  2931120-L-12ع
1د161515.501.00  3031121-L-12ع
1د0.000.00  3131129-L-12ع
1د0.000.00  3231130-L-12ع
1د131313.001.00  3331132-L-12ع
1د141213.001.00  3431143-L-12ع
1د151012.501.00  3531146-L-12ع

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

إستكشافي  /  32اعإ/  سيكولوجية اإلبداع في فن و أدب  

عياد   نصيرة
قندوسي   حسين
بزغود   حليمة
مغني   فتح اهللا

بن عدلة   سماح 
بلبشير   رجاء
طيبي   حمزة

ولد جريوات   سمية
عثماني   نبيلة
زاير   سهام

بوشنافة   عائشة
سباعي   أسماء

بن سعد   أم  هاني
بلميمون   إيمان
جبور   رشيدة
يوسفي   سهيلة

سليماني   عائشة
بوعزي   فاطمة زهرة

العربي   مريم
فتوحي   عمر
سبيح   آمينة

سليماني   اسماعيل
لحمر   اكرام
عامر   محمد

يوسفي   عبد الحكيم
موساوي   فاطنة

دكار   هجيرة
رحماني   فايزة ايمان

نباتي   أمينة
هاشم   اسمهان

بلبشير   رجاء غ
سطيلة   رحيمة
بوساوو   سارة
عايشي   نعيمة

عياد زدام   وفاء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د13059.000.00  3631147-L-12ع
1د05055.000.00  3731211-L-12ع
1د0.000.00  ع383121311
1د150711.001.00  3931225-L-12ع
1د141012.001.00  4031235-L-12ع
1د141313.501.00  4131245-L-12ع
1د101010.001.00  4231249-L-12ع
1د151515.001.00  4331252-L-12ع
1د151113.001.00  4431284-L-12ع
1د131112.001.00  ع4531310-04
1د101512.501.00  4631318-L-12ع
1د111010.501.00  ع4731331/12
1د121212.001.00  4831332-L-12ع
1د171717.001.00  ع4931988/04
1د151213.501.00  ع5038199230/14
1د130810.501.00  ع5161010-07
1د0.000.00  ع5261105/07
1د07066.500.00  ع5361210166
1د0.000.00  ع5461211/07
1د0.000.00  ع556191007

0 0
0

69.09 55 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 اآلدب العربي

السداسي الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

إستكشافي  /  32اعإ/  سيكولوجية اإلبداع في فن و أدب  

طالب   يسرى
شعبان   اسماء
مزوار   آسيا

داودي   حكيمة
بقدور   إبتسام

سليماني   سارة
مماد   عائشة 
رامي   نجوى
بوخالفة   امينة
بوكليخة   حياة

بكريت   فاطمة الزهراء
كدان   ايمان

رحال   صليحة
بن مني   فاطمة الزهراء

حمري   مصطفى
ددوش   رفيقة
قادري   دنيا
خيار   غنية

بن سماعين   زهرة
بن مهدي   عبد الحكيم



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا25.00

1د1414.514.255.00  ع100405/15
1د1514.514.755.00  ع2012/017
1د141313.505.00  ع3012/021
1د121212.005.00  ع4012-005
1د141313.505.00  ع5012-031
1د0.000.00  ع6012-032
1د126.000.00  ع7012-035
1د141313.505.00  ع80883338/15
1د0.000.00  ع9130611331478
1د141414.005.00  ع1013061210195
1د115.500.00  ع111478
1د1212.512.255.00  1231003-L-12ع
1د141414.005.00  1331006-L-12ع
1د1413.513.755.00  1431010-L-12ع
1د1212.512.255.00  1531023-L-12ع
1د1414.514.255.00  1631031-L-12ع
1د111312.005.00  1731033-L-12ع
1د121312.505.00  1831038-L-12ع
1د1214.513.255.00  1931043-L-12ع
1د121011.005.00  ع2031046-06
1د141313.505.00  2131050-L-12ع
1د141213.005.00  2231052-L-12ع
1د136.500.00  2331073-L-12ع
1د0.000.00  ع2431077/04
1د1413.513.755.00  2531085-L-12ع
1د141313.505.00  2631087-L-12ع
1د141313.505.00  2731093-L-12ع
1د11.512.512.005.00  2831115-L-12ع
1د11.51312.255.00  2931120-L-12ع
1د121312.505.00  3031121-L-12ع
1د131313.005.00  3131129-L-12ع
1د0.000.00  3231130-L-12ع
1د14.51313.755.00  3331132-L-12ع
1د243.000.00  3431143-L-12ع
1د121312.505.00  3531146-L-12ع

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  31اعم)  /  بحث و تحليل(فنيات بحث و كتابة

عياد   نصيرة
قندوسي   حسين
بزغود   حليمة
مغني   فتح اهللا

بن عدلة   سماح 
بلبشير   رجاء
طيبي   حمزة

ولد جريوات   سمية
عثماني   نبيلة
زاير   سهام

بوشنافة   عائشة
سباعي   أسماء

بن سعد   أم  هاني
بلميمون   إيمان
جبور   رشيدة
يوسفي   سهيلة

سليماني   عائشة
بوعزي   فاطمة زهرة

العربي   مريم
فتوحي   عمر
سبيح   آمينة

سليماني   اسماعيل
لحمر   اكرام
عامر   محمد

يوسفي   عبد الحكيم
موساوي   فاطنة

دكار   هجيرة
رحماني   فايزة ايمان

نباتي   أمينة
هاشم   اسمهان

بلبشير   رجاء غ
سطيلة   رحيمة
بوساوو   سارة
عايشي   نعيمة

عياد زدام   وفاء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا25.00

1د121212.005.00  3631147-L-12ع
1د141414.005.00  3731211-L-12ع
1د0.000.00  ع383121311
1د121212.005.00  3931225-L-12ع
1د131413.505.00  4031235-L-12ع
1د141313.505.00  4131245-L-12ع
1د131313.005.00  4231249-L-12ع
1د141414.005.00  4331252-L-12ع
1د141313.505.00  4431284-L-12ع
1د141313.505.00  ع4531310-04
1د81210.005.00  4631318-L-12ع
1د121413.005.00  ع4731331/12
1د1348.500.00  4831332-L-12ع
1د1212.512.255.00  ع4931988/04
1د141313.505.00  ع5038199230/14
1د1211.511.755.00  ع5161010-07
1د0.000.00  ع5261105/07
1د71310.005.00  ع5361210166
1د0.000.00  ع5461211/07
1د0.000.00  ع556191007

0 0
0

76.36 55 42

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  31اعم)  /  بحث و تحليل(فنيات بحث و كتابة

طالب   يسرى
شعبان   اسماء
مزوار   آسيا

داودي   حكيمة
بقدور   إبتسام

سليماني   سارة
مماد   عائشة 
رامي   نجوى
بوخالفة   امينة
بوكليخة   حياة

بكريت   فاطمة الزهراء
كدان   ايمان

رحال   صليحة
بن مني   فاطمة الزهراء

حمري   مصطفى
ددوش   رفيقة
قادري   دنيا
خيار   غنية

بن سماعين   زهرة
بن مهدي   عبد الحكيم



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا34.00

1د1211.511.754.00  ع100405/15
1د181717.504.00  ع2012/017
1د253.500.00  ع3012/021
1د14811.004.00  ع4012-005
1د6108.000.00  ع5012-031
1د0.000.00  ع6012-032
1د3.51.750.00  ع7012-035
1د4.53.54.000.00  ع80883338/15
1د0.000.00  ع9130611331478
1د45.54.750.00  ع1013061210195
1د0.000.00  ع111478
1د0.000.00  1231003-L-12ع
1د13.51413.754.00  1331006-L-12ع
1د634.500.00  1431010-L-12ع
1د232.500.00  1531023-L-12ع
1د12.57.510.004.00  1631031-L-12ع
1د36.54.750.00  1731033-L-12ع
1د5.54.55.000.00  1831038-L-12ع
1د131011.504.00  1931043-L-12ع
1د967.500.00  ع2031046-06
1د1168.500.00  2131050-L-12ع
1د375.000.00  2231052-L-12ع
1د3.533.250.00  2331073-L-12ع
1د0.000.00  ع2431077/04
1د13.5710.254.00  2531085-L-12ع
1د68.57.250.00  2631087-L-12ع
1د101211.004.00  2731093-L-12ع
1د64.55.250.00  2831115-L-12ع
1د2.543.250.00  2931120-L-12ع
1د4.58.56.500.00  3031121-L-12ع
1د138.510.754.00  3131129-L-12ع
1د0.000.00  3231130-L-12ع
1د4.5107.250.00  3331132-L-12ع
1د5.54.55.000.00  3431143-L-12ع
1د444.000.00  3531146-L-12ع

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  34اعا  /  2قضايا نحورية و صرفية 

عياد   نصيرة
قندوسي   حسين
بزغود   حليمة
مغني   فتح اهللا

بن عدلة   سماح 
بلبشير   رجاء
طيبي   حمزة

ولد جريوات   سمية
عثماني   نبيلة
زاير   سهام

بوشنافة   عائشة
سباعي   أسماء

بن سعد   أم  هاني
بلميمون   إيمان
جبور   رشيدة
يوسفي   سهيلة

سليماني   عائشة
بوعزي   فاطمة زهرة

العربي   مريم
فتوحي   عمر
سبيح   آمينة

سليماني   اسماعيل
لحمر   اكرام
عامر   محمد

يوسفي   عبد الحكيم
موساوي   فاطنة

دكار   هجيرة
رحماني   فايزة ايمان

نباتي   أمينة
هاشم   اسمهان

بلبشير   رجاء غ
سطيلة   رحيمة
بوساوو   سارة
عايشي   نعيمة

عياد زدام   وفاء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا34.00

1د121011.004.00  3631147-L-12ع
1د354.000.00  3731211-L-12ع
1د2.55.54.000.00  ع383121311
1د0.000.00  3931225-L-12ع
1د475.500.00  4031235-L-12ع
1د4.5107.250.00  4131245-L-12ع
1د109.59.750.00  4231249-L-12ع
1د2.54.53.500.00  4331252-L-12ع
1د147.000.00  4431284-L-12ع
1د2.52.2.250.00  ع4531310-04
1د54.54.750.00  4631318-L-12ع
1د576.000.00  ع4731331/12
1د74.55.750.00  4831332-L-12ع
1د11.51211.754.00  ع4931988/04
1د121111.504.00  ع5038199230/14
1د1.55.53.500.00  ع5161010-07
1د0.000.00  ع5261105/07
1د6.53.250.00  ع5361210166
1د0.000.00  ع5461211/07
1د0.000.00  ع556191007

0 0
0

21.82 55 12

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  34اعا  /  2قضايا نحورية و صرفية 

طالب   يسرى
شعبان   اسماء
مزوار   آسيا

داودي   حكيمة
بقدور   إبتسام

سليماني   سارة
مماد   عائشة 
رامي   نجوى
بوخالفة   امينة
بوكليخة   حياة

بكريت   فاطمة الزهراء
كدان   ايمان

رحال   صليحة
بن مني   فاطمة الزهراء

حمري   مصطفى
ددوش   رفيقة
قادري   دنيا
خيار   غنية

بن سماعين   زهرة
بن مهدي   عبد الحكيم



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا34.00

1د1414.514.254.00  ع100405/15
1د1414.514.254.00  ع2012/017
1د1211.511.754.00  ع3012/021
1د1312.512.754.00  ع4012-005
1د111211.504.00  ع5012-031
1د0.000.00  ع6012-032
1د126.000.00  ع7012-035
1د141414.004.00  ع80883338/15
1د0.000.00  ع9130611331478
1د10.511.511.004.00  ع1013061210195
1د0.000.00  ع111478
1د0.000.00  1231003-L-12ع
1د141414.004.00  1331006-L-12ع
1د121212.004.00  1431010-L-12ع
1د12.511.512.004.00  1531023-L-12ع
1د111211.504.00  1631031-L-12ع
1د11.510.511.004.00  1731033-L-12ع
1د12.513.513.004.00  1831038-L-12ع
1د12.513.513.004.00  1931043-L-12ع
1د131313.004.00  ع2031046-06
1د10.51110.754.00  2131050-L-12ع
1د11.514.513.004.00  2231052-L-12ع
1د1112.511.754.00  2331073-L-12ع
1د0.000.00  ع2431077/04
1د111312.004.00  2531085-L-12ع
1د141414.004.00  2631087-L-12ع
1د10.51211.254.00  2731093-L-12ع
1د151515.004.00  2831115-L-12ع
1د05044.500.00  2931120-L-12ع
1د121312.504.00  3031121-L-12ع
1د141514.504.00  3131129-L-12ع
1د0.000.00  3231130-L-12ع
1د121212.004.00  3331132-L-12ع
1د08.511.510.004.00  3431143-L-12ع
1د121312.504.00  3531146-L-12ع

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  33اعا/  قظايا نقدية  

عياد   نصيرة
قندوسي   حسين
بزغود   حليمة
مغني   فتح اهللا

بن عدلة   سماح 
بلبشير   رجاء
طيبي   حمزة

ولد جريوات   سمية
عثماني   نبيلة
زاير   سهام

بوشنافة   عائشة
سباعي   أسماء

بن سعد   أم  هاني
بلميمون   إيمان
جبور   رشيدة
يوسفي   سهيلة

سليماني   عائشة
بوعزي   فاطمة زهرة

العربي   مريم
فتوحي   عمر
سبيح   آمينة

سليماني   اسماعيل
لحمر   اكرام
عامر   محمد

يوسفي   عبد الحكيم
موساوي   فاطنة

دكار   هجيرة
رحماني   فايزة ايمان

نباتي   أمينة
هاشم   اسمهان

بلبشير   رجاء غ
سطيلة   رحيمة
بوساوو   سارة
عايشي   نعيمة

عياد زدام   وفاء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا34.00

1د10.511.511.004.00  3631147-L-12ع
1د06087.000.00  3731211-L-12ع
1د0.000.00  ع383121311
1د12.51212.254.00  3931225-L-12ع
1د1414.514.254.00  4031235-L-12ع
1د11.51312.254.00  4131245-L-12ع
1د131413.504.00  4231249-L-12ع
1د151515.004.00  4331252-L-12ع
1د11.51312.254.00  4431284-L-12ع
1د081210.004.00  ع4531310-04
1د14.51514.754.00  4631318-L-12ع
1د111010.504.00  ع4731331/12
1د11.512.512.004.00  4831332-L-12ع
1د1514.514.754.00  ع4931988/04
1د13.514.514.004.00  ع5038199230/14
1د081210.004.00  ع5161010-07
1د0.000.00  ع5261105/07
1د09067.500.00  ع5361210166
1د0.000.00  ع5461211/07
1د0.000.00  ع556191007

0 0
0

74.55 55 41

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  33اعا/  قظايا نقدية  

طالب   يسرى
شعبان   اسماء
مزوار   آسيا

داودي   حكيمة
بقدور   إبتسام

سليماني   سارة
مماد   عائشة 
رامي   نجوى
بوخالفة   امينة
بوكليخة   حياة

بكريت   فاطمة الزهراء
كدان   ايمان

رحال   صليحة
بن مني   فاطمة الزهراء

حمري   مصطفى
ددوش   رفيقة
قادري   دنيا
خيار   غنية

بن سماعين   زهرة
بن مهدي   عبد الحكيم



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د101412.001.00  ع100405/15
1د11.251211.631.00  ع2012/017
1د13.501313.251.00  ع3012/021
1د15.501113.251.00  ع4012-005
1د12.251312.631.00  ع5012-031
1د0.000.00  ع6012-032
1د10.751010.381.00  ع7012-035
1د12.751111.881.00  ع80883338/15
1د0.000.00  ع9130611331478
1د151314.001.00  ع1013061210195
1د0.000.00  ع111478
1د9.751210.881.00  1231003-L-12ع
1د161314.501.00  1331006-L-12ع
1د11.501312.251.00  1431010-L-12ع
1د11.501211.751.00  1531023-L-12ع
1د141313.501.00  1631031-L-12ع
1د141213.001.00  1731033-L-12ع
1د11.501312.251.00  1831038-L-12ع
1د121312.501.00  1931043-L-12ع
1د16.501113.751.00  ع2031046-06
1د15.501213.751.00  2131050-L-12ع
1د111211.501.00  2231052-L-12ع
1د151314.001.00  2331073-L-12ع
1د0.000.00  ع2431077/04
1د13.751313.381.00  2531085-L-12ع
1د151314.001.00  2631087-L-12ع
1د10.751211.381.00  2731093-L-12ع
1د141213.001.00  2831115-L-12ع
1د131313.001.00  2931120-L-12ع
1د17.501415.751.00  3031121-L-12ع
1د1315.5014.251.00  3131129-L-12ع
1د0.000.00  3231130-L-12ع
1د161314.501.00  3331132-L-12ع
1د13.751011.881.00  3431143-L-12ع
1د131313.001.00  3531146-L-12ع

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

عمودي  /  31اعع/  لغة أجنبيــة  

عياد   نصيرة
قندوسي   حسين
بزغود   حليمة
مغني   فتح اهللا

بن عدلة   سماح 
بلبشير   رجاء
طيبي   حمزة

ولد جريوات   سمية
عثماني   نبيلة
زاير   سهام

بوشنافة   عائشة
سباعي   أسماء

بن سعد   أم  هاني
بلميمون   إيمان
جبور   رشيدة
يوسفي   سهيلة

سليماني   عائشة
بوعزي   فاطمة زهرة

العربي   مريم
فتوحي   عمر
سبيح   آمينة

سليماني   اسماعيل
لحمر   اكرام
عامر   محمد

يوسفي   عبد الحكيم
موساوي   فاطنة

دكار   هجيرة
رحماني   فايزة ايمان

نباتي   أمينة
هاشم   اسمهان

بلبشير   رجاء غ
سطيلة   رحيمة
بوساوو   سارة
عايشي   نعيمة

عياد زدام   وفاء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د15.251213.631.00  3631147-L-12ع
1د12.501312.751.00  3731211-L-12ع
1د0.000.00  ع383121311
1د12.251312.631.00  3931225-L-12ع
1د13.251313.131.00  4031235-L-12ع
1د14.251112.631.00  4131245-L-12ع
1د17.751415.881.00  4231249-L-12ع
1د15.251314.131.00  4331252-L-12ع
1د151314.001.00  4431284-L-12ع
1د13.751011.881.00  ع4531310-04
1د14.501213.251.00  4631318-L-12ع
1د11.251312.131.00  ع4731331/12
1د17.251013.631.00  4831332-L-12ع
1د11.251312.131.00  ع4931988/04
1د091210.501.00  ع5038199230/14
1د12.751011.381.00  ع5161010-07
1د0.000.00  ع5261105/07
1د10.51010.251.00  ع5361210166
1د0.000.00  ع5461211/07
1د0.000.00  ع556191007

0 0
0

83.64 55 46

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 الثالث- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

عمودي  /  31اعع/  لغة أجنبيــة  

طالب   يسرى
شعبان   اسماء
مزوار   آسيا

داودي   حكيمة
بقدور   إبتسام

سليماني   سارة
مماد   عائشة 
رامي   نجوى
بوخالفة   امينة
بوكليخة   حياة

بكريت   فاطمة الزهراء
كدان   ايمان

رحال   صليحة
بن مني   فاطمة الزهراء

حمري   مصطفى
ددوش   رفيقة
قادري   دنيا
خيار   غنية

بن سماعين   زهرة
بن مهدي   عبد الحكيم



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÃÍã1 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

ع1012003
212 8 1م012-007
312 9 ع12/31054
411 10 ع12/31302
511 10 ع13/009
611 7 ع13/010
711 9 ع13/015
811 12 ع13/023
912 8 ع13/032

ع10130061210073
1113 12 ع13061210035
ع1213061210044
1311 13 ع13061210055
1411 9 ع13061210056
1511 10 ع13061210061
1612 10 ع13061210068
ع1713061210079
1813 9 ع13061210080
ع1913061210083
2011 10 ع13061210094
2113 13 ع13061210108
ع2213061210110
2311 9 ع13061210114
ع2413061210118
2512 10 ع13061210126
2613 11 ع13061210131
2711 15 ع13061210137
2811 9 ع13061210140
2911 8 ع13061210156
3011 10 ع13061210184
ع3113061210190
3211 11 ع13061210196
ع3313061210199
3412 10 ع13061210205
ع3513061494434
3610 6 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  /  10أحم/  موسيقى 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

3712 6 ع13121210035
ع3813121210096
3912 10 ع180090917
ع403104612
4110 10 ع313010517
4211 8 ع3132312
4331323-L-121م
4410 14 ع313480417
4510 8 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  /  10أحم/  موسيقى 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


