
كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا24.00

1د151515.004.00  ع100104/15
1د161616.004.00  ع200202/15
1د161616.004.00  ع301000/15
1د14.51514.754.00  ع4012/025
1د0.000.00  ع5012-020
1د141514.504.00  ع6012-044
1د13.51514.254.00  ع71216655
1د0.000.00  ع81266
1د151515.004.00  ع9129/96
1د121413.004.00  ع1013061005306
1د14.51514.754.00  ع11159-07
1د14.51514.754.00  ع1231008812
1د141514.504.00  1331011-L-12ع
1د151515.004.00  ع1431036612
1د0.000.00  1531044-L-12ع
1د0.000.00  1631045-L-12ع
1د131514.004.00  1731057-L-12ع
1د14.51514.754.00  1831058-L-12ع
1د0.000.00  1931059-L-12ع
1د13.51514.254.00  2031064-L-12ع
1د141615.004.00  2131065-L-12ع
1د151515.004.00  2231077-L-12ع
1د14.515.515.004.00  2331079-L-12ع
1د14.515.515.004.00  2431080-L-12ع
1د14.515.515.004.00  2531089-L-12ع
1د151515.004.00  2631091-L-12ع
1د14.515.515.004.00  2731096-L-12ع
1د151515.004.00  2831100-L-12ع
1د14.515.515.004.00  2931104-L-12ع
1د14.515.515.004.00  3031117-L-12ع
1د151515.004.00  3131124-L-12ع
1د151515.004.00  3231134-L-12ع
1د151515.004.00  3331140-L-12ع
1د151515.004.00  3431149-L-12ع
1د0.000.00  3531166-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- علوم اللغة العربية :  تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  31علم/  تحقيق النصوص اللغوية  

بن عيسى   أسماء
نعيمي   أمال
قايد   شفيقة

قاسيمي   عبد القادر
رحوي   فاطمة الزهراء

محمدي   سمية
قطاب   رشيدة
بوراس   سعاد
جالوي   ستي

مجاهدي   سهام
مبروك   ايمان

غيتري   اسمهان
شيخ   إيمان

بلعباس   فاطمة الزهراء
شلدة   ابتسام

بن صالح   خديجة
عنان   رحمة

بن يحيى   زكية
نهاري   سهام
ميسوم   سهام

بوروبة   سومية
بن داود   رحمة
جيليلي   زهيرة

قليل   زينب
كدان   فتيحة

برحال   مريم
بن نابتي   أميرة

شباب   حياة
جليل   ميمونة

بلفضيل   شهيناز
جزيري   حسين

راس الواد   سيدي محمد
طهير   فراح
قنينش   بسمة

بن كعبة   حنان



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا24.00

1د151515.004.00  3631229-L-12ع
1د14.515.515.004.00  3731237-L-12ع
1د151515.004.00  ع3831251-12
1د151615.504.00  3931272-L-12ع
1د151515.004.00  4031274-L-12ع
1د151615.504.00  4131276-L-12ع
1د151615.504.00  4231293-L-12ع
1د151515.004.00  4331299-L-12ع
1د151515.004.00  ع4431319/12
1د151515.004.00  ع4531474-06
1د141615.004.00  ع46337-98
1د151515.004.00  ع473529838/15
1د1515.515.254.00  ع4861189/15
1د0.000.00  1م4961210019
1د14.515.515.004.00  ع5061210027

0 0
0

86.00 50 43

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- علوم اللغة العربية :  تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  31علم/  تحقيق النصوص اللغوية  

جاللي   عبد المجيد
بوسحابة   إكرام

مالح   نجاة
مصطفاي   خيرة

بوجنان   رفيقة
لحمر   سمية

شريقي   سميشة
بلخير   مصطفى

بوزيان   مريم
أبو بكر   محمد

موساوي   حورية
قادة رابح   حسنية

بومديني   سمية
والي   سميرة

لحمري   أسماء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا21.00

1د131313.001.00  ع100104/15
1د141313.501.00  ع200202/15
1د141313.501.00  ع301000/15
1د13.51313.251.00  ع4012/025
1د0.000.00  ع5012-020
1د121212.001.00  ع6012-044
1د141313.501.00  ع71216655
1د0.000.00  ع81266
1د151314.001.00  ع9129/96
1د101110.501.00  ع1013061005306
1د151414.501.00  ع11159-07
1د141313.501.00  ع1231008812
1د131212.501.00  1331011-L-12ع
1د12.51212.251.00  ع1431036612
1د0.000.00  1531044-L-12ع
1د0.000.00  1631045-L-12ع
1د161415.001.00  1731057-L-12ع
1د151414.501.00  1831058-L-12ع
1د111211.501.00  1931059-L-12ع
1د15.51414.751.00  2031064-L-12ع
1د11.51211.751.00  2131065-L-12ع
1د121111.501.00  2231077-L-12ع
1د141313.501.00  2331079-L-12ع
1د141313.501.00  2431080-L-12ع
1د141313.501.00  2531089-L-12ع
1د121212.001.00  2631091-L-12ع
1د111111.001.00  2731096-L-12ع
1د151414.501.00  2831100-L-12ع
1د111211.501.00  2931104-L-12ع
1د151414.501.00  3031117-L-12ع
1د161415.001.00  3131124-L-12ع
1د141514.501.00  3231134-L-12ع
1د151414.501.00  3331140-L-12ع
1د111211.501.00  3431149-L-12ع
1د0.000.00  3531166-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- علوم اللغة العربية :  تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  33عإل  /  3تعليمية النص المدرسي ط

بن عيسى   أسماء
نعيمي   أمال
قايد   شفيقة

قاسيمي   عبد القادر
رحوي   فاطمة الزهراء

محمدي   سمية
قطاب   رشيدة
بوراس   سعاد
جالوي   ستي

مجاهدي   سهام
مبروك   ايمان

غيتري   اسمهان
شيخ   إيمان

بلعباس   فاطمة الزهراء
شلدة   ابتسام

بن صالح   خديجة
عنان   رحمة

بن يحيى   زكية
نهاري   سهام
ميسوم   سهام

بوروبة   سومية
بن داود   رحمة
جيليلي   زهيرة

قليل   زينب
كدان   فتيحة

برحال   مريم
بن نابتي   أميرة

شباب   حياة
جليل   ميمونة

بلفضيل   شهيناز
جزيري   حسين

راس الواد   سيدي محمد
طهير   فراح
قنينش   بسمة

بن كعبة   حنان



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا21.00

1د141313.501.00  3631229-L-12ع
1د141313.501.00  3731237-L-12ع
1د13.51313.251.00  ع3831251-12
1د131212.501.00  3931272-L-12ع
1د131212.501.00  4031274-L-12ع
1د111211.501.00  4131276-L-12ع
1د14.51414.251.00  4231293-L-12ع
1د141313.501.00  4331299-L-12ع
1د121212.001.00  ع4431319/12
1د151414.501.00  ع4531474-06
1د141313.501.00  ع46337-98
1د13.51313.251.00  ع473529838/15
1د151414.501.00  ع4861189/15
1د0.000.00  1م4961210019
1د111211.501.00  ع5061210027

0 0
0

88.00 50 44

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- علوم اللغة العربية :  تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  33عإل  /  3تعليمية النص المدرسي ط

جاللي   عبد المجيد
بوسحابة   إكرام

مالح   نجاة
مصطفاي   خيرة

بوجنان   رفيقة
لحمر   سمية

شريقي   سميشة
بلخير   مصطفى

بوزيان   مريم
أبو بكر   محمد

موساوي   حورية
قادة رابح   حسنية

بومديني   سمية
والي   سميرة

لحمري   أسماء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا34.00

1د141514.504.00  ع100104/15
1د121011.004.00  ع200202/15
1د161415.004.00  ع301000/15
1د131212.504.00  ع4012/025
1د0.000.00  ع5012-020
1د131413.504.00  ع6012-044
1د151615.504.00  ع71216655
1د0.000.00  ع81266
1د151615.504.00  ع9129/96
1د0.000.00  ع1013061005306
1د101010.004.00  ع11159-07
1د111211.504.00  ع1231008812
1د111010.504.00  1331011-L-12ع
1د141213.004.00  ع1431036612
1د0.000.00  1531044-L-12ع
1د0.000.00  1631045-L-12ع
1د1189.500.00  1731057-L-12ع
1د7108.500.00  1831058-L-12ع
1د0.000.00  1931059-L-12ع
1د151515.004.00  2031064-L-12ع
1د141213.004.00  2131065-L-12ع
1د141313.504.00  2231077-L-12ع
1د171415.504.00  2331079-L-12ع
1د161515.504.00  2431080-L-12ع
1د131112.004.00  2531089-L-12ع
1د5107.500.00  2631091-L-12ع
1د131011.504.00  2731096-L-12ع
1د161415.004.00  2831100-L-12ع
1د121111.504.00  2931104-L-12ع
1د151515.004.00  3031117-L-12ع
1د161616.004.00  3131124-L-12ع
1د141313.504.00  3231134-L-12ع
1د131313.004.00  3331140-L-12ع
1د131212.504.00  3431149-L-12ع
1د0.000.00  3531166-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- علوم اللغة العربية :  تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

أساسي  /  32عال/  علم التراكيب اللسانية  

بن عيسى   أسماء
نعيمي   أمال
قايد   شفيقة

قاسيمي   عبد القادر
رحوي   فاطمة الزهراء

محمدي   سمية
قطاب   رشيدة
بوراس   سعاد
جالوي   ستي

مجاهدي   سهام
مبروك   ايمان

غيتري   اسمهان
شيخ   إيمان

بلعباس   فاطمة الزهراء
شلدة   ابتسام

بن صالح   خديجة
عنان   رحمة

بن يحيى   زكية
نهاري   سهام
ميسوم   سهام

بوروبة   سومية
بن داود   رحمة
جيليلي   زهيرة

قليل   زينب
كدان   فتيحة

برحال   مريم
بن نابتي   أميرة

شباب   حياة
جليل   ميمونة

بلفضيل   شهيناز
جزيري   حسين

راس الواد   سيدي محمد
طهير   فراح
قنينش   بسمة

بن كعبة   حنان



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا34.00

1د131212.504.00  3631229-L-12ع
1د141514.504.00  3731237-L-12ع
1د131313.004.00  ع3831251-12
1د161314.504.00  3931272-L-12ع
1د131011.504.00  4031274-L-12ع
1د151414.504.00  4131276-L-12ع
1د101110.504.00  4231293-L-12ع
1د161616.004.00  4331299-L-12ع
1د131514.004.00  ع4431319/12
1د121312.504.00  ع4531474-06
1د161214.004.00  ع46337-98
1د141615.004.00  ع473529838/15
1د101613.004.00  ع4861189/15
1د0.000.00  1م4961210019
1د131212.504.00  ع5061210027

0 0
0

78.00 50 39

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- علوم اللغة العربية :  تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

أساسي  /  32عال/  علم التراكيب اللسانية  

جاللي   عبد المجيد
بوسحابة   إكرام

مالح   نجاة
مصطفاي   خيرة

بوجنان   رفيقة
لحمر   سمية

شريقي   سميشة
بلخير   مصطفى

بوزيان   مريم
أبو بكر   محمد

موساوي   حورية
قادة رابح   حسنية

بومديني   سمية
والي   سميرة

لحمري   أسماء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا24.00

1د121312.504.00  ع100104/15
1د161415.004.00  ع200202/15
1د161314.504.00  ع301000/15
1د09109.500.00  ع4012/025
1د0.000.00  ع5012-020
1د10057.500.00  ع6012-044
1د141213.004.00  ع71216655
1د0.000.00  ع81266
1د12069.000.00  ع9129/96
1د11089.500.00  ع1013061005306
1د141313.504.00  ع11159-07
1د121312.504.00  ع1231008812
1د131112.004.00  1331011-L-12ع
1د121212.004.00  ع1431036612
1د0.000.00  1531044-L-12ع
1د0.000.00  1631045-L-12ع
1د131413.504.00  1731057-L-12ع
1د08035.500.00  1831058-L-12ع
1د10047.000.00  1931059-L-12ع
1د151213.504.00  2031064-L-12ع
1د110910.004.00  2131065-L-12ع
1د09088.500.00  2231077-L-12ع
1د151314.004.00  2331079-L-12ع
1د121212.004.00  2431080-L-12ع
1د131112.004.00  2531089-L-12ع
1د10047.000.00  2631091-L-12ع
1د101211.004.00  2731096-L-12ع
1د161515.504.00  2831100-L-12ع
1د11079.000.00  2931104-L-12ع
1د151615.504.00  3031117-L-12ع
1د141213.004.00  3131124-L-12ع
1د101412.004.00  3231134-L-12ع
1د151515.004.00  3331140-L-12ع
1د101412.004.00  3431149-L-12ع
1د0.000.00  3531166-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- علوم اللغة العربية :  تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  32علم/  تحرير رسالة  (فنيات كتابة و بحث 

بن عيسى   أسماء
نعيمي   أمال
قايد   شفيقة

قاسيمي   عبد القادر
رحوي   فاطمة الزهراء

محمدي   سمية
قطاب   رشيدة
بوراس   سعاد
جالوي   ستي

مجاهدي   سهام
مبروك   ايمان

غيتري   اسمهان
شيخ   إيمان

بلعباس   فاطمة الزهراء
شلدة   ابتسام

بن صالح   خديجة
عنان   رحمة

بن يحيى   زكية
نهاري   سهام
ميسوم   سهام

بوروبة   سومية
بن داود   رحمة
جيليلي   زهيرة

قليل   زينب
كدان   فتيحة

برحال   مريم
بن نابتي   أميرة

شباب   حياة
جليل   ميمونة

بلفضيل   شهيناز
جزيري   حسين

راس الواد   سيدي محمد
طهير   فراح
قنينش   بسمة

بن كعبة   حنان



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا24.00

1د10078.500.00  3631229-L-12ع
1د111211.504.00  3731237-L-12ع
1د121111.504.00  ع3831251-12
1د121011.004.00  3931272-L-12ع
1د111312.004.00  4031274-L-12ع
1د111111.004.00  4131276-L-12ع
1د131413.504.00  4231293-L-12ع
1د141414.004.00  4331299-L-12ع
1د141313.504.00  ع4431319/12
1د101311.504.00  ع4531474-06
1د111211.504.00  ع46337-98
1د121212.004.00  ع473529838/15
1د07119.000.00  ع4861189/15
1د0.000.00  1م4961210019
1د10089.000.00  ع5061210027

0 0
0

64.00 50 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- علوم اللغة العربية :  تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  32علم/  تحرير رسالة  (فنيات كتابة و بحث 

جاللي   عبد المجيد
بوسحابة   إكرام

مالح   نجاة
مصطفاي   خيرة

بوجنان   رفيقة
لحمر   سمية

شريقي   سميشة
بلخير   مصطفى

بوزيان   مريم
أبو بكر   محمد

موساوي   حورية
قادة رابح   حسنية

بومديني   سمية
والي   سميرة

لحمري   أسماء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د16.751013.381.00  ع100104/15
1د14.751414.381.00  ع200202/15
1د14.501414.251.00  ع301000/15
1د141012.001.00  ع4012/025
1د0.000.00  ع5012-020
1د12.251212.131.00  ع6012-044
1د12.251212.131.00  ع71216655
1د0.000.00  ع81266
1د14.251414.131.00  ع9129/96
1د8.751310.881.00  ع1013061005306
1د16.251314.631.00  ع11159-07
1د13.751011.881.00  ع1231008812
1د13.7510.0011.881.00  1331011-L-12ع
1د10.251311.631.00  ع1431036612
1د0.000.00  1531044-L-12ع
1د0.000.00  1631045-L-12ع
1د101010.001.00  1731057-L-12ع
1د101010.001.00  1831058-L-12ع
1د0.000.00  1931059-L-12ع
1د10.251412.131.00  2031064-L-12ع
1د12.501413.251.00  2131065-L-12ع
1د15.751314.381.00  2231077-L-12ع
1د141313.501.00  2331079-L-12ع
1د151213.501.00  2431080-L-12ع
1د12.501413.251.00  2531089-L-12ع
1د12.751111.881.00  2631091-L-12ع
1د14.751313.881.00  2731096-L-12ع
1د13.251313.131.00  2831100-L-12ع
1د12.501312.751.00  2931104-L-12ع
1د16.501314.751.00  3031117-L-12ع
1د15.501113.251.00  3131124-L-12ع
1د111010.501.00  3231134-L-12ع
1د14.751414.381.00  3331140-L-12ع
1د16.251415.131.00  3431149-L-12ع
1د0.000.00  3531166-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- علوم اللغة العربية :  تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

عمودي  /  34علع/  لغــة أجنبيـــة  

بن عيسى   أسماء
نعيمي   أمال
قايد   شفيقة

قاسيمي   عبد القادر
رحوي   فاطمة الزهراء

محمدي   سمية
قطاب   رشيدة
بوراس   سعاد
جالوي   ستي

مجاهدي   سهام
مبروك   ايمان

غيتري   اسمهان
شيخ   إيمان

بلعباس   فاطمة الزهراء
شلدة   ابتسام

بن صالح   خديجة
عنان   رحمة

بن يحيى   زكية
نهاري   سهام
ميسوم   سهام

بوروبة   سومية
بن داود   رحمة
جيليلي   زهيرة

قليل   زينب
كدان   فتيحة

برحال   مريم
بن نابتي   أميرة

شباب   حياة
جليل   ميمونة

بلفضيل   شهيناز
جزيري   حسين

راس الواد   سيدي محمد
طهير   فراح
قنينش   بسمة

بن كعبة   حنان



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د151012.501.00  3631229-L-12ع
1د15.501113.251.00  3731237-L-12ع
1د11.751312.381.00  ع3831251-12
1د141414.001.00  3931272-L-12ع
1د14.501414.251.00  4031274-L-12ع
1د13.251413.631.00  4131276-L-12ع
1د121212.001.00  4231293-L-12ع
1د16.251415.131.00  4331299-L-12ع
1د14.751414.381.00  ع4431319/12
1د14.501313.751.00  ع4531474-06
1د171415.501.00  ع46337-98
1د13.501112.251.00  ع473529838/15
1د10.751311.881.00  ع4861189/15
1د0.000.00  1م4961210019
1د16.501415.251.00  ع5061210027

0 0
0

86.00 50 43

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- علوم اللغة العربية :  تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

عمودي  /  34علع/  لغــة أجنبيـــة  

جاللي   عبد المجيد
بوسحابة   إكرام

مالح   نجاة
مصطفاي   خيرة

بوجنان   رفيقة
لحمر   سمية

شريقي   سميشة
بلخير   مصطفى

بوزيان   مريم
أبو بكر   محمد

موساوي   حورية
قادة رابح   حسنية

بومديني   سمية
والي   سميرة

لحمري   أسماء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÚáÇ3 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

115 15 ع00104/15
215 15 ع00202/15
316 16 ع01000/15
413 13 ع012/025
ع5012-020
615 15 ع012-044
714 14 ع1216655
ع81266
916 16 ع129/96

1014 14 ع13061005306
1114 ع159-07
1213 13 ع31008812
1312 12 31011-L-12ع
1412 12 ع31036612
1531044-L-12ع
1631045-L-12ع
1713 13 31057-L-12ع
1812 12 31058-L-12ع
1912 12 31059-L-12ع
2014 14 31064-L-12ع
2113 13 31065-L-12ع
2212 12 31077-L-12ع
2313.5 13.5 31079-L-12ع
2412 12 31080-L-12ع
2515 15 31089-L-12ع
2614 14 31091-L-12ع
2714 14 31096-L-12ع
2813 13 31100-L-12ع
2914 14 31104-L-12ع
3014 14 31117-L-12ع
3115 15 31124-L-12ع
3215 15 31134-L-12ع
3314.5 14.5 31140-L-12ع
3412 12 31149-L-12ع
3531166-L-12ع
3615 15 31229-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- علوم اللغة العربية :  تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

أساسي  /  31عال/  نحوإختالف في مغرب وأندلس  

بن عيسى   أسماء
نعيمي   أمال
قايد   شفيقة

قاسيمي   عبد القادر
رحوي   فاطمة الزهراء

محمدي   سمية
قطاب   رشيدة
بوراس   سعاد
جالوي   ستي

مجاهدي   سهام
مبروك   ايمان

غيتري   اسمهان
شيخ   إيمان

بلعباس   فاطمة الزهراء
شلدة   ابتسام

بن صالح   خديجة
عنان   رحمة

بن يحيى   زكية
نهاري   سهام
ميسوم   سهام

بوروبة   سومية
بن داود   رحمة
جيليلي   زهيرة

قليل   زينب
كدان   فتيحة

برحال   مريم
بن نابتي   أميرة

شباب   حياة
جليل   ميمونة

بلفضيل   شهيناز
جزيري   حسين

راس الواد   سيدي محمد
طهير   فراح
قنينش   بسمة

بن كعبة   حنان
جاللي   عبد المجيد



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÚáÇ3 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

3713 13 31237-L-12ع
3815 15 ع31251-12
3913 13 31272-L-12ع
4014 14 31274-L-12ع
4113 13 31276-L-12ع
4215 15 31293-L-12ع
4315 15 31299-L-12ع
4413 13 ع31319/12
4514 14 ع31474-06
4613 13 ع337-98
4715 15 ع3529838/15
4812 12 ع61189/15
1م4961210019
5012 12 ع61210027

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- علوم اللغة العربية :  تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

أساسي  /  31عال/  نحوإختالف في مغرب وأندلس  

بوسحابة   إكرام
مالح   نجاة

مصطفاي   خيرة
بوجنان   رفيقة

لحمر   سمية
شريقي   سميشة
بلخير   مصطفى

بوزيان   مريم
أبو بكر   محمد

موساوي   حورية
قادة رابح   حسنية

بومديني   سمية
والي   سميرة

لحمري   أسماء


