
كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د8119.500.00  ع100911/15
1د0.000.00  ع2012/025
1د121513.501.00  ع3012-016
1د988.500.00  ع4012-027
1د13.513.513.501.00  ع501406/15
1د13.51313.251.00  ع605197/015
1د11.514.513.001.00  ع7087/00
1د6108.000.00  ع811001
1د10.511.511.001.00  ع913061210073
1د8109.000.00  ع1013061210150
1د111111.001.00  ع1113061210209
1د10.511.511.001.00  ع121361210073
1د0.000.00  ع13200135/15
1د4.58.56.500.00  1431072-L-12ع
1د0.000.00  1531074-L-12ع
1د8109.000.00  1631076-L-12ع
1د6.57.57.000.00  ع1731081/15
1د798.000.00  1831088-L-12ع
1د787.500.00  1931094-L-12ع
1د71310.001.00  2031099-L-12ع
1د11.510.511.001.00  ع2131119-12
1د8.511.510.001.00  2231122-L-12ع
1د7119.000.00  2331125-L-12ع
1د101311.501.00  2431128-L-12ع
1د91311.001.00  2531145-L-12ع
1د1089.000.00  2631224-L-12ع
1د10.511.511.001.00  2731273-L-12ع
1د7.5119.250.00  2831275-L-12ع
1د1111.511.251.00  2931277-L-12ع
1د5128.500.00  3031281-L-12ع
1د5107.500.00  3131290-L-12ع
1د81210.001.00  3231294-L-12ع
1د81310.501.00  3331297-L-12ع
1د6.57.57.000.00  ع343131112
1د10.512.511.501.00  ع35381/15

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

إستكشافي  /  31نحإ/  أدب التصوف المقارن  

طيبي   بالل
عبدلي   حنان

بلعباس   محمد
بوترفاس   خديجة

عطار   حياة
خوالف   الهوارية

كريب   كنزة
معزوز   سمير

بن أحميدي   خالد
خلفة   فاطمة الزهراء

زروقي   أمينة
بن أحميدي   خالد

وارد   سومية
بلعباس   أسماء

بختي   جمعة
باي   خديجة

بوكرابيلة   سارة
جاللي   فاطيمة

الوحيشي   زهرة
تاوتاي   حليمة
مكاوي   أحمد
نعوم   جمال

زماني   حليمة
بوعناتي   رباب
ميراوي   وسام

رمضاني   أمينة
بداد   ربيعة

بن أحمد   سلمى
قزان   سهام

بطيوي   مختارية
تواتي   رجاء

بن سعد   صليحة
قندوز   فضيلة
معتوق   حنان

اوالد نهير   أحمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د141213.001.00  ع36612430815
0 0

0
50.00 36 18

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

إستكشافي  /  31نحإ/  أدب التصوف المقارن  

مسعودي   أمينة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا45.00

1د12.51312.755.00  ع100911/15
1د0.000.00  ع2012/025
1د1212.512.255.00  ع3012-016
1د131313.005.00  ع4012-027
1د121312.505.00  ع501406/15
1د12.512.512.505.00  ع605197/015
1د13.51313.255.00  ع7087/00
1د13.51313.255.00  ع811001
1د12.51212.255.00  ع913061210073
1د12.51212.255.00  ع1013061210150
1د131212.505.00  ع1113061210209
1د12.51212.255.00  ع121361210073
1د13.56.750.00  ع13200135/15
1د12.51212.255.00  1431072-L-12ع
1د0.000.00  1531074-L-12ع
1د12.51212.255.00  1631076-L-12ع
1د12.51111.755.00  ع1731081/15
1د11.512.512.005.00  1831088-L-12ع
1د12.51212.255.00  1931094-L-12ع
1د121312.505.00  2031099-L-12ع
1د12.51212.255.00  ع2131119-12
1د1312.512.755.00  2231122-L-12ع
1د12.51212.255.00  2331125-L-12ع
1د11.511.511.505.00  2431128-L-12ع
1د1213.512.755.00  2531145-L-12ع
1د131313.005.00  2631224-L-12ع
1د12.51212.255.00  2731273-L-12ع
1د11.51211.755.00  2831275-L-12ع
1د1310.511.755.00  2931277-L-12ع
1د12.51212.255.00  3031281-L-12ع
1د1212.512.255.00  3131290-L-12ع
1د1111.511.255.00  3231294-L-12ع
1د11.512.512.005.00  3331297-L-12ع
1د13.51313.255.00  ع343131112
1د1312.512.755.00  ع35381/15

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

ألساسي  /  32نحا/  تحليل الخطاب النقدي  

طيبي   بالل
عبدلي   حنان

بلعباس   محمد
بوترفاس   خديجة

عطار   حياة
خوالف   الهوارية

كريب   كنزة
معزوز   سمير

بن أحميدي   خالد
خلفة   فاطمة الزهراء

زروقي   أمينة
بن أحميدي   خالد

وارد   سومية
بلعباس   أسماء

بختي   جمعة
باي   خديجة

بوكرابيلة   سارة
جاللي   فاطيمة

الوحيشي   زهرة
تاوتاي   حليمة
مكاوي   أحمد
نعوم   جمال

زماني   حليمة
بوعناتي   رباب
ميراوي   وسام

رمضاني   أمينة
بداد   ربيعة

بن أحمد   سلمى
قزان   سهام

بطيوي   مختارية
تواتي   رجاء

بن سعد   صليحة
قندوز   فضيلة
معتوق   حنان

اوالد نهير   أحمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا45.00

1د12.51212.255.00  ع36612430815
0 0

0
91.67 36 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 الثالث- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

ألساسي  /  32نحا/  تحليل الخطاب النقدي  

مسعودي   أمينة



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة غير مطلوبة مسبقا24.00

1د1147.500.00  ع100911/15
1د0.000.00  ع2012/025
1د1099.500.00  ع3012-016
1د131011.504.00  ع4012-027
1د101412.004.00  ع501406/15
1د151515.004.00  ع605197/015
1د141615.004.00  ع7087/00
1د121111.504.00  ع811001
1د8109.000.00  ع913061210073
1د645.000.00  ع1013061210150
1د101110.504.00  ع1113061210209
1د8109.000.00  ع121361210073
1د131011.504.00  ع13200135/15
1د5107.500.00  1431072-L-12ع
1د0.000.00  1531074-L-12ع
1د1179.000.00  1631076-L-12ع
1د6108.000.00  ع1731081/15
1د8109.000.00  1831088-L-12ع
1د7129.500.00  1931094-L-12ع
1د81210.004.00  2031099-L-12ع
1د1269.000.00  ع2131119-12
1د13810.504.00  2231122-L-12ع
1د1189.500.00  2331125-L-12ع
1د131212.504.00  2431128-L-12ع
1د9109.500.00  2531145-L-12ع
1د3106.500.00  2631224-L-12ع
1د121011.004.00  2731273-L-12ع
1د101110.504.00  2831275-L-12ع
1د111010.504.00  2931277-L-12ع
1د967.500.00  3031281-L-12ع
1د777.000.00  3131290-L-12ع
1د101010.004.00  3231294-L-12ع
1د1099.500.00  3331297-L-12ع
1د91210.504.00  ع343131112
1د121011.004.00  ع35381/15

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  32نحم  /  3تعليمية النص المدرسي طور

طيبي   بالل
عبدلي   حنان

بلعباس   محمد
بوترفاس   خديجة

عطار   حياة
خوالف   الهوارية

كريب   كنزة
معزوز   سمير

بن أحميدي   خالد
خلفة   فاطمة الزهراء

زروقي   أمينة
بن أحميدي   خالد

وارد   سومية
بلعباس   أسماء

بختي   جمعة
باي   خديجة

بوكرابيلة   سارة
جاللي   فاطيمة

الوحيشي   زهرة
تاوتاي   حليمة
مكاوي   أحمد
نعوم   جمال

زماني   حليمة
بوعناتي   رباب
ميراوي   وسام

رمضاني   أمينة
بداد   ربيعة

بن أحمد   سلمى
قزان   سهام

بطيوي   مختارية
تواتي   رجاء

بن سعد   صليحة
قندوز   فضيلة
معتوق   حنان

اوالد نهير   أحمد



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة غير مطلوبة مسبقا24.00

1د7129.500.00  ع36612430815
0 0

0
44.44 36 16

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  32نحم  /  3تعليمية النص المدرسي طور

مسعودي   أمينة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا34.00

1د81411.004.00  ع100911/15
1د0.000.00  ع2012/025
1د91411.504.00  ع3012-016
1د81411.004.00  ع4012-027
1د121413.004.00  ع501406/15
1د141414.004.00  ع605197/015
1د12.51312.754.00  ع7087/00
1د121413.004.00  ع811001
1د101211.004.00  ع913061210073
1د121212.004.00  ع1013061210150
1د126.000.00  ع1113061210209
1د0.000.00  ع121361210073
1د703.500.00  ع13200135/15
1د101311.504.00  1431072-L-12ع
1د0.000.00  1531074-L-12ع
1د101412.004.00  1631076-L-12ع
1د8119.500.00  ع1731081/15
1د6118.500.00  1831088-L-12ع
1د8119.500.00  1931094-L-12ع
1د121312.504.00  2031099-L-12ع
1د101412.004.00  ع2131119-12
1د81310.504.00  2231122-L-12ع
1د131212.504.00  2331125-L-12ع
1د81411.004.00  2431128-L-12ع
1د61410.004.00  2531145-L-12ع
1د81210.004.00  2631224-L-12ع
1د71310.004.00  2731273-L-12ع
1د71410.504.00  2831275-L-12ع
1د111211.504.00  2931277-L-12ع
1د141213.004.00  3031281-L-12ع
1د6129.000.00  3131290-L-12ع
1د81210.004.00  3231294-L-12ع
1د121212.004.00  3331297-L-12ع
1د81411.004.00  ع343131112
1د1005.000.00  ع35381/15

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

ألساسي  /  33نحا/  سميائيات الخطاب الروائي  

طيبي   بالل
عبدلي   حنان

بلعباس   محمد
بوترفاس   خديجة

عطار   حياة
خوالف   الهوارية

كريب   كنزة
معزوز   سمير

بن أحميدي   خالد
خلفة   فاطمة الزهراء

زروقي   أمينة
بن أحميدي   خالد

وارد   سومية
بلعباس   أسماء

بختي   جمعة
باي   خديجة

بوكرابيلة   سارة
جاللي   فاطيمة

الوحيشي   زهرة
تاوتاي   حليمة
مكاوي   أحمد
نعوم   جمال

زماني   حليمة
بوعناتي   رباب
ميراوي   وسام

رمضاني   أمينة
بداد   ربيعة

بن أحمد   سلمى
قزان   سهام

بطيوي   مختارية
تواتي   رجاء

بن سعد   صليحة
قندوز   فضيلة
معتوق   حنان

اوالد نهير   أحمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا34.00

1د81210.004.00  ع36612430815
0 0

0
72.22 36 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 الثالث- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

ألساسي  /  33نحا/  سميائيات الخطاب الروائي  

مسعودي   أمينة



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د10.510.510.501.00  ع100911/15
1د0.000.00  ع2012/025
1د101010.001.00  ع3012-016
1د10.510.510.501.00  ع4012-027
1د11.51010.751.00  ع501406/15
1د12.51312.751.00  ع605197/015
1د12.51212.251.00  ع7087/00
1د10.510.510.501.00  ع811001
1د11.51010.751.00  ع913061210073
1د8109.000.00  ع1013061210150
1د121111.501.00  ع1113061210209
1د11.51010.751.00  ع121361210073
1د11.511.511.501.00  ع13200135/15
1د8109.000.00  1431072-L-12ع
1د0.000.00  1531074-L-12ع
1د11.51111.251.00  1631076-L-12ع
1د11.510.511.001.00  ع1731081/15
1د91110.001.00  1831088-L-12ع
1د101010.001.00  1931094-L-12ع
1د10.510.510.501.00  2031099-L-12ع
1د101010.001.00  ع2131119-12
1د111010.501.00  2231122-L-12ع
1د10.510.510.501.00  2331125-L-12ع
1د12.511.512.001.00  2431128-L-12ع
1د111111.001.00  2531145-L-12ع
1د101010.001.00  2631224-L-12ع
1د111010.501.00  2731273-L-12ع
1د11.51211.751.00  2831275-L-12ع
1د91110.001.00  2931277-L-12ع
1د10.51110.751.00  3031281-L-12ع
1د7108.500.00  3131290-L-12ع
1د111111.001.00  3231294-L-12ع
1د111211.501.00  3331297-L-12ع
1د111111.001.00  ع343131112
1د111010.501.00  ع35381/15

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

إستكشافي  /  32نحإ/  علــم النفس التربوي  

طيبي   بالل
عبدلي   حنان

بلعباس   محمد
بوترفاس   خديجة

عطار   حياة
خوالف   الهوارية

كريب   كنزة
معزوز   سمير

بن أحميدي   خالد
خلفة   فاطمة الزهراء

زروقي   أمينة
بن أحميدي   خالد

وارد   سومية
بلعباس   أسماء

بختي   جمعة
باي   خديجة

بوكرابيلة   سارة
جاللي   فاطيمة

الوحيشي   زهرة
تاوتاي   حليمة
مكاوي   أحمد
نعوم   جمال

زماني   حليمة
بوعناتي   رباب
ميراوي   وسام

رمضاني   أمينة
بداد   ربيعة

بن أحمد   سلمى
قزان   سهام

بطيوي   مختارية
تواتي   رجاء

بن سعد   صليحة
قندوز   فضيلة
معتوق   حنان

اوالد نهير   أحمد



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د101010.001.00  ع36612430815
0 0

0
86.11 36 31

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

إستكشافي  /  32نحإ/  علــم النفس التربوي  

مسعودي   أمينة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا25.00

1د141313.505.00  ع100911/15
1د136.500.00  ع2012/025
1د121312.505.00  ع3012-016
1د131313.005.00  ع4012-027
1د151213.505.00  ع501406/15
1د151314.005.00  ع605197/015
1د151414.505.00  ع7087/00
1د151314.005.00  ع811001
1د131313.005.00  ع913061210073
1د141213.005.00  ع1013061210150
1د131212.505.00  ع1113061210209
1د0.000.00  ع121361210073
1د147.000.00  ع13200135/15
1د141112.505.00  1431072-L-12ع
1د0.000.00  1531074-L-12ع
1د131112.005.00  1631076-L-12ع
1د131112.005.00  ع1731081/15
1د101211.005.00  1831088-L-12ع
1د141213.005.00  1931094-L-12ع
1د141112.505.00  2031099-L-12ع
1د141213.005.00  ع2131119-12
1د141112.505.00  2231122-L-12ع
1د141112.505.00  2331125-L-12ع
1د131112.005.00  2431128-L-12ع
1د141313.505.00  2531145-L-12ع
1د111211.505.00  2631224-L-12ع
1د141213.005.00  2731273-L-12ع
1د141313.505.00  2831275-L-12ع
1د131313.005.00  2931277-L-12ع
1د141313.505.00  3031281-L-12ع
1د131212.505.00  3131290-L-12ع
1د131212.505.00  3231294-L-12ع
1د141313.505.00  3331297-L-12ع
1د131212.505.00  ع343131112
1د151414.505.00  ع35381/15

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  31نحم/  فنيات بحث والكتابة تحرير موضوع  

طيبي   بالل
عبدلي   حنان

بلعباس   محمد
بوترفاس   خديجة

عطار   حياة
خوالف   الهوارية

كريب   كنزة
معزوز   سمير

بن أحميدي   خالد
خلفة   فاطمة الزهراء

زروقي   أمينة
بن أحميدي   خالد

وارد   سومية
بلعباس   أسماء

بختي   جمعة
باي   خديجة

بوكرابيلة   سارة
جاللي   فاطيمة

الوحيشي   زهرة
تاوتاي   حليمة
مكاوي   أحمد
نعوم   جمال

زماني   حليمة
بوعناتي   رباب
ميراوي   وسام

رمضاني   أمينة
بداد   ربيعة

بن أحمد   سلمى
قزان   سهام

بطيوي   مختارية
تواتي   رجاء

بن سعد   صليحة
قندوز   فضيلة
معتوق   حنان

اوالد نهير   أحمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا25.00

1د111412.505.00  ع36612430815
0 0

0
88.89 36 32

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  31نحم/  فنيات بحث والكتابة تحرير موضوع  

مسعودي   أمينة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا34.00

1د83.55.750.00  ع100911/15
1د0.000.00  ع2012/025
1د12.579.750.00  ع3012-016
1د106.58.250.00  ع4012-027
1د11910.004.00  ع501406/15
1د191316.004.00  ع605197/015
1د19.517.518.504.00  ع7087/00
1د4.554.750.00  ع811001
1د1613.514.754.00  ع913061210073
1د912.510.754.00  ع1013061210150
1د12810.004.00  ع1113061210209
1د0.000.00  ع121361210073
1د3.53.53.500.00  ع13200135/15
1د96.57.750.00  1431072-L-12ع
1د0.000.00  1531074-L-12ع
1د3.564.750.00  1631076-L-12ع
1د121011.004.00  ع1731081/15
1د156.510.754.00  1831088-L-12ع
1د10.51110.754.00  1931094-L-12ع
1د978.000.00  2031099-L-12ع
1د13.56.510.004.00  ع2131119-12
1د867.000.00  2231122-L-12ع
1د1068.000.00  2331125-L-12ع
1د87.57.750.00  2431128-L-12ع
1د16.59.513.004.00  2531145-L-12ع
1د8.54.56.500.00  2631224-L-12ع
1د555.000.00  2731273-L-12ع
1د13.5810.754.00  2831275-L-12ع
1د10.599.750.00  2931277-L-12ع
1د1010.510.254.00  3031281-L-12ع
1د7.535.250.00  3131290-L-12ع
1د8.51.55.000.00  3231294-L-12ع
1د7.56.57.000.00  3331297-L-12ع
1د967.500.00  ع343131112
1د18.5813.254.00  ع35381/15

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

ألساسي  /  34نحا/  قضايا نحوية  

طيبي   بالل
عبدلي   حنان

بلعباس   محمد
بوترفاس   خديجة

عطار   حياة
خوالف   الهوارية

كريب   كنزة
معزوز   سمير

بن أحميدي   خالد
خلفة   فاطمة الزهراء

زروقي   أمينة
بن أحميدي   خالد

وارد   سومية
بلعباس   أسماء

بختي   جمعة
باي   خديجة

بوكرابيلة   سارة
جاللي   فاطيمة

الوحيشي   زهرة
تاوتاي   حليمة
مكاوي   أحمد
نعوم   جمال

زماني   حليمة
بوعناتي   رباب
ميراوي   وسام

رمضاني   أمينة
بداد   ربيعة

بن أحمد   سلمى
قزان   سهام

بطيوي   مختارية
تواتي   رجاء

بن سعد   صليحة
قندوز   فضيلة
معتوق   حنان

اوالد نهير   أحمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا34.00

1د1068.000.00  ع36612430815
0 0

0
38.89 36 14

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

ألساسي  /  34نحا/  قضايا نحوية  

مسعودي   أمينة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د867.000.00  ع100911/15
1د0.000.00  ع2012/025
1د12810.001.00  ع3012-016
1د141514.501.00  ع4012-027
1د877.500.00  ع501406/15
1د121513.501.00  ع605197/015
1د1817.517.751.00  ع7087/00
1د181516.501.00  ع811001
1د121111.501.00  ع913061210073
1د121212.001.00  ع1013061210150
1د12810.001.00  ع1113061210209
1د0.000.00  ع121361210073
1د141012.001.00  ع13200135/15
1د1078.500.00  1431072-L-12ع
1د0.000.00  1531074-L-12ع
1د0.000.00  1631076-L-12ع
1د12910.501.00  ع1731081/15
1د141012.001.00  1831088-L-12ع
1د1068.000.00  1931094-L-12ع
1د141313.501.00  2031099-L-12ع
1د1099.500.00  ع2131119-12
1د1057.500.00  2231122-L-12ع
1د101010.001.00  2331125-L-12ع
1د645.000.00  2431128-L-12ع
1د666.000.00  2531145-L-12ع
1د645.000.00  2631224-L-12ع
1د645.000.00  2731273-L-12ع
1د676.500.00  2831275-L-12ع
1د141213.001.00  2931277-L-12ع
1د1279.500.00  3031281-L-12ع
1د0.000.00  3131290-L-12ع
1د141414.001.00  3231294-L-12ع
1د141012.001.00  3331297-L-12ع
1د454.500.00  ع343131112
1د1089.000.00  ع35381/15

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- نقد أدبي حديث و معاصر : تخصص-  دراسات نقدية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

عمودي  /  31نحع/  لـغة أجنبية  

طيبي   بالل
عبدلي   حنان

بلعباس   محمد
بوترفاس   خديجة

عطار   حياة
خوالف   الهوارية

كريب   كنزة
معزوز   سمير

بن أحميدي   خالد
خلفة   فاطمة الزهراء

زروقي   أمينة
بن أحميدي   خالد

وارد   سومية
بلعباس   أسماء

بختي   جمعة
باي   خديجة

بوكرابيلة   سارة
جاللي   فاطيمة

الوحيشي   زهرة
تاوتاي   حليمة
مكاوي   أحمد
نعوم   جمال

زماني   حليمة
بوعناتي   رباب
ميراوي   وسام

رمضاني   أمينة
بداد   ربيعة

بن أحمد   سلمى
قزان   سهام

بطيوي   مختارية
تواتي   رجاء

بن سعد   صليحة
قندوز   فضيلة
معتوق   حنان

اوالد نهير   أحمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د655.500.00  ع36612430815
0 0

0
44.44 36 16

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
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