
كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د0.000.00  ع1003/03/17
1د0.000.00  ع2071381386/17
1د081411.005.00  ع312014
1د061410.005.00  ع031 -413
1د05086.500.00  ع036 -513
1د0.000.00  ع613/48
1د0.000.00  ع713061210003
1د05065.500.00  ع813061210014
1د03064.500.00  ع913061210016
1د07066.500.00  ع1013061210020
1د091210.505.00  ع1113061210027
1د121011.005.00  ع1213061210031
1د06066.000.00  ع1313061210047
1د0.000.00  ع1413061210057
1د08088.000.00  ع1513061210071
1د111211.505.00  ع1613061210085
1د111111.005.00  ع1713061210087
1د08067.000.00  ع1813061210095
1د101211.005.00  ع1913061210097
1د0.000.00  ع2013061210109
1د04044.000.00  ع2113061210139
1د101311.505.00  ع2213061210145
1د0.000.00  ع2313061210161
1د091210.505.00  ع2413061210164
1د101010.005.00  ع2513061210204
1د121312.505.00  1م2613061210208
1د06108.000.00  ع27130612110190
1د10089.000.00  ع17 /08 /281317
1د0.000.00  ع2918131979717
1د0.000.00  ع30201762208/17
1د0.000.00  ع3122071496547
1د0.000.00  ع3231096/19
1د0.000.00  ع333111903
1د0.000.00  ع34312381398/17
1د08067.000.00  ع353129612

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  13سعا/  الصرفية العربية  

عبد الالوي   فوزية
عايد   كريمة

بن دحمان   جالل
بن يوب   يوسف
رازي   ميمونة

الجوزي   فاطمة
آمبو عزة   أمينة
مهياوي   نسرين
مهداوي   فاطمة

نابي   إلهام
هدي   سعاد

مزياني   زهرة
العرابي   صبرينة
بن درمل   حورية

بناجي   سميرة
بوزيان   حنان

بوعبسة   صليحة
بلغيت   حنان

بلعيدي   بن علي
برجي   حكيمة

سوداني   نسيمة
زاهي   أسماء
سكاكو   أمال
سعدي   زكية

فالحي   نصيرة
شيراني   فاطمة الزهراء

عمروني   صبرينة
باقي   عائشة

بن عيسى   عبد اهللا
عمالي   محمد
هالل   محمد

بحوص   موفق
نهاري   فاطنة
جباري   سهام
برسيس   فتحي



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د091110.005.00  ع36314580617
1د04065.000.00  ع06 /3731502
1د081210.005.00  ع383600317
1د0.000.00  ع3938130117
1د071410.505.00  ع0017 403813103
1د0.000.00  1م41381397/15
1د08046.000.00  ع17 -03 -42427
1د091210.505.00  ع1 /07 /4361241
1د06087.000.00  ع44612440817
1د0.000.00  ع4561797/07/17

0 0
0

33.33 45 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

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  13سعا/  الصرفية العربية  

بكريت   نسرين
بن عدلة   عائشة

عقاد   علي
بن احميدي   خديجة

موالك   سميرة
برياح   رشيد
هديلي   أحمد

سحنوني   عبد الكريم
بن عزة   بختة

عمراوي   عائشة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1118/02/2008

ÓÚÇ1 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

ع1003/03/17
ع2071381386/17
315 6 ع12014
415 4 ع031 -13
514 10 ع036 -13
ع613/48
ع713061210003
816 6 ع13061210014
916 14 ع13061210016

1016 13 ع13061210020
1117 7 ع13061210027
1215 7 ع13061210031
1317 16 ع13061210047
ع1413061210057
1515 5 ع13061210071
1615 14 ع13061210085
1717 8 ع13061210087
1815 5 ع13061210095
1916 6 ع13061210097
ع2013061210109
215 ع13061210139
2216 6 ع13061210145
ع2313061210161
2415 17 ع13061210164
2515 6 ع13061210204
2617 17 1م13061210208
2716 5 ع130612110190
2817 11 ع17 /08 /1317
2915 12 ع18131979717
ع30201762208/17
3102 ع22071496547
3204 ع31096/19
ع333111903
ع34312381398/17
3515 6 ع3129612
3616 16 ع314580617

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  12سعا/  اللهجات العربية  

عبد الالوي   فوزية
عايد   كريمة

بن دحمان   جالل
بن يوب   يوسف
رازي   ميمونة

الجوزي   فاطمة
آمبو عزة   أمينة
مهياوي   نسرين
مهداوي   فاطمة

نابي   إلهام
هدي   سعاد

مزياني   زهرة
العرابي   صبرينة
بن درمل   حورية

بناجي   سميرة
بوزيان   حنان

بوعبسة   صليحة
بلغيت   حنان

بلعيدي   بن علي
برجي   حكيمة

سوداني   نسيمة
زاهي   أسماء
سكاكو   أمال
سعدي   زكية

فالحي   نصيرة
شيراني   فاطمة الزهراء

عمروني   صبرينة
باقي   عائشة

بن عيسى   عبد اهللا
عمالي   محمد
هالل   محمد

بحوص   موفق
نهاري   فاطنة
جباري   سهام
برسيس   فتحي
بكريت   نسرين



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1118/02/2008

ÓÚÇ1 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

3716 5 ع06 /31502
3816 06 ع3600317
3917 5 ع38130117
4015 5 ع0017 3813103
1م41381397/15
4216 8 ع17 -03 -427
4316 6 ع1 /07 /61241
4415 11 ع612440817
ع4561797/07/17

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  12سعا/  اللهجات العربية  

بن عدلة   عائشة
عقاد   علي

بن احميدي   خديجة
موالك   سميرة
برياح   رشيد
هديلي   أحمد

سحنوني   عبد الكريم
بن عزة   بختة

عمراوي   عائشة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د0.000.00  ع1003/03/17
1د0.000.00  ع2071381386/17
1د0813.7510.881.00  ع312014
1د087.257.630.00  ع031 -413
1د201015.001.00  ع036 -513
1د0.000.00  ع613/48
1د0.000.00  ع713061210003
1د0.000.00  ع813061210014
1د1012.5011.251.00  ع913061210016
1د1112.5011.751.00  ع1013061210020
1د1516.7515.881.00  ع1113061210027
1د1615.5015.751.00  ع1213061210031
1د2017.7518.881.00  ع1313061210047
1د0.000.00  ع1413061210057
1د121011.001.00  ع1513061210071
1د1314.5013.751.00  ع1613061210085
1د08067.000.00  ع1713061210087
1د1410.5012.251.00  ع1813061210095
1د1419.5016.751.00  ع1913061210097
1د0.000.00  ع2013061210109
1د05107.500.00  ع2113061210139
1د091110.001.00  ع2213061210145
1د0.000.00  ع2313061210161
1د1314.7513.881.00  ع2413061210164
1د1117.5014.251.00  ع2513061210204
1د1416.5015.251.00  1م2613061210208
1د07024.500.00  ع27130612110190
1د072.504.750.00  ع17 /08 /281317
1د1610.5013.251.00  ع2918131979717
1د0.000.00  ع30201762208/17
1د042.000.00  ع3122071496547
1د101010.001.00  ع3231096/19
1د0.000.00  ع333111903
1د0.000.00  ع34312381398/17
1د11047.500.00  ع353129612

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي/  سعإ  /  المعجم و الداللة  

عبد الالوي   فوزية
عايد   كريمة

بن دحمان   جالل
بن يوب   يوسف
رازي   ميمونة

الجوزي   فاطمة
آمبو عزة   أمينة
مهياوي   نسرين
مهداوي   فاطمة

نابي   إلهام
هدي   سعاد

مزياني   زهرة
العرابي   صبرينة
بن درمل   حورية

بناجي   سميرة
بوزيان   حنان

بوعبسة   صليحة
بلغيت   حنان

بلعيدي   بن علي
برجي   حكيمة

سوداني   نسيمة
زاهي   أسماء
سكاكو   أمال
سعدي   زكية

فالحي   نصيرة
شيراني   فاطمة الزهراء

عمروني   صبرينة
باقي   عائشة

بن عيسى   عبد اهللا
عمالي   محمد
هالل   محمد

بحوص   موفق
نهاري   فاطنة
جباري   سهام
برسيس   فتحي



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د148.5011.251.00  ع36314580617
1د12069.000.00  ع06 /3731502
1د1618.7517.381.00  ع383600317
1د1113.5012.251.00  ع3938130117
1د1413.5013.751.00  ع0017 403813103
1د0.000.00  1م41381397/15
1د13069.500.00  ع17 -03 -42427
1د09025.500.00  ع1 /07 /4361241
1د150610.501.00  ع44612440817
1د0.000.00  ع4561797/07/17

0 0
0

48.89 45 22

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي/  سعإ  /  المعجم و الداللة  

بكريت   نسرين
بن عدلة   عائشة

عقاد   علي
بن احميدي   خديجة

موالك   سميرة
برياح   رشيد
هديلي   أحمد

سحنوني   عبد الكريم
بن عزة   بختة

عمراوي   عائشة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÓÚÅ1 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

ع1003/03/17
ع2071381386/17
316 15 ع12014
415 13 ع031 -13
513 15 ع036 -13
ع613/48
ع713061210003
815.5 13.5 ع13061210014
916 14 ع13061210016

1014 13 ع13061210020
1115 14 ع13061210027
1212 10 ع13061210031
1315 13 ع13061210047
ع1413061210057
1510 6 ع13061210071
1614 13 ع13061210085
1710 13 ع13061210087
1812 16 ع13061210095
1916 15 ع13061210097
ع2013061210109
2113 12 ع13061210139
2213 11 ع13061210145
ع2313061210161
2414 14 ع13061210164
2516 16 ع13061210204
2614 16 1م13061210208
2710 6 ع130612110190
2814 13 ع17 /08 /1317
2910 10 ع18131979717
ع30201762208/17
ع3122071496547
ع3231096/19
ع333111903
ع34312381398/17
3511 13 ع3129612
368 12 ع314580617

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي  /  12سعإ/  الموسوعات اللغوية  

عبد الالوي   فوزية
عايد   كريمة

بن دحمان   جالل
بن يوب   يوسف
رازي   ميمونة

الجوزي   فاطمة
آمبو عزة   أمينة
مهياوي   نسرين
مهداوي   فاطمة

نابي   إلهام
هدي   سعاد

مزياني   زهرة
العرابي   صبرينة
بن درمل   حورية

بناجي   سميرة
بوزيان   حنان

بوعبسة   صليحة
بلغيت   حنان

بلعيدي   بن علي
برجي   حكيمة

سوداني   نسيمة
زاهي   أسماء
سكاكو   أمال
سعدي   زكية

فالحي   نصيرة
شيراني   فاطمة الزهراء

عمروني   صبرينة
باقي   عائشة

بن عيسى   عبد اهللا
عمالي   محمد
هالل   محمد

بحوص   موفق
نهاري   فاطنة
جباري   سهام
برسيس   فتحي
بكريت   نسرين



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÓÚÅ1 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3712 10 ع06 /31502
3815 14 ع3600317
ع3938130117
4014 13 ع0017 3813103
1م41381397/15
4211 13 ع17 -03 -427
4313 10 ع1 /07 /61241
4410 10 ع612440817
ع4561797/07/17

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي  /  12سعإ/  الموسوعات اللغوية  

بن عدلة   عائشة
عقاد   علي

بن احميدي   خديجة
موالك   سميرة
برياح   رشيد
هديلي   أحمد

سحنوني   عبد الكريم
بن عزة   بختة

عمراوي   عائشة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د0.000.00  ع1003/03/17
1د0.000.00  ع2071381386/17
1د111111.004.00  ع312014
1د10.51010.254.00  ع031 -413
1د151414.504.00  ع036 -513
1د0.000.00  ع613/48
1د0.000.00  ع713061210003
1د131212.504.00  ع813061210014
1د121212.004.00  ع913061210016
1د101010.004.00  ع1013061210020
1د14.51213.254.00  ع1113061210027
1د141213.004.00  ع1213061210031
1د15.51515.254.00  ع1313061210047
1د0.000.00  ع1413061210057
1د12.51212.254.00  ع1513061210071
1د111010.504.00  ع1613061210085
1د141313.504.00  ع1713061210087
1د141213.004.00  ع1813061210095
1د141213.004.00  ع1913061210097
1د0.000.00  ع2013061210109
1د10.51110.754.00  ع2113061210139
1د111111.004.00  ع2213061210145
1د0.000.00  ع2313061210161
1د15.51314.254.00  ع2413061210164
1د151314.004.00  ع2513061210204
1د141414.004.00  1م2613061210208
1د8119.500.00  ع27130612110190
1د151515.004.00  ع17 /08 /281317
1د11.51010.754.00  ع2918131979717
1د0.000.00  ع30201762208/17
1د0.500.250.00  ع3122071496547
1د301.500.00  ع3231096/19
1د0.000.00  ع333111903
1د0.000.00  ع34312381398/17
1د141213.004.00  ع353129612

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  14سعا/  تحليل الخطــاب اللساني  

عبد الالوي   فوزية
عايد   كريمة

بن دحمان   جالل
بن يوب   يوسف
رازي   ميمونة

الجوزي   فاطمة
آمبو عزة   أمينة
مهياوي   نسرين
مهداوي   فاطمة

نابي   إلهام
هدي   سعاد

مزياني   زهرة
العرابي   صبرينة
بن درمل   حورية

بناجي   سميرة
بوزيان   حنان

بوعبسة   صليحة
بلغيت   حنان

بلعيدي   بن علي
برجي   حكيمة

سوداني   نسيمة
زاهي   أسماء
سكاكو   أمال
سعدي   زكية

فالحي   نصيرة
شيراني   فاطمة الزهراء

عمروني   صبرينة
باقي   عائشة

بن عيسى   عبد اهللا
عمالي   محمد
هالل   محمد

بحوص   موفق
نهاري   فاطنة
جباري   سهام
برسيس   فتحي



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د171616.504.00  ع36314580617
1د402.000.00  ع06 /3731502
1د161616.004.00  ع383600317
1د402.000.00  ع3938130117
1د151314.004.00  ع0017 403813103
1د0.000.00  1م41381397/15
1د101010.004.00  ع17 -03 -42427
1د7108.500.00  ع1 /07 /4361241
1د111010.504.00  ع44612440817
1د0.000.00  ع4561797/07/17

0 0
0

60.00 45 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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  14سعا/  تحليل الخطــاب اللساني  

بكريت   نسرين
بن عدلة   عائشة

عقاد   علي
بن احميدي   خديجة

موالك   سميرة
برياح   رشيد
هديلي   أحمد

سحنوني   عبد الكريم
بن عزة   بختة

عمراوي   عائشة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1118/02/2008

ÓÚÇ1 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

ع1003/03/17
ع2071381386/17
ع312014
ع031 -413
515 14 ع036 -13
ع613/48
ع713061210003
813 12 ع13061210014
916 15 ع13061210016

1013 12 ع13061210020
1115 16 ع13061210027
1215 15 ع13061210031
1315 15 ع13061210047
ع1413061210057
1514 12 ع13061210071
1615 10 ع13061210085
1713 13 ع13061210087
1812 13 ع13061210095
1915 16 ع13061210097
ع2013061210109
2112 12 ع13061210139
2213 13 ع13061210145
ع2313061210161
2415 15 ع13061210164
ع2513061210204
2615 16 1م13061210208
2713 13 ع130612110190
2812 14 ع17 /08 /1317
ع2918131979717
ع30201762208/17
ع3122071496547
ع3231096/19
ع333111903
ع34312381398/17
3514 14 ع3129612
3615 16 ع314580617

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  11سعا/  علم األصوات الوظفي  

عبد الالوي   فوزية
عايد   كريمة

بن دحمان   جالل
بن يوب   يوسف
رازي   ميمونة

الجوزي   فاطمة
آمبو عزة   أمينة
مهياوي   نسرين
مهداوي   فاطمة

نابي   إلهام
هدي   سعاد

مزياني   زهرة
العرابي   صبرينة
بن درمل   حورية

بناجي   سميرة
بوزيان   حنان

بوعبسة   صليحة
بلغيت   حنان

بلعيدي   بن علي
برجي   حكيمة

سوداني   نسيمة
زاهي   أسماء
سكاكو   أمال
سعدي   زكية

فالحي   نصيرة
شيراني   فاطمة الزهراء

عمروني   صبرينة
باقي   عائشة

بن عيسى   عبد اهللا
عمالي   محمد
هالل   محمد

بحوص   موفق
نهاري   فاطنة
جباري   سهام
برسيس   فتحي
بكريت   نسرين



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1118/02/2008

ÓÚÇ1 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

ع06 /3731502
3815 16 ع3600317
ع3938130117
4014 14 ع0017 3813103
1م41381397/15
4212 13 ع17 -03 -427
434 4 ع1 /07 /61241
4414 13 ع612440817
ع4561797/07/17

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  11سعا/  علم األصوات الوظفي  

بن عدلة   عائشة
عقاد   علي

بن احميدي   خديجة
موالك   سميرة
برياح   رشيد
هديلي   أحمد

سحنوني   عبد الكريم
بن عزة   بختة

عمراوي   عائشة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د0.000.00  ع1003/03/17
1د0.000.00  ع2071381386/17
1د121312.503.00  ع312014
1د1313.513.253.00  ع031 -413
1د141313.503.00  ع036 -513
1د0.000.00  ع613/48
1د0.000.00  ع713061210003
1د1414.514.253.00  ع813061210014
1د1414.514.253.00  ع913061210016
1د71410.503.00  ع1013061210020
1د141414.003.00  ع1113061210027
1د141414.003.00  ع1213061210031
1د1414.514.253.00  ع1313061210047
1د0.000.00  ع1413061210057
1د12.513.513.003.00  ع1513061210071
1د1414.514.253.00  ع1613061210085
1د12.56.250.00  ع1713061210087
1د131413.503.00  ع1813061210095
1د1414.514.253.00  ع1913061210097
1د0.000.00  ع2013061210109
1د13.56.750.00  ع2113061210139
1د1313.513.253.00  ع2213061210145
1د0.000.00  ع2313061210161
1د1414.514.253.00  ع2413061210164
1د1314.513.753.00  ع2513061210204
1د141414.003.00  1م2613061210208
1د888.000.00  ع27130612110190
1د1414.514.253.00  ع17 /08 /281317
1د141414.003.00  ع2918131979717
1د84.000.00  ع30201762208/17
1د264.000.00  ع3122071496547
1د0.000.00  ع3231096/19
1د0.000.00  ع333111903
1د136.500.00  ع34312381398/17
1د13.51212.753.00  ع353129612

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  12سعم/  فنيات البحث و الكتابة  

عبد الالوي   فوزية
عايد   كريمة

بن دحمان   جالل
بن يوب   يوسف
رازي   ميمونة

الجوزي   فاطمة
آمبو عزة   أمينة
مهياوي   نسرين
مهداوي   فاطمة

نابي   إلهام
هدي   سعاد

مزياني   زهرة
العرابي   صبرينة
بن درمل   حورية

بناجي   سميرة
بوزيان   حنان

بوعبسة   صليحة
بلغيت   حنان

بلعيدي   بن علي
برجي   حكيمة

سوداني   نسيمة
زاهي   أسماء
سكاكو   أمال
سعدي   زكية

فالحي   نصيرة
شيراني   فاطمة الزهراء

عمروني   صبرينة
باقي   عائشة

بن عيسى   عبد اهللا
عمالي   محمد
هالل   محمد

بحوص   موفق
نهاري   فاطنة
جباري   سهام
برسيس   فتحي



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د10.513.512.003.00  ع36314580617
1د101010.003.00  ع06 /3731502
1د1414.514.253.00  ع383600317
1د4107.000.00  ع3938130117
1د121011.003.00  ع0017 403813103
1د0.000.00  1م41381397/15
1د115.500.00  ع17 -03 -42427
1د7108.500.00  ع1 /07 /4361241
1د73.500.00  ع44612440817
1د0.000.00  ع4561797/07/17

0 0
0

53.33 45 24

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  12سعم/  فنيات البحث و الكتابة  

بكريت   نسرين
بن عدلة   عائشة

عقاد   علي
بن احميدي   خديجة

موالك   سميرة
برياح   رشيد
هديلي   أحمد

سحنوني   عبد الكريم
بن عزة   بختة

عمراوي   عائشة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÓÚã1 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

ع1003/03/17
ع2071381386/17
314 10 ع12014
416 14 ع031 -13
512.5 17 ع036 -13
ع613/48
ع713061210003
813 5 ع13061210014
917.5 14 ع13061210016

1017 16 ع13061210020
1115 11 ع13061210027
1218 16 ع13061210031
1312.5 12 ع13061210047
ع1413061210057
1517 9 ع13061210071
1612 17 ع13061210085
1716.5 15 ع13061210087
1816.5 17 ع13061210095
1917 12 ع13061210097
ع2013061210109
ع2113061210139
2216 18 ع13061210145
ع2313061210161
2419 15 ع13061210164
2516.5 16.5 ع13061210204
2617.5 11.5 1م13061210208
2718 16.5 ع130612110190
2811.5 9 ع17 /08 /1317
2913.5 14.5 ع18131979717
ع30201762208/17
319 7 ع22071496547
322 2 ع31096/19
ع333111903
ع34312381398/17
357 10.5 ع3129612
3615.5 7 ع314580617

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  11سعم/  قضايا البحث اللغوي و ميادينه  

عبد الالوي   فوزية
عايد   كريمة

بن دحمان   جالل
بن يوب   يوسف
رازي   ميمونة

الجوزي   فاطمة
آمبو عزة   أمينة
مهياوي   نسرين
مهداوي   فاطمة

نابي   إلهام
هدي   سعاد

مزياني   زهرة
العرابي   صبرينة
بن درمل   حورية

بناجي   سميرة
بوزيان   حنان

بوعبسة   صليحة
بلغيت   حنان

بلعيدي   بن علي
برجي   حكيمة

سوداني   نسيمة
زاهي   أسماء
سكاكو   أمال
سعدي   زكية

فالحي   نصيرة
شيراني   فاطمة الزهراء

عمروني   صبرينة
باقي   عائشة

بن عيسى   عبد اهللا
عمالي   محمد
هالل   محمد

بحوص   موفق
نهاري   فاطنة
جباري   سهام
برسيس   فتحي
بكريت   نسرين



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

ÓÚã1 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3714 16 ع06 /31502
3819 13 ع3600317
3917.5 13 ع38130117
4012 11.5 ع0017 3813103
1م41381397/15
4214 15 ع17 -03 -427
432 16 ع1 /07 /61241
4410 2 ع612440817
ع4561797/07/17

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  11سعم/  قضايا البحث اللغوي و ميادينه  

بن عدلة   عائشة
عقاد   علي

بن احميدي   خديجة
موالك   سميرة
برياح   رشيد
هديلي   أحمد

سحنوني   عبد الكريم
بن عزة   بختة

عمراوي   عائشة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د0.000.00  ع1003/03/17
1د0.000.00  ع2071381386/17
1د101311.501.00  ع312014
1د071410.501.00  ع031 -413
1د181416.001.00  ع036 -513
1د0.000.00  ع613/48
1د0.000.00  ع713061210003
1د121513.501.00  ع813061210014
1د111513.001.00  ع913061210016
1د101512.501.00  ع1013061210020
1د121614.001.00  ع1113061210027
1د171516.001.00  ع1213061210031
1د051510.001.00  ع1313061210047
1د0.000.00  ع1413061210057
1د02148.000.00  ع1513061210071
1د111513.001.00  ع1613061210085
1د101010.001.00  ع1713061210087
1د081511.501.00  ع1813061210095
1د081411.001.00  ع1913061210097
1د0.000.00  ع2013061210109
1د121815.001.00  ع2113061210139
1د161616.001.00  ع2213061210145
1د0.000.00  ع2313061210161
1د071410.501.00  ع2413061210164
1د161415.001.00  ع2513061210204
1د131413.501.00  1م2613061210208
1د171516.001.00  ع27130612110190
1د091411.501.00  ع17 /08 /281317
1د0.000.00  ع2918131979717
1د0.000.00  ع30201762208/17
1د0.000.00  ع3122071496547
1د0.000.00  ع3231096/19
1د0.000.00  ع333111903
1د0.000.00  ع34312381398/17
1د061410.001.00  ع353129612

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

عمودي  /  11سعع/  لغـة أجنبيــــة  

عبد الالوي   فوزية
عايد   كريمة

بن دحمان   جالل
بن يوب   يوسف
رازي   ميمونة

الجوزي   فاطمة
آمبو عزة   أمينة
مهياوي   نسرين
مهداوي   فاطمة

نابي   إلهام
هدي   سعاد

مزياني   زهرة
العرابي   صبرينة
بن درمل   حورية

بناجي   سميرة
بوزيان   حنان

بوعبسة   صليحة
بلغيت   حنان

بلعيدي   بن علي
برجي   حكيمة

سوداني   نسيمة
زاهي   أسماء
سكاكو   أمال
سعدي   زكية

فالحي   نصيرة
شيراني   فاطمة الزهراء

عمروني   صبرينة
باقي   عائشة

بن عيسى   عبد اهللا
عمالي   محمد
هالل   محمد

بحوص   موفق
نهاري   فاطنة
جباري   سهام
برسيس   فتحي



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د061410.001.00  ع36314580617
1د091311.001.00  ع06 /3731502
1د081612.001.00  ع383600317
1د0.000.00  ع3938130117
1د111513.001.00  ع0017 403813103
1د0.000.00  1م41381397/15
1د101010.001.00  ع17 -03 -42427
1د051510.001.00  ع1 /07 /4361241
1د07108.500.00  ع44612440817
1د0.000.00  ع4561797/07/17

0 0
0

60.00 45 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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

عمودي  /  11سعع/  لغـة أجنبيــــة  

بكريت   نسرين
بن عدلة   عائشة

عقاد   علي
بن احميدي   خديجة

موالك   سميرة
برياح   رشيد
هديلي   أحمد

سحنوني   عبد الكريم
بن عزة   بختة

عمراوي   عائشة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د0.000.00  ع1003/03/17
1د0.000.00  ع2071381386/17
1د12.579.750.00  ع312014
1د888.000.00  ع031 -413
1د111211.503.00  ع036 -513
1د0.000.00  ع613/48
1د0.000.00  ع713061210003
1د777.000.00  ع813061210014
1د777.000.00  ع913061210016
1د1189.500.00  ع1013061210020
1د131413.503.00  ع1113061210027
1د12.51011.253.00  ع1213061210031
1د11910.003.00  ع1313061210047
1د0.000.00  ع1413061210057
1د888.000.00  ع1513061210071
1د131514.003.00  ع1613061210085
1د1089.000.00  ع1713061210087
1د141112.503.00  ع1813061210095
1د12.51513.753.00  ع1913061210097
1د0.000.00  ع2013061210109
1د777.000.00  ع2113061210139
1د151213.503.00  ع2213061210145
1د0.000.00  ع2313061210161
1د12810.003.00  ع2413061210164
1د12810.003.00  ع2513061210204
1د11.51010.753.00  1م2613061210208
1د141112.503.00  ع27130612110190
1د888.000.00  ع17 /08 /281317
1د84.000.00  ع2918131979717
1د0.000.00  ع30201762208/17
1د31.500.00  ع3122071496547
1د0.000.00  ع3231096/19
1د0.000.00  ع333111903
1د0.000.00  ع34312381398/17
1د101110.503.00  ع353129612

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  13سعم/  المنهج والمنهجية  

عبد الالوي   فوزية
عايد   كريمة

بن دحمان   جالل
بن يوب   يوسف
رازي   ميمونة

الجوزي   فاطمة
آمبو عزة   أمينة
مهياوي   نسرين
مهداوي   فاطمة

نابي   إلهام
هدي   سعاد

مزياني   زهرة
العرابي   صبرينة
بن درمل   حورية

بناجي   سميرة
بوزيان   حنان

بوعبسة   صليحة
بلغيت   حنان

بلعيدي   بن علي
برجي   حكيمة

سوداني   نسيمة
زاهي   أسماء
سكاكو   أمال
سعدي   زكية

فالحي   نصيرة
شيراني   فاطمة الزهراء

عمروني   صبرينة
باقي   عائشة

بن عيسى   عبد اهللا
عمالي   محمد
هالل   محمد

بحوص   موفق
نهاري   فاطنة
جباري   سهام
برسيس   فتحي



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د687.000.00  ع36314580617
1د5107.500.00  ع06 /3731502
1د151615.503.00  ع383600317
1د21.000.00  ع3938130117
1د141012.003.00  ع0017 403813103
1د0.000.00  1م41381397/15
1د0.000.00  ع17 -03 -42427
1د7119.000.00  ع1 /07 /4361241
1د687.000.00  ع44612440817
1د0.000.00  ع4561797/07/17

0 0
0

33.33 45 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

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- لسانيـــــات عربية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  13سعم/  المنهج والمنهجية  

بكريت   نسرين
بن عدلة   عائشة

عقاد   علي
بن احميدي   خديجة

موالك   سميرة
برياح   رشيد
هديلي   أحمد

سحنوني   عبد الكريم
بن عزة   بختة

عمراوي   عائشة


