
اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

áØÅ1 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

114.5 16 ع013/002
213.5 10 ع013/003
ع15 /301397
1م403/182
515 14 ع17 /92 /076
ع612/31/097
714 15 ع31027 /13
815 15 ع13/024
ع913/039

1016 15 ع13/047
1113 16 ع13/31136
1217 14 ع13051210106
ع1313061210011
1413 12 ع13061210024
1517 14 ع13061210046
ع1613061210051
1717 11 ع13061210063
1817 14 ع13061210064
1913 13 ع13061210069
ع2013061210077
ع2113061210103
2214 14 ع13061210111
2314 9 ع13061210117
ع2413061210119
2516 10 ع13061210125
2617 13.5 ع13061210148
2712 11 ع13061210163
2813 9 ع13061210170
2916 13.5 ع13061210176
3013 14.5 ع13061210191
3117 15 ع13061210201
3214 11 ع13061210203
3317 14 ع31033/05/17
ع3431066012
3514 8 ع31309-12
ع12 3631310

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي  /  10لطإ/  الترجمة اللسانية  

سبيح   ايمان
سليماني   سارة
زيوش   سعاد
بوزيدي   آمال
قدوري   محمد
حالفي   اكرام
لواتي   حنان

درقال   سليمان
عتيق   وفاء

بن ديمراد   أمال
ساهل   إيمان

تخمارين   حياة
موفق   فراح

مجاهداوي   أسية
الشيخ بقادة   إكرام

بن ترار   وهيبة
بن عياد   هاجر

بن عياد   خديجة
بلهادي   فيروز
بوتيار   سهام
بتركي   أحالم

بركات   خديجة
جاليلي   محمد
خليفة   نورية
دحناني   أمال
صباغ   سعاد

سعداوي   إيمان
كروش   مامة
قادري   حياة
عايدي   أمال
عزيز    دليلة
عقاد   ربيعة

بن عمارة   إيمان
العروي   عبد الرحمان

حناش   عبد اللطيف
بن محمدي   فاطمة الزهراء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

áØÅ1 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3714 12 ع31589/03/17
ع3838130080117
3916 14.5 ع38132929817
ع40509/03/17
4114 9 ع577/38130217
4214 7 ع584/01/17
4313 8 ع1 /07 /61177

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي  /  10لطإ/  الترجمة اللسانية  

بن شريف   كريمة
بن عبد المالك   عبد القادر

خالدي   بومدين
بوغرارة   سالف

بوعالمات   عبد البصير
هديلي   فوزية
خالدي   زهرة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د1210.5011.255.00  ع1013/002
1د10.509.5010.005.00  ع2013/003
1د0.000.00  ع15 /301397
1د0.000.00  1م403/182
1د101010.005.00  ع17 /92 /5076
1د0.000.00  ع612/31/097
1د119.5010.255.00  ع31027 /713
1د13.509.5011.505.00  ع813/024
1د0.000.00  ع913/039
1د10.509.5010.005.00  ع1013/047
1د141213.005.00  ع1113/31136
1د8.50109.250.00  ع1213051210106
1د0.000.00  ع1313061210011
1د91110.005.00  ع1413061210024
1د10.5011.5011.005.00  ع1513061210046
1د0.000.00  ع1613061210051
1د8.5098.750.00  ع1713061210063
1د7.508.508.000.00  ع1813061210064
1د8.5010.509.500.00  ع1913061210069
1د0.000.00  ع2013061210077
1د0.000.00  ع2113061210103
1د1411.5012.755.00  ع2213061210111
1د8.5011.5010.005.00  ع2313061210117
1د0.000.00  ع2413061210119
1د6.5010.508.500.00  ع2513061210125
1د149.5011.755.00  ع2613061210148
1د14.509.5012.005.00  ع2713061210163
1د8.509.509.000.00  ع2813061210170
1د101110.505.00  ع2913061210176
1د10.501010.255.00  ع3013061210191
1د1011.5010.755.00  ع3113061210201
1د101010.005.00  ع3213061210203
1د1111.5011.255.00  ع3331033/05/17
1د0.000.00  ع3431066012
1د911.5010.255.00  ع3531309-12

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

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  10لطا/  التركيب الوظيفي  

سبيح   ايمان
سليماني   سارة
زيوش   سعاد
بوزيدي   آمال
قدوري   محمد
حالفي   اكرام
لواتي   حنان

درقال   سليمان
عتيق   وفاء

بن ديمراد   أمال
ساهل   إيمان

تخمارين   حياة
موفق   فراح

مجاهداوي   أسية
الشيخ بقادة   إكرام

بن ترار   وهيبة
بن عياد   هاجر

بن عياد   خديجة
بلهادي   فيروز
بوتيار   سهام
بتركي   أحالم

بركات   خديجة
جاليلي   محمد
خليفة   نورية
دحناني   أمال
صباغ   سعاد

سعداوي   إيمان
كروش   مامة
قادري   حياة
عايدي   أمال
عزيز    دليلة
عقاد   ربيعة

بن عمارة   إيمان
العروي   عبد الرحمان

حناش   عبد اللطيف



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د118.509.750.00  ع12 3631310
1د9.50088.750.00  ع3731589/03/17
1د0.000.00  ع3838130080117
1د08088.000.00  ع3938132929817
1د0.000.00  ع40509/03/17
1د97.508.250.00  ع41577/38130217
1د06066.000.00  ع42584/01/17
1د79.508.250.00  ع1 /07 /4361177

0 0
0

44.19 43 19

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  10لطا/  التركيب الوظيفي  

بن محمدي   فاطمة الزهراء
بن شريف   كريمة

بن عبد المالك   عبد القادر
خالدي   بومدين

بوغرارة   سالف
بوعالمات   عبد البصير

هديلي   فوزية
خالدي   زهرة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1122/02/2008

áØÇ1 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

113.5 15 ع013/002
216 14.5 ع013/003
ع15 /301397
1م403/182
512 13 ع17 /92 /076
ع612/31/097
716 15.5 ع31027 /13
813 14 ع13/024
ع913/039

1016 14.5 ع13/047
1115 15 ع13/31136
1213.5 11.5 ع13051210106
ع1313061210011
1416 15 ع13061210024
1516 16 ع13061210046
ع1613061210051
1714.5 13.5 ع13061210063
1815 14 ع13061210064
1914 12 ع13061210069
ع2013061210077
ع2113061210103
2214.5 14 ع13061210111
2314 15 ع13061210117
ع2413061210119
2515.5 14.5 ع13061210125
2615 14 ع13061210148
2714.5 12.5 ع13061210163
2814.5 14.5 ع13061210170
2915.5 15 ع13061210176
3016 16 ع13061210191
3116 15.5 ع13061210201
3215 16 ع13061210203
3314.5 14.5 ع31033/05/17
ع3431066012
3514 12 ع31309-12
ع12 3631310

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  13لطا/  اللسانيات التـعليمية  

سبيح   ايمان
سليماني   سارة
زيوش   سعاد
بوزيدي   آمال
قدوري   محمد
حالفي   اكرام
لواتي   حنان

درقال   سليمان
عتيق   وفاء

بن ديمراد   أمال
ساهل   إيمان

تخمارين   حياة
موفق   فراح

مجاهداوي   أسية
الشيخ بقادة   إكرام

بن ترار   وهيبة
بن عياد   هاجر

بن عياد   خديجة
بلهادي   فيروز
بوتيار   سهام
بتركي   أحالم

بركات   خديجة
جاليلي   محمد
خليفة   نورية
دحناني   أمال
صباغ   سعاد

سعداوي   إيمان
كروش   مامة
قادري   حياة
عايدي   أمال
عزيز    دليلة
عقاد   ربيعة

بن عمارة   إيمان
العروي   عبد الرحمان

حناش   عبد اللطيف
بن محمدي   فاطمة الزهراء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1122/02/2008

áØÇ1 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

3711.5 10.5 ع31589/03/17
3811.50 10.00 ع38130017
ع3938130080117
4012 12.5 ع38132929817
ع41509/03/17
4210 10 ع577/38130217
ع43584/01/17
4414 13 ع1 /07 /61177

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  13لطا/  اللسانيات التـعليمية  

بن شريف   كريمة
بن محمدي   باتول

بن عبد المالك   عبد القادر
خالدي   بومدين

بوغرارة   سالف
بوعالمات   عبد البصير

هديلي   فوزية
خالدي   زهرة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

áØã1 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

114.5 15 ع013/002
213.5 8.5 ع013/003
ع15 /301397
1م403/182
515.5 15.5 ع17 /92 /076
ع612/31/097
714.5 16.5 ع31027 /13
810 14.5 ع13/024
ع913/039

1016.5 18.5 ع13/047
1115.5 16.5 ع13/31136
1210 15.5 ع13051210106
ع1313061210011
1416.5 13.5 ع13061210024
1514.5 13.5 ع13061210046
ع1613061210051
1715 12.5 ع13061210063
1810 16.5 ع13061210064
1916 17.5 ع13061210069
ع2013061210077
ع2113061210103
2217 18.5 ع13061210111
2313 10.5 ع13061210117
ع2413061210119
2514.5 15 ع13061210125
2615 17.5 ع13061210148
2717 17.5 ع13061210163
2816 15 ع13061210170
2916 18.5 ع13061210176
3010 15.5 ع13061210191
3114.5 15.5 ع13061210201
3213 13.5 ع13061210203
3315 17 ع31033/05/17
ع3431066012
3510 4.5 ع31309-12
3610 10 ع12 31310

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  10لطم/  مبادئ المنهجية للتحيل اللساني  

سبيح   ايمان
سليماني   سارة
زيوش   سعاد
بوزيدي   آمال
قدوري   محمد
حالفي   اكرام
لواتي   حنان

درقال   سليمان
عتيق   وفاء

بن ديمراد   أمال
ساهل   إيمان

تخمارين   حياة
موفق   فراح

مجاهداوي   أسية
الشيخ بقادة   إكرام

بن ترار   وهيبة
بن عياد   هاجر

بن عياد   خديجة
بلهادي   فيروز
بوتيار   سهام
بتركي   أحالم

بركات   خديجة
جاليلي   محمد
خليفة   نورية
دحناني   أمال
صباغ   سعاد

سعداوي   إيمان
كروش   مامة
قادري   حياة
عايدي   أمال
عزيز    دليلة
عقاد   ربيعة

بن عمارة   إيمان
العروي   عبد الرحمان

حناش   عبد اللطيف
بن محمدي   فاطمة الزهراء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1116/02/2008

áØã1 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3710 11.5 ع31589/03/17
ع3838130080117
3910 12.5 ع38132929817
4013 ع509/03/17
4114.5 12.5 ع577/38130217
4210 12.5 ع584/01/17
4318 13.5 ع1 /07 /61177

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  10لطم/  مبادئ المنهجية للتحيل اللساني  

بن شريف   كريمة
بن عبد المالك   عبد القادر

خالدي   بومدين
بوغرارة   سالف

بوعالمات   عبد البصير
هديلي   فوزية
خالدي   زهرة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د171516.003.00  ع1013/002
1د141414.003.00  ع2013/003
1د0.000.00  ع15 /301397
1د0.000.00  1م403/182
1د161515.503.00  ع17 /92 /5076
1د0.000.00  ع612/31/097
1د171516.003.00  ع31027 /713
1د161515.503.00  ع813/024
1د0.000.00  ع913/039
1د171516.003.00  ع1013/047
1د161515.503.00  ع1113/31136
1د161515.503.00  ع1213051210106
1د0.000.00  ع1313061210011
1د161515.503.00  ع1413061210024
1د151414.503.00  ع1513061210046
1د0.000.00  ع1613061210051
1د161515.503.00  ع1713061210063
1د161515.503.00  ع1813061210064
1د151515.003.00  ع1913061210069
1د0.000.00  ع2013061210077
1د0.000.00  ع2113061210103
1د151414.503.00  ع2213061210111
1د151414.503.00  ع2313061210117
1د0.000.00  ع2413061210119
1د161515.503.00  ع2513061210125
1د161515.503.00  ع2613061210148
1د161515.503.00  ع2713061210163
1د161515.503.00  ع2813061210170
1د151414.503.00  ع2913061210176
1د151414.503.00  ع3013061210191
1د161515.503.00  ع3113061210201
1د151414.503.00  ع3213061210203
1د171516.003.00  ع3331033/05/17
1د0.000.00  ع3431066012
1د151414.503.00  ع3531309-12

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

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  12لطم/  المنهج و المنهجية  

سبيح   ايمان
سليماني   سارة
زيوش   سعاد
بوزيدي   آمال
قدوري   محمد
حالفي   اكرام
لواتي   حنان

درقال   سليمان
عتيق   وفاء

بن ديمراد   أمال
ساهل   إيمان

تخمارين   حياة
موفق   فراح

مجاهداوي   أسية
الشيخ بقادة   إكرام

بن ترار   وهيبة
بن عياد   هاجر

بن عياد   خديجة
بلهادي   فيروز
بوتيار   سهام
بتركي   أحالم

بركات   خديجة
جاليلي   محمد
خليفة   نورية
دحناني   أمال
صباغ   سعاد

سعداوي   إيمان
كروش   مامة
قادري   حياة
عايدي   أمال
عزيز    دليلة
عقاد   ربيعة

بن عمارة   إيمان
العروي   عبد الرحمان

حناش   عبد اللطيف



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د141313.503.00  ع12 3631310
1د171516.003.00  ع3731589/03/17
1د0.000.00  ع3838130080117
1د171516.003.00  ع3938132929817
1د0.000.00  ع40509/03/17
1د161515.503.00  ع41577/38130217
1د151515.003.00  ع42584/01/17
1د151414.503.00  ع1 /07 /4361177

0 0
0

72.09 43 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 األول- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  12لطم/  المنهج و المنهجية  

بن محمدي   فاطمة الزهراء
بن شريف   كريمة

بن عبد المالك   عبد القادر
خالدي   بومدين

بوغرارة   سالف
بوعالمات   عبد البصير

هديلي   فوزية
خالدي   زهرة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د141514.501.00  ع1013/002
1د131514.001.00  ع2013/003
1د0.000.00  ع15 /301397
1د0.000.00  1م403/182
1د111412.501.00  ع17 /92 /5076
1د0.000.00  ع612/31/097
1د141414.001.00  ع31027 /713
1د161515.501.00  ع813/024
1د0.000.00  ع913/039
1د13.51514.251.00  ع1013/047
1د17.51616.751.00  ع1113/31136
1د131011.501.00  ع1213051210106
1د0.000.00  ع1313061210011
1د171616.501.00  ع1413061210024
1د101010.001.00  ع1513061210046
1د0.000.00  ع1613061210051
1د13.51313.251.00  ع1713061210063
1د141112.501.00  ع1813061210064
1د11.51312.251.00  ع1913061210069
1د0.000.00  ع2013061210077
1د0.000.00  ع2113061210103
1د141414.001.00  ع2213061210111
1د101211.001.00  ع2313061210117
1د0.000.00  ع2413061210119
1د151515.001.00  ع2513061210125
1د141514.501.00  ع2613061210148
1د171616.501.00  ع2713061210163
1د121413.001.00  ع2813061210170
1د161616.001.00  ع2913061210176
1د141414.001.00  ع3013061210191
1د141414.001.00  ع3113061210201
1د13.51413.751.00  ع3213061210203
1د171616.501.00  ع3331033/05/17
1د0.000.00  ع3431066012
1د121212.001.00  ع3531309-12

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

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي  /  11لطإ/  النظريات اللسانية  

سبيح   ايمان
سليماني   سارة
زيوش   سعاد
بوزيدي   آمال
قدوري   محمد
حالفي   اكرام
لواتي   حنان

درقال   سليمان
عتيق   وفاء

بن ديمراد   أمال
ساهل   إيمان

تخمارين   حياة
موفق   فراح

مجاهداوي   أسية
الشيخ بقادة   إكرام

بن ترار   وهيبة
بن عياد   هاجر

بن عياد   خديجة
بلهادي   فيروز
بوتيار   سهام
بتركي   أحالم

بركات   خديجة
جاليلي   محمد
خليفة   نورية
دحناني   أمال
صباغ   سعاد

سعداوي   إيمان
كروش   مامة
قادري   حياة
عايدي   أمال
عزيز    دليلة
عقاد   ربيعة

بن عمارة   إيمان
العروي   عبد الرحمان

حناش   عبد اللطيف



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د131313.001.00  ع12 3631310
1د121312.501.00  ع3731589/03/17
1د0.000.00  ع3838130080117
1د171616.501.00  ع3938132929817
1د0.000.00  ع40509/03/17
1د111010.501.00  ع41577/38130217
1د10.51010.251.00  ع42584/01/17
1د141313.501.00  ع1 /07 /4361177

0 0
0

72.09 43 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 األول- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

إستكشافي  /  11لطإ/  النظريات اللسانية  

بن محمدي   فاطمة الزهراء
بن شريف   كريمة

بن عبد المالك   عبد القادر
خالدي   بومدين

بوغرارة   سالف
بوعالمات   عبد البصير

هديلي   فوزية
خالدي   زهرة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د13.515.514.504.00  ع1013/002
1د1013.511.754.00  ع2013/003
1د0.000.00  ع15 /301397
1د0.000.00  1م403/182
1د111412.504.00  ع17 /92 /5076
1د0.000.00  ع612/31/097
1د13.51514.254.00  ع31027 /713
1د10.513.512.004.00  ع813/024
1د0.000.00  ع913/039
1د14.51615.254.00  ع1013/047
1د15.51515.254.00  ع1113/31136
1د101412.004.00  ع1213051210106
1د0.000.00  ع1313061210011
1د1114.512.754.00  ع1413061210024
1د101412.004.00  ع1513061210046
1د0.000.00  ع1613061210051
1د14.515.515.004.00  ع1713061210063
1د11.514.513.004.00  ع1813061210064
1د10.51412.254.00  ع1913061210069
1د0.000.00  ع2013061210077
1د0.000.00  ع2113061210103
1د1414.514.254.00  ع2213061210111
1د7.51410.754.00  ع2313061210117
1د0.000.00  ع2413061210119
1د151414.504.00  ع2513061210125
1د12.51413.254.00  ع2613061210148
1د14.515.515.004.00  ع2713061210163
1د8.514.511.504.00  ع2813061210170
1د12.51513.754.00  ع2913061210176
1د131413.504.00  ع3013061210191
1د16.514.515.504.00  ع3113061210201
1د111412.504.00  ع3213061210203
1د131614.504.00  ع3331033/05/17
1د0.000.00  ع3431066012
1د914.511.754.00  ع3531309-12

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

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  11لطا/  التحليل التوليدي  

سبيح   ايمان
سليماني   سارة
زيوش   سعاد
بوزيدي   آمال
قدوري   محمد
حالفي   اكرام
لواتي   حنان

درقال   سليمان
عتيق   وفاء

بن ديمراد   أمال
ساهل   إيمان

تخمارين   حياة
موفق   فراح

مجاهداوي   أسية
الشيخ بقادة   إكرام

بن ترار   وهيبة
بن عياد   هاجر

بن عياد   خديجة
بلهادي   فيروز
بوتيار   سهام
بتركي   أحالم

بركات   خديجة
جاليلي   محمد
خليفة   نورية
دحناني   أمال
صباغ   سعاد

سعداوي   إيمان
كروش   مامة
قادري   حياة
عايدي   أمال
عزيز    دليلة
عقاد   ربيعة

بن عمارة   إيمان
العروي   عبد الرحمان

حناش   عبد اللطيف



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د0.000.00  ع12 3631310
1د11.51412.754.00  ع3731589/03/17
1د0.000.00  ع3838130080117
1د13.515.514.504.00  ع3938132929817
1د0.000.00  ع40509/03/17
1د1113.512.254.00  ع41577/38130217
1د0.000.00  ع42584/01/17
1د1314.513.754.00  ع1 /07 /4361177

0 0
0

67.44 43 29

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي األول- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  11لطا/  التحليل التوليدي  

بن محمدي   فاطمة الزهراء
بن شريف   كريمة

بن عبد المالك   عبد القادر
خالدي   بومدين

بوغرارة   سالف
بوعالمات   عبد البصير

هديلي   فوزية
خالدي   زهرة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د151515.003.00  ع1013/002
1د141414.003.00  ع2013/003
1د0.000.00  ع15 /301397
1د0.000.00  1م403/182
1د131313.003.00  ع17 /92 /5076
1د0.000.00  ع612/31/097
1د15.51615.753.00  ع31027 /713
1د15.51414.753.00  ع813/024
1د0.000.00  ع913/039
1د161415.003.00  ع1013/047
1د1512.513.753.00  ع1113/31136
1د161616.003.00  ع1213051210106
1د0.000.00  ع1313061210011
1د161616.003.00  ع1413061210024
1د141414.003.00  ع1513061210046
1د0.000.00  ع1613061210051
1د161515.503.00  ع1713061210063
1د171616.503.00  ع1813061210064
1د161616.003.00  ع1913061210069
1د0.000.00  ع2013061210077
1د0.000.00  ع2113061210103
1د171616.503.00  ع2213061210111
1د1512.513.753.00  ع2313061210117
1د0.000.00  ع2413061210119
1د161716.503.00  ع2513061210125
1د161415.003.00  ع2613061210148
1د171415.503.00  ع2713061210163
1د161415.003.00  ع2813061210170
1د161515.503.00  ع2913061210176
1د151515.003.00  ع3013061210191
1د151615.503.00  ع3113061210201
1د131614.503.00  ع3213061210203
1د161716.503.00  ع3331033/05/17
1د0.000.00  ع3431066012
1د151314.003.00  ع3531309-12

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

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  11لطم  /  1فنيات البحث و الكتابة 

سبيح   ايمان
سليماني   سارة
زيوش   سعاد
بوزيدي   آمال
قدوري   محمد
حالفي   اكرام
لواتي   حنان

درقال   سليمان
عتيق   وفاء

بن ديمراد   أمال
ساهل   إيمان

تخمارين   حياة
موفق   فراح

مجاهداوي   أسية
الشيخ بقادة   إكرام

بن ترار   وهيبة
بن عياد   هاجر

بن عياد   خديجة
بلهادي   فيروز
بوتيار   سهام
بتركي   أحالم

بركات   خديجة
جاليلي   محمد
خليفة   نورية
دحناني   أمال
صباغ   سعاد

سعداوي   إيمان
كروش   مامة
قادري   حياة
عايدي   أمال
عزيز    دليلة
عقاد   ربيعة

بن عمارة   إيمان
العروي   عبد الرحمان

حناش   عبد اللطيف



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د12.51513.753.00  ع12 3631310
1د161314.503.00  ع3731589/03/17
1د0.000.00  ع3838130080117
1د141414.003.00  ع3938132929817
1د0.000.00  ع40509/03/17
1د151113.003.00  ع41577/38130217
1د0.000.00  ع42584/01/17
1د1514.514.753.00  ع1 /07 /4361177

0 0
0

69.77 43 30

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

منهجي  /  11لطم  /  1فنيات البحث و الكتابة 

بن محمدي   فاطمة الزهراء
بن شريف   كريمة

بن عبد المالك   عبد القادر
خالدي   بومدين

بوغرارة   سالف
بوعالمات   عبد البصير

هديلي   فوزية
خالدي   زهرة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د1513.514.255.00  ع1013/002
1د1413.513.755.00  ع2013/003
1د0.000.00  ع15 /301397
1د0.000.00  1م403/182
1د141313.505.00  ع17 /92 /5076
1د0.000.00  ع612/31/097
1د1513.514.255.00  ع31027 /713
1د1512.513.755.00  ع813/024
1د0.000.00  ع913/039
1د141213.005.00  ع1013/047
1د13.512.513.005.00  ع1113/31136
1د141414.005.00  ع1213051210106
1د0.000.00  ع1313061210011
1د1413.513.755.00  ع1413061210024
1د13.51212.755.00  ع1513061210046
1د0.000.00  ع1613061210051
1د1412.513.255.00  ع1713061210063
1د1613.514.755.00  ع1813061210064
1د13.511.512.505.00  ع1913061210069
1د0.000.00  ع2013061210077
1د0.000.00  ع2113061210103
1د12.51212.255.00  ع2213061210111
1د13.513.513.505.00  ع2313061210117
1د0.000.00  ع2413061210119
1د141313.505.00  ع2513061210125
1د1710.513.755.00  ع2613061210148
1د10.511.511.005.00  ع2713061210163
1د13.511.512.505.00  ع2813061210170
1د141213.005.00  ع2913061210176
1د141112.505.00  ع3013061210191
1د1413.513.755.00  ع3113061210201
1د13.51212.755.00  ع3213061210203
1د13.51212.755.00  ع3331033/05/17
1د0.000.00  ع3431066012
1د1512.513.755.00  ع3531309-12

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

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  12لطا/  اللسـانيات التطبيقية  

سبيح   ايمان
سليماني   سارة
زيوش   سعاد
بوزيدي   آمال
قدوري   محمد
حالفي   اكرام
لواتي   حنان

درقال   سليمان
عتيق   وفاء

بن ديمراد   أمال
ساهل   إيمان

تخمارين   حياة
موفق   فراح

مجاهداوي   أسية
الشيخ بقادة   إكرام

بن ترار   وهيبة
بن عياد   هاجر

بن عياد   خديجة
بلهادي   فيروز
بوتيار   سهام
بتركي   أحالم

بركات   خديجة
جاليلي   محمد
خليفة   نورية
دحناني   أمال
صباغ   سعاد

سعداوي   إيمان
كروش   مامة
قادري   حياة
عايدي   أمال
عزيز    دليلة
عقاد   ربيعة

بن عمارة   إيمان
العروي   عبد الرحمان

حناش   عبد اللطيف



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د131011.505.00  ع12 3631310
1د1610.513.255.00  ع3731589/03/17
1د0.000.00  ع3838130080117
1د1613.514.755.00  ع3938132929817
1د0.000.00  ع40509/03/17
1د1411.512.755.00  ع41577/38130217
1د161214.005.00  ع42584/01/17
1د1511.513.255.00  ع1 /07 /4361177

0 0
0

72.09 43 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 األول- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

أساسي  /  12لطا/  اللسـانيات التطبيقية  

بن محمدي   فاطمة الزهراء
بن شريف   كريمة

بن عبد المالك   عبد القادر
خالدي   بومدين

بوغرارة   سالف
بوعالمات   عبد البصير

هديلي   فوزية
خالدي   زهرة



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د161616.001.00  ع1013/002
1د161616.001.00  ع2013/003
1د0.000.00  ع15 /301397
1د0.000.00  1م403/182
1د1514.514.751.00  ع17 /92 /5076
1د0.000.00  ع612/31/097
1د16.516.516.501.00  ع31027 /713
1د1615.515.751.00  ع813/024
1د0.000.00  ع913/039
1د18.518.518.501.00  ع1013/047
1د141414.001.00  ع1113/31136
1د141313.501.00  ع1213051210106
1د0.000.00  ع1313061210011
1د16.516.516.501.00  ع1413061210024
1د151515.001.00  ع1513061210046
1د0.000.00  ع1613061210051
1د151515.001.00  ع1713061210063
1د131313.001.00  ع1813061210064
1د151515.001.00  ع1913061210069
1د0.000.00  ع2013061210077
1د0.000.00  ع2113061210103
1د181818.001.00  ع2213061210111
1د0.000.00  ع2313061210117
1د0.000.00  ع2413061210119
1د17.517.517.501.00  ع2513061210125
1د191919.001.00  ع2613061210148
1د151515.001.00  ع2713061210163
1د14.514.514.501.00  ع2813061210170
1د17.517.517.501.00  ع2913061210176
1د1514.514.751.00  ع3013061210191
1د17.517.517.501.00  ع3113061210201
1د16.516.516.501.00  ع3213061210203
1د14.514.514.501.00  ع3331033/05/17
1د0.000.00  ع3431066012
1د141414.001.00  ع3531309-12

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

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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

عمودي  /  10لطع/  لغـة أجنبة  

سبيح   ايمان
سليماني   سارة
زيوش   سعاد
بوزيدي   آمال
قدوري   محمد
حالفي   اكرام
لواتي   حنان

درقال   سليمان
عتيق   وفاء

بن ديمراد   أمال
ساهل   إيمان

تخمارين   حياة
موفق   فراح

مجاهداوي   أسية
الشيخ بقادة   إكرام

بن ترار   وهيبة
بن عياد   هاجر

بن عياد   خديجة
بلهادي   فيروز
بوتيار   سهام
بتركي   أحالم

بركات   خديجة
جاليلي   محمد
خليفة   نورية
دحناني   أمال
صباغ   سعاد

سعداوي   إيمان
كروش   مامة
قادري   حياة
عايدي   أمال
عزيز    دليلة
عقاد   ربيعة

بن عمارة   إيمان
العروي   عبد الرحمان

حناش   عبد اللطيف



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د0.000.00  ع12 3631310
1د0.000.00  ع3731589/03/17
1د0.000.00  ع3838130080117
1د151414.501.00  ع3938132929817
1د0.000.00  ع40509/03/17
1د151414.501.00  ع41577/38130217
1د0.000.00  ع42584/01/17
1د171717.001.00  ع1 /07 /4361177

0 0
0

62.79 43 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- لســــانيات تطبيقية : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة األولى 

عمودي  /  10لطع/  لغـة أجنبة  

بن محمدي   فاطمة الزهراء
بن شريف   كريمة

بن عبد المالك   عبد القادر
خالدي   بومدين

بوغرارة   سالف
بوعالمات   عبد البصير

هديلي   فوزية
خالدي   زهرة


