
كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د141012.001.00  ع1005/15
1د101211.001.00  ع2008/15
1د4107.000.00  ع3009/16
1د101412.001.00  ع4012/15
1د111312.001.00  ع5013/15
1د0.000.00  ع6014/15
1د131212.501.00  ع7016/15
1د454.500.00  ع8022/15
1د475.500.00  ع9023/14
1د163.500.00  1م1013/026
1د101010.001.00  1م1113061210017
1د111.000.00  2م1213061210134
1د81310.501.00  ع1314061210040
1د5107.500.00  ع1414061210093
1د0.000.00  1م1514061210117
1د141313.501.00  ع1614061210121
1د111.000.00  ع1715/37060815
1د0.000.00  ع1816/026
1د174.000.00  19310004-L-15ع
1د121413.001.00  20310007-L-15ع
1د3127.500.00  21310012-L-15ع
1د322.500.00  22310016-L-15ع
1د232.500.00  23310018-L-15ع
1د9109.500.00  24310020-L-15ع
1د111010.501.00  25310037-L-15ع
1د131112.001.00  26310038-L-15ع
1د111.000.00  27310044-L-15ع
1د312.000.00  28310045-L-15ع
1د211.500.00  29310048-L-15ع
1د5107.500.00  30310053-L-15ع
1د423.000.00  31310054-L-15ع
1د9109.500.00  32310055-L-15ع
1د132.000.00  33310057-L-15ع
1د243.000.00  34310059-L-15ع
1د0.000.00  35310064-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  14إسد/  األدب الشعبي العام  

رزوق   مامة
بوري   نسيمة
ميسوم   رتيبة

بوجراد   عمارية
طبال   رجاء

بنكروف   حسين
بورورو   اسية
رقاب   حسنة

رحوي   فاروق
داودي   هجيرة

مهديد   فاطمة الزهراء
جعواني   محمد

زحال   أمال
نوالي   حفصة

بوحسان   وسام
مجاهد   ابتسام
مسعودن   هند
جمان   رفيقة

مسعود   بومدين
عمار لغواطي   سليمة
لعيسوف   عبد الحفيظ

شقرون   وسيلة
صحراوي   أسية

عطار   اكرام فاطنة
نجماوي   حورية

فلوس   دنيا
بوقطيب   سامية
شيراني   سهيلة

بوزياني   صابرينة
هواري   فاطمة الزهراء

بن سالم   فاطيمة
ملوك   فريال باية

بن دفو   لطيفة
العرباوي   منيرة

جلطي   هاجر



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د2127.000.00  36310067-L-15ع
1د6108.000.00  37310073-L-15ع
1د0.000.00  38310075-L-15ع
1د7119.000.00  39310082-L-15ع
1د0.000.00  40310084-L-15ع
1د161515.501.00  41310093-L-15ع
1د486.000.00  42310098-L-15ع
1د121111.501.00  43310104-L-15ع
1د523.500.00  44310108-L-15ع
1د14610.001.00  45310110-L-15ع
1د101211.001.00  46310111-L-15ع
1د00000.000.00  47310112-L-15ع
1د295.500.00  48310113-L-15ع
1د121.500.00  49310120-L-15ع
1د101512.501.00  50310126-L-15ع
1د3127.500.00  51310129-L-15ع
1د101412.001.00  52310130-L-15ع
1د6108.000.00  53310137-L-15ع
1د4107.000.00  54310140-L-15ع
1د163.500.00  55310142-L-15ع
1د4107.000.00  56310144-L-15ع
1د111.000.00  57310147-L-15ع
1د232.500.00  58310148-L-15ع
1د253.500.00  59310150-L-15ع
1د3117.000.00  60310152-L-15ع
1د1089.000.00  61310153-L-15ع
1د101412.001.00  62310158-L-15ع
1د787.500.00  63310160-L-15ع
1د364.500.00  64310162-L-15ع
1د3106.500.00  65310165-L-15ع
1د322.500.00  66310167-L-15ع
1د676.500.00  67310173-L-15ع
1د232.500.00  68310174-L-15ع
1د91512.001.00  69310175-L-15ع
1د81411.001.00  70310183-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  14إسد/  األدب الشعبي العام  

صياد   وردة
بومدين   شيماء
دحماني   ايمان
تجيني   حنان
مرابط   زهير

عثماني   فاطمة الزهراء
لعوج   محمد
طالب   شيماء
عدون   انفال

بوجمعة   ليلى
رمضاوي   نوال

بن مصمودي   نورجيهان
رمضان   وردة

نقاز   خيرة
بن سماعين   ابتسام
مداح قريت   رانية

ثابتي   سميرة
طفياني   ياسمين
عميرات   أحالم
عميرات   بشرى

بوشنافة   سناء
بوكليخة   عبد الحميد

عواد   عبد القادر
شموري   عمارية

قلوش   محمد األمين
فيفرة   مريم

بن بشير   سليمة
طيبي   أحالم
حمري   أمينة
حموني   اسية

بن شادلي   بسمة
حنفي   حليمة
صغير   حنان
كبوية   حنان
بلعابد   سهير



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د131212.501.00  71310185-L-15ع
1د131313.001.00  72310190-L-15ع
1د111211.501.00  73310192-L-15ع
1د151515.001.00  74310193-L-15ع
1د101010.001.00  75310196-L-15ع
1د131313.001.00  76310203-L-15ع
1د4128.000.00  77310208-L-15ع
1د0.000.00  78310213-L-15ع
1د91110.001.00  79310214-L-15ع
1د161515.501.00  80310215-L-15ع
1د161515.501.00  81310217-L-15ع
1د71310.001.00  82310218-L-15ع
1د13710.001.00  83310219-L-15ع
1د454.500.00  84310220-L-15ع
1د534.000.00  85310224-L-15ع
1د475.500.00  86310244-L-15ع
1د111.000.00  87310248-L-15ع
1د4107.000.00  88310250-L-15ع
1د454.500.00  89310253-L-15ع
1د5107.500.00  90310256-L-15ع
1د111.000.00  91310258-L-15ع
1د121413.001.00  92310260-L-15ع
1د101110.501.00  93310267-L-15ع
1د676.500.00  94310273-L-15ع
1د0.000.00  95310275-L-15ع
1د101412.001.00  96310278-L-15ع
1د101311.501.00  97310281-L-15ع
1د312.000.00  98310286-L-15ع
1د2116.500.00  99310287-L-15ع
1د101211.001.00  100310291-L-15ع
1د0.000.00  101310294-L-15ع
1د645.000.00  102310295-L-15ع
1د111.000.00  103310301-L-15ع
1د475.500.00  104310303-L-15ع
1د475.500.00  105310304-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  14إسد/  األدب الشعبي العام  

مسعد   فاطمة
خروبي   ليلى

بن يوبي   نادية
سعيدي   نور الهدى

حنفي   وهيبة
بن ويس   امينة
حليمي   فهيمة
ناصر   مريم
عمارة   نادية
زراد   نجاح
مماد   نورة

حكيم   إكرام
بوخبزة   دليلة

سويقي   راضية
سليماني   عبد الهادي

رقية   إيمان
قرمال   سمية

درمل   سيدي محمد
سليمان   فراح

بوقنطار   نسرين
جنان   تاج الدين
غماري   سلمى
سعيداني   فتيحة
قرشي   اسماء

مسعودي   حنان
عجرودي   رحمة

قرين   سارة
فارس   سعاد

مباركي   سليمة
لصفر   سناء
موفق   سهام

عمارة   شيماء
عيساني   فاطمة

راجع   فاطنة
صباطي   فايزة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د756.000.00  106310305-L-15ع
1د141514.501.00  107310310-L-15ع
1د121413.001.00  108310313-L-15ع
1د0.000.00  109310314-L-15ع
1د433.500.00  110310315-L-15ع
1د91311.001.00  111310322-L-15ع
1د131514.001.00  112310323-L-15ع
1د1068.000.00  113310324-L-15ع
1د0.000.00  114310326-L-15ع
1د375.000.00  115310331-L-15ع
1د101211.001.00  116310480-L-15ع
1د486.000.00  117310484-L-15ع
1د151515.001.00  118310485-L-15ع
1د285.000.00  119310488-L-15ع
1د121212.001.00  120310489-L-15ع
1د787.500.00  121310495-L-15ع
1د222.000.00  122310498-L-15ع
1د396.000.00  123310499-L-15ع
1د5107.500.00  124310502-L-15ع
1د787.500.00  125310503-L-15ع
1د1089.000.00  126310507-L-15ع
1د988.500.00  127310511-L-15ع
1د0.000.00  128310514-L-15ع
1د586.500.00  129310515-L-15ع
1د756.000.00  130310519-L-15ع
1د91311.001.00  131310527-L-15ع
1د132.000.00  132310529-L-15ع
1د111211.501.00  133310544-L-15ع
1د11910.001.00  134310547-L-15ع
1د151414.501.00  135310549-L-15ع
1د111111.001.00  136310560-L-15ع
1د161515.501.00  137310562-L-15ع
1د121312.501.00  138310568-L-15ع
1د285.000.00  139310569-L-15ع
1د8109.000.00  140310573-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  14إسد/  األدب الشعبي العام  

بناي   فايزة
باتني   نوال
عزوز   هيند
فقيه   ياسمينة
شتوي   يمينة

مهياوي   سهام
درقاوي   صبرينة

قنينش   فايزة
زماني   كوثر

طالب   مها
بوقصيبة   خولة

بن عبد الرحمان   عائشة
بورقبة   عقيلة
دحماني   سهام
بوزيان   حنان
قدور   إيمان

صحبي   بختة
قاشور   بشرى

عمار لغواطي   حسيبة
بن خالدي   حمزة
بن ديدي   رحمة
عمارة   صليحة

بن علي   فاطمة الزهراء
رحماني   فراح
سعدي   نعيمة

بوغرارة   إسماعيل
عياد زدام   أسماء

داود   كوثر
ندرومي   أمينة
بودومة   رجاء
بومدين   أمينة
عمور   إلهام

بطيوي   سمية
لقدش   عمارية

يوساري   لطيفة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د8109.000.00  141310577-L-15ع
1د151314.001.00  142310578-L-15ع
1د586.500.00  143310579-L-15ع
1د232.500.00  144310580-L-15ع
1د285.000.00  145310581-L-15ع
1د0.000.00  146310590-L-15ع
1د81411.001.00  147310605-L-15ع
1د6118.500.00  148310607-L-15ع
1د465.000.00  149310613-L-15ع
1د0.000.00  150310617-L-15ع
1د151716.001.00  151310623-L-15ع
1د141715.501.00  152310631-L-15ع
1د81210.001.00  153310632-L-15ع
1د111010.501.00  154310644-L-15ع
1د121413.001.00  155310645-L-15ع
1د655.500.00  156310646-L-15ع
1د151515.001.00  157310649-L-15ع
1د111.000.00  158310650-L-15ع
1د322.500.00  159310656-L-15ع
1د0.000.00  160310667-L-15ع
1د131212.501.00  161310670-L-15ع
1د565.500.00  162310688-L-15ع
1د81210.001.00  163310691-L-15ع
1د6108.000.00  164310692-L-15ع
1د81310.501.00  165310694-L-15ع
1د91512.001.00  166310697-L-15ع
1د0.000.00  167310700-L-15ع
1د151615.501.00  168310708-L-15ع

0 0
0

37.50 168 63

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  14إسد/  األدب الشعبي العام  

لقاط   نصيرة
يبدري   وفاء

بطيوي   يسرى
مسكاري   فتح اهللا

خروبي   نعيمة
تيزاوي   الهام

غلقاوي   زينب
بولعراف   سعدية

طويلب   عبد الحكيم
غلوسي   عبير

بن أحمد   فاطيمة
بناجي   كميلة

بومدين   لويزة
يحياوي   نبيلة
بلبشير   نجية

سهلي   نصيرة
جمعة   نور الهدى

شموري   هشام
قاشور   محمد
عمور   محمد

حاج عبد القادر   حنان
بن عابد   زهرة

لحول   فراح
قصير   كلتومة
سكوم   بشرى

الحاج ميمون   حنان
بلخيتر   عويشة
مبرك   سهيلة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د1068.000.00  ع1005/15
1د988.500.00  ع2008/15
1د101010.003.00  ع3009/16
1د1068.000.00  ع4012/15
1د94.500.00  ع5013/15
1د42.000.00  ع6014/15
1د14610.003.00  ع7016/15
1د1137.000.00  ع8022/15
1د565.500.00  ع9023/14
1د73.500.00  1م10039-14
1د676.500.00  1م1113/026
1د1078.500.00  1م1213061210017
1د84.000.00  2م1313061210134
1د101010.003.00  ع1414061210040
1د1078.500.00  ع1514061210093
1د555.000.00  1م1614061210111
1د0.000.00  1م1714061210117
1د8109.000.00  ع1814061210121
1د211.500.00  ع1915/37060815
1د0.000.00  ع2016/026
1د444.000.00  21310004-L-15ع
1د1189.500.00  22310007-L-15ع
1د766.500.00  23310012-L-15ع
1د766.500.00  24310016-L-15ع
1د645.000.00  25310018-L-15ع
1د666.000.00  26310020-L-15ع
1د1089.000.00  27310037-L-15ع
1د121011.003.00  28310038-L-15ع
1د655.500.00  29310044-L-15ع
1د946.500.00  30310045-L-15ع
1د565.500.00  31310048-L-15ع
1د766.500.00  32310053-L-15ع
1د565.500.00  33310054-L-15ع
1د967.500.00  34310055-L-15ع
1د1089.000.00  35310057-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  13مد/  األسلوبية و تحليل الخطاب  

رزوق   مامة
بوري   نسيمة
ميسوم   رتيبة

بوجراد   عمارية
طبال   رجاء

بنكروف   حسين
بورورو   اسية
رقاب   حسنة

رحوي   فاروق
الخراربة   فاطمة الزهراء

داودي   هجيرة
مهديد   فاطمة الزهراء

جعواني   محمد
زحال   أمال

نوالي   حفصة
سويدي   صبرينة
بوحسان   وسام
مجاهد   ابتسام
مسعودن   هند
جمان   رفيقة

مسعود   بومدين
عمار لغواطي   سليمة
لعيسوف   عبد الحفيظ

شقرون   وسيلة
صحراوي   أسية

عطار   اكرام فاطنة
نجماوي   حورية

فلوس   دنيا
بوقطيب   سامية
شيراني   سهيلة

بوزياني   صابرينة
هواري   فاطمة الزهراء

بن سالم   فاطيمة
ملوك   فريال باية

بن دفو   لطيفة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د63.000.00  36310059-L-15ع
1د0.000.00  37310064-L-15ع
1د1089.000.00  38310067-L-15ع
1د105.000.00  39310073-L-15ع
1د0.000.00  40310075-L-15ع
1د1068.000.00  41310082-L-15ع
1د0.000.00  42310084-L-15ع
1د131011.503.00  43310093-L-15ع
1د756.000.00  44310098-L-15ع
1د967.500.00  45310104-L-15ع
1د364.500.00  46310108-L-15ع
1د555.000.00  47310110-L-15ع
1د1189.500.00  48310111-L-15ع
1د253.500.00  49310112-L-15ع
1د1078.500.00  50310113-L-15ع
1د21.000.00  51310120-L-15ع
1د141112.503.00  52310126-L-15ع
1د91110.003.00  53310129-L-15ع
1د1369.500.00  54310130-L-15ع
1د1258.500.00  55310137-L-15ع
1د111111.003.00  56310140-L-15ع
1د8109.000.00  57310142-L-15ع
1د1057.500.00  58310144-L-15ع
1د454.500.00  59310147-L-15ع
1د354.000.00  60310148-L-15ع
1د7108.500.00  61310150-L-15ع
1د655.500.00  62310152-L-15ع
1د1089.000.00  63310153-L-15ع
1د1168.500.00  64310158-L-15ع
1د957.000.00  65310160-L-15ع
1د475.500.00  66310162-L-15ع
1د1068.000.00  67310165-L-15ع
1د576.000.00  68310167-L-15ع
1د465.000.00  69310173-L-15ع
1د655.500.00  70310174-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  13مد/  األسلوبية و تحليل الخطاب  

العرباوي   منيرة
جلطي   هاجر
صياد   وردة

بومدين   شيماء
دحماني   ايمان
تجيني   حنان
مرابط   زهير

عثماني   فاطمة الزهراء
لعوج   محمد
طالب   شيماء
عدون   انفال

بوجمعة   ليلى
رمضاوي   نوال

بن مصمودي   نورجيهان
رمضان   وردة

نقاز   خيرة
بن سماعين   ابتسام
مداح قريت   رانية

ثابتي   سميرة
طفياني   ياسمين
عميرات   أحالم
عميرات   بشرى

بوشنافة   سناء
بوكليخة   عبد الحميد

عواد   عبد القادر
شموري   عمارية

قلوش   محمد األمين
فيفرة   مريم

بن بشير   سليمة
طيبي   أحالم
حمري   أمينة
حموني   اسية

بن شادلي   بسمة
حنفي   حليمة
صغير   حنان



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د15510.003.00  71310175-L-15ع
1د1057.500.00  72310183-L-15ع
1د141313.503.00  73310185-L-15ع
1د1269.000.00  74310190-L-15ع
1د11910.003.00  75310192-L-15ع
1د14911.503.00  76310193-L-15ع
1د12810.003.00  77310196-L-15ع
1د111010.503.00  78310203-L-15ع
1د835.500.00  79310208-L-15ع
1د0.000.00  80310213-L-15ع
1د888.000.00  81310214-L-15ع
1د825.000.00  82310215-L-15ع
1د111211.503.00  83310217-L-15ع
1د111010.503.00  84310218-L-15ع
1د6108.000.00  85310219-L-15ع
1د766.500.00  86310220-L-15ع
1د936.000.00  87310224-L-15ع
1د101010.003.00  88310244-L-15ع
1د565.500.00  89310248-L-15ع
1د756.000.00  90310250-L-15ع
1د745.500.00  91310253-L-15ع
1د666.000.00  92310256-L-15ع
1د232.500.00  93310258-L-15ع
1د131313.003.00  94310260-L-15ع
1د1168.500.00  95310267-L-15ع
1د412.500.00  96310273-L-15ع
1د0.000.00  97310275-L-15ع
1د131413.503.00  98310278-L-15ع
1د856.500.00  99310281-L-15ع
1د285.000.00  100310286-L-15ع
1د101110.503.00  101310287-L-15ع
1د787.500.00  102310291-L-15ع
1د0.000.00  103310294-L-15ع
1د513.000.00  104310295-L-15ع
1د274.500.00  105310301-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  13مد/  األسلوبية و تحليل الخطاب  

كبوية   حنان
بلعابد   سهير
مسعد   فاطمة
خروبي   ليلى

بن يوبي   نادية
سعيدي   نور الهدى

حنفي   وهيبة
بن ويس   امينة
حليمي   فهيمة
ناصر   مريم
عمارة   نادية
زراد   نجاح
مماد   نورة

حكيم   إكرام
بوخبزة   دليلة

سويقي   راضية
سليماني   عبد الهادي

رقية   إيمان
قرمال   سمية

درمل   سيدي محمد
سليمان   فراح

بوقنطار   نسرين
جنان   تاج الدين
غماري   سلمى
سعيداني   فتيحة
قرشي   اسماء

مسعودي   حنان
عجرودي   رحمة

قرين   سارة
فارس   سعاد

مباركي   سليمة
لصفر   سناء
موفق   سهام

عمارة   شيماء
عيساني   فاطمة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د1258.500.00  106310303-L-15ع
1د856.500.00  107310304-L-15ع
1د856.500.00  108310305-L-15ع
1د1369.500.00  109310310-L-15ع
1د63.000.00  110310313-L-15ع
1د1057.500.00  111310314-L-15ع
1د666.000.00  112310315-L-15ع
1د957.000.00  113310322-L-15ع
1د1369.500.00  114310323-L-15ع
1د867.000.00  115310324-L-15ع
1د0.000.00  116310326-L-15ع
1د1068.000.00  117310331-L-15ع
1د101010.003.00  118310480-L-15ع
1د777.000.00  119310484-L-15ع
1د141012.003.00  120310485-L-15ع
1د877.500.00  121310488-L-15ع
1د131011.503.00  122310489-L-15ع
1د634.500.00  123310495-L-15ع
1د946.500.00  124310498-L-15ع
1د856.500.00  125310499-L-15ع
1د11910.003.00  126310502-L-15ع
1د634.500.00  127310503-L-15ع
1د91110.003.00  128310507-L-15ع
1د613.500.00  129310511-L-15ع
1د0.000.00  130310514-L-15ع
1د1147.500.00  131310515-L-15ع
1د957.000.00  132310519-L-15ع
1د1068.000.00  133310527-L-15ع
1د687.000.00  134310529-L-15ع
1د1279.500.00  135310544-L-15ع
1د121011.003.00  136310547-L-15ع
1د141112.503.00  137310549-L-15ع
1د1179.000.00  138310560-L-15ع
1د141414.003.00  139310562-L-15ع
1د121111.503.00  140310568-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  13مد/  األسلوبية و تحليل الخطاب  

راجع   فاطنة
صباطي   فايزة

بناي   فايزة
باتني   نوال
عزوز   هيند
فقيه   ياسمينة
شتوي   يمينة

مهياوي   سهام
درقاوي   صبرينة

قنينش   فايزة
زماني   كوثر

طالب   مها
بوقصيبة   خولة

بن عبد الرحمان   عائشة
بورقبة   عقيلة
دحماني   سهام
بوزيان   حنان
قدور   إيمان

صحبي   بختة
قاشور   بشرى

عمار لغواطي   حسيبة
بن خالدي   حمزة
بن ديدي   رحمة
عمارة   صليحة

بن علي   فاطمة الزهراء
رحماني   فراح
سعدي   نعيمة

بوغرارة   إسماعيل
عياد زدام   أسماء

داود   كوثر
ندرومي   أمينة
بودومة   رجاء
بومدين   أمينة
عمور   إلهام

بطيوي   سمية



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د5107.500.00  141310569-L-15ع
1د856.500.00  142310573-L-15ع
1د12810.003.00  143310577-L-15ع
1د13810.503.00  144310578-L-15ع
1د101110.503.00  145310579-L-15ع
1د21.000.00  146310580-L-15ع
1د888.000.00  147310581-L-15ع
1د0.000.00  148310590-L-15ع
1د676.500.00  149310605-L-15ع
1د957.000.00  150310607-L-15ع
1د1036.500.00  151310613-L-15ع
1د0.000.00  152310617-L-15ع
1د141213.003.00  153310623-L-15ع
1د121413.003.00  154310631-L-15ع
1د141213.003.00  155310632-L-15ع
1د141012.003.00  156310644-L-15ع
1د888.000.00  157310645-L-15ع
1د814.500.00  158310646-L-15ع
1د121312.503.00  159310649-L-15ع
1د645.000.00  160310650-L-15ع
1د243.000.00  161310656-L-15ع
1د0.000.00  162310667-L-15ع
1د1089.000.00  163310670-L-15ع
1د1158.000.00  164310688-L-15ع
1د645.000.00  165310691-L-15ع
1د42.000.00  166310692-L-15ع
1د666.000.00  167310694-L-15ع
1د101010.003.00  168310697-L-15ع
1د42.000.00  169310700-L-15ع
1د131212.503.00  170310708-L-15ع

0 0
0

22.94 170 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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  13مد/  األسلوبية و تحليل الخطاب  

لقدش   عمارية
يوساري   لطيفة

لقاط   نصيرة
يبدري   وفاء

بطيوي   يسرى
مسكاري   فتح اهللا

خروبي   نعيمة
تيزاوي   الهام

غلقاوي   زينب
بولعراف   سعدية

طويلب   عبد الحكيم
غلوسي   عبير

بن أحمد   فاطيمة
بناجي   كميلة

بومدين   لويزة
يحياوي   نبيلة
بلبشير   نجية

سهلي   نصيرة
جمعة   نور الهدى

شموري   هشام
قاشور   محمد
عمور   محمد

حاج عبد القادر   حنان
بن عابد   زهرة

لحول   فراح
قصير   كلتومة
سكوم   بشرى

الحاج ميمون   حنان
بلخيتر   عويشة
مبرك   سهيلة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د810.59.250.00  ع1005/15
1د5.565.750.00  ع2008/15
1د3.53.53.500.00  ع3009/16
1د5.5149.750.00  ع4012/15
1د107.58.750.00  ع5013/15
1د40.52.250.00  ع6014/15
1د1018.514.254.00  ع7016/15
1د3.585.750.00  ع8022/15
1د0.50.50.500.00  ع9023/14
1د85.56.750.00  1م1013061210017
1د142.500.00  2م1113061210134
1د1517.516.254.00  ع1214061210040
1د14.58.511.504.00  ع1314061210093
1د0.000.00  1م1414061210117
1د7.517.512.504.00  ع1514061210121
1د285.000.00  ع1615/37060815
1د0.000.00  ع1716/026
1د121.500.00  18310004-L-15ع
1د3.564.750.00  19310007-L-15ع
1د444.000.00  20310012-L-15ع
1د56.55.750.00  21310016-L-15ع
1د6.566.250.00  22310018-L-15ع
1د16.518.517.504.00  23310020-L-15ع
1د634.500.00  24310037-L-15ع
1د91512.004.00  25310038-L-15ع
1د3.585.750.00  26310044-L-15ع
1د4.5107.250.00  27310045-L-15ع
1د7.52.55.000.00  28310048-L-15ع
1د3.53.53.500.00  29310053-L-15ع
1د3.585.750.00  30310054-L-15ع
1د91512.004.00  31310055-L-15ع
1د5.513.59.500.00  32310057-L-15ع
1د2.54.53.500.00  33310059-L-15ع
1د0.000.00  34310064-L-15ع
1د7.516.512.004.00  35310067-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  22اسد/  اللسانيات العامة  

رزوق   مامة
بوري   نسيمة
ميسوم   رتيبة

بوجراد   عمارية
طبال   رجاء

بنكروف   حسين
بورورو   اسية
رقاب   حسنة

رحوي   فاروق
مهديد   فاطمة الزهراء

جعواني   محمد
زحال   أمال

نوالي   حفصة
بوحسان   وسام
مجاهد   ابتسام
مسعودن   هند
جمان   رفيقة

مسعود   بومدين
عمار لغواطي   سليمة
لعيسوف   عبد الحفيظ

شقرون   وسيلة
صحراوي   أسية

عطار   اكرام فاطنة
نجماوي   حورية

فلوس   دنيا
بوقطيب   سامية
شيراني   سهيلة

بوزياني   صابرينة
هواري   فاطمة الزهراء

بن سالم   فاطيمة
ملوك   فريال باية

بن دفو   لطيفة
العرباوي   منيرة

جلطي   هاجر
صياد   وردة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د83.55.750.00  36310073-L-15ع
1د0.000.00  37310075-L-15ع
1د8.51612.254.00  38310082-L-15ع
1د0.000.00  39310084-L-15ع
1د18.519.519.004.00  40310093-L-15ع
1د8.59.59.000.00  41310098-L-15ع
1د5.55.55.500.00  42310104-L-15ع
1د5.56.56.000.00  43310108-L-15ع
1د8.51511.754.00  44310110-L-15ع
1د16.516.516.504.00  45310111-L-15ع
1د0.50.50.500.00  46310112-L-15ع
1د7.511.59.500.00  47310113-L-15ع
1د253.500.00  48310120-L-15ع
1د1513.514.254.00  49310126-L-15ع
1د614.510.254.00  50310129-L-15ع
1د15.514.515.004.00  51310130-L-15ع
1د5139.000.00  52310137-L-15ع
1د14.512.513.504.00  53310140-L-15ع
1د3.53.53.500.00  54310142-L-15ع
1د410.57.250.00  55310144-L-15ع
1د1.51.51.500.00  56310147-L-15ع
1د64.55.250.00  57310148-L-15ع
1د6.55.56.000.00  58310150-L-15ع
1د1047.000.00  59310152-L-15ع
1د11.51.250.00  60310153-L-15ع
1د14.51213.254.00  61310158-L-15ع
1د513.59.250.00  62310160-L-15ع
1د12.517.515.004.00  63310162-L-15ع
1د141615.004.00  64310165-L-15ع
1د10.51713.754.00  65310167-L-15ع
1د13.51514.254.00  66310173-L-15ع
1د35.54.250.00  67310174-L-15ع
1د5.5107.750.00  68310175-L-15ع
1د7.545.750.00  69310183-L-15ع
1د16.51817.254.00  70310185-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  22اسد/  اللسانيات العامة  

بومدين   شيماء
دحماني   ايمان
تجيني   حنان
مرابط   زهير

عثماني   فاطمة الزهراء
لعوج   محمد
طالب   شيماء
عدون   انفال

بوجمعة   ليلى
رمضاوي   نوال

بن مصمودي   نورجيهان
رمضان   وردة

نقاز   خيرة
بن سماعين   ابتسام
مداح قريت   رانية

ثابتي   سميرة
طفياني   ياسمين
عميرات   أحالم
عميرات   بشرى

بوشنافة   سناء
بوكليخة   عبد الحميد

عواد   عبد القادر
شموري   عمارية

قلوش   محمد األمين
فيفرة   مريم

بن بشير   سليمة
طيبي   أحالم
حمري   أمينة
حموني   اسية

بن شادلي   بسمة
حنفي   حليمة
صغير   حنان
كبوية   حنان
بلعابد   سهير
مسعد   فاطمة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د161113.504.00  71310190-L-15ع
1د12.51815.254.00  72310192-L-15ع
1د161917.504.00  73310193-L-15ع
1د81511.504.00  74310196-L-15ع
1د151816.504.00  75310203-L-15ع
1د17.514.516.004.00  76310208-L-15ع
1د0.000.00  77310213-L-15ع
1د714.510.754.00  78310214-L-15ع
1د610.58.250.00  79310215-L-15ع
1د0.000.00  80310217-L-15ع
1د1217.514.754.00  81310218-L-15ع
1د8.51210.254.00  82310219-L-15ع
1د666.000.00  83310220-L-15ع
1د12.53.58.000.00  84310224-L-15ع
1د1369.500.00  85310244-L-15ع
1د29.55.750.00  86310248-L-15ع
1د141615.004.00  87310250-L-15ع
1د9.515.512.504.00  88310253-L-15ع
1د13.51212.754.00  89310256-L-15ع
1د6.555.750.00  90310258-L-15ع
1د1713.515.254.00  91310260-L-15ع
1د1612.514.254.00  92310267-L-15ع
1د68.57.250.00  93310273-L-15ع
1د0.000.00  94310275-L-15ع
1د12.56.59.500.00  95310278-L-15ع
1د5.516.511.004.00  96310281-L-15ع
1د364.500.00  97310286-L-15ع
1د8.51310.754.00  98310287-L-15ع
1د7.58.58.000.00  99310291-L-15ع
1د0.000.00  100310294-L-15ع
1د7.556.250.00  101310295-L-15ع
1د55.55.250.00  102310301-L-15ع
1د8.567.250.00  103310303-L-15ع
1د565.500.00  104310304-L-15ع
1د6.510.58.500.00  105310305-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  22اسد/  اللسانيات العامة  

خروبي   ليلى
بن يوبي   نادية

سعيدي   نور الهدى
حنفي   وهيبة

بن ويس   امينة
حليمي   فهيمة
ناصر   مريم
عمارة   نادية
زراد   نجاح
مماد   نورة

حكيم   إكرام
بوخبزة   دليلة

سويقي   راضية
سليماني   عبد الهادي

رقية   إيمان
قرمال   سمية

درمل   سيدي محمد
سليمان   فراح

بوقنطار   نسرين
جنان   تاج الدين
غماري   سلمى
سعيداني   فتيحة
قرشي   اسماء

مسعودي   حنان
عجرودي   رحمة

قرين   سارة
فارس   سعاد

مباركي   سليمة
لصفر   سناء
موفق   سهام

عمارة   شيماء
عيساني   فاطمة

راجع   فاطنة
صباطي   فايزة

بناي   فايزة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د2.5106.250.00  106310310-L-15ع
1د6.555.750.00  107310313-L-15ع
1د111513.004.00  108310314-L-15ع
1د645.000.00  109310315-L-15ع
1د75.56.250.00  110310322-L-15ع
1د8.57.58.000.00  111310323-L-15ع
1د534.000.00  112310324-L-15ع
1د756.000.00  113310326-L-15ع
1د3138.000.00  114310331-L-15ع
1د7.5129.750.00  115310480-L-15ع
1د1.542.750.00  116310484-L-15ع
1د64.55.250.00  117310485-L-15ع
1د745.500.00  118310488-L-15ع
1د121513.504.00  119310489-L-15ع
1د544.500.00  120310495-L-15ع
1د0.000.00  121310498-L-15ع
1د3.585.750.00  122310499-L-15ع
1د141615.004.00  123310502-L-15ع
1د77.57.250.00  124310503-L-15ع
1د75.56.250.00  125310507-L-15ع
1د17.51013.754.00  126310511-L-15ع
1د0.000.00  127310514-L-15ع
1د2.52.52.500.00  128310515-L-15ع
1د0.584.250.00  129310519-L-15ع
1د1.50.51.000.00  130310527-L-15ع
1د423.000.00  131310529-L-15ع
1د1515.515.254.00  132310544-L-15ع
1د111613.504.00  133310547-L-15ع
1د18.511.515.004.00  134310549-L-15ع
1د8.516.512.504.00  135310560-L-15ع
1د17.51918.254.00  136310562-L-15ع
1د16.516.516.504.00  137310568-L-15ع
1د5.586.750.00  138310569-L-15ع
1د1089.000.00  139310573-L-15ع
1د7.566.750.00  140310577-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  22اسد/  اللسانيات العامة  

باتني   نوال
عزوز   هيند
فقيه   ياسمينة
شتوي   يمينة

مهياوي   سهام
درقاوي   صبرينة

قنينش   فايزة
زماني   كوثر

طالب   مها
بوقصيبة   خولة

بن عبد الرحمان   عائشة
بورقبة   عقيلة
دحماني   سهام
بوزيان   حنان
قدور   إيمان

صحبي   بختة
قاشور   بشرى

عمار لغواطي   حسيبة
بن خالدي   حمزة
بن ديدي   رحمة
عمارة   صليحة

بن علي   فاطمة الزهراء
رحماني   فراح
سعدي   نعيمة

بوغرارة   إسماعيل
عياد زدام   أسماء

داود   كوثر
ندرومي   أمينة
بودومة   رجاء
بومدين   أمينة
عمور   إلهام

بطيوي   سمية
لقدش   عمارية

يوساري   لطيفة
لقاط   نصيرة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د17.51616.754.00  141310578-L-15ع
1د1613.514.754.00  142310579-L-15ع
1د3.533.250.00  143310580-L-15ع
1د12.51513.754.00  144310581-L-15ع
1د0.000.00  145310590-L-15ع
1د126.59.250.00  146310605-L-15ع
1د15.51314.254.00  147310607-L-15ع
1د14.516.515.504.00  148310613-L-15ع
1د0.000.00  149310617-L-15ع
1د171918.004.00  150310623-L-15ع
1د17.518.518.004.00  151310631-L-15ع
1د15.51917.254.00  152310632-L-15ع
1د10.51412.254.00  153310644-L-15ع
1د1413.513.754.00  154310645-L-15ع
1د6.51410.254.00  155310646-L-15ع
1د14.51514.754.00  156310649-L-15ع
1د1449.000.00  157310650-L-15ع
1د75.56.250.00  158310656-L-15ع
1د0.000.00  159310667-L-15ع
1د71410.504.00  160310670-L-15ع
1د1416.515.254.00  161310688-L-15ع
1د12.51312.754.00  162310691-L-15ع
1د35.54.250.00  163310692-L-15ع
1د101010.004.00  164310694-L-15ع
1د1015.512.754.00  165310697-L-15ع
1د0.000.00  166310700-L-15ع
1د18.519.519.004.00  167310708-L-15ع

0 0
0

39.52 167 66

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  22اسد/  اللسانيات العامة  

يبدري   وفاء
بطيوي   يسرى

مسكاري   فتح اهللا
خروبي   نعيمة
تيزاوي   الهام

غلقاوي   زينب
بولعراف   سعدية

طويلب   عبد الحكيم
غلوسي   عبير

بن أحمد   فاطيمة
بناجي   كميلة

بومدين   لويزة
يحياوي   نبيلة
بلبشير   نجية

سهلي   نصيرة
جمعة   نور الهدى

شموري   هشام
قاشور   محمد
عمور   محمد

حاج عبد القادر   حنان
بن عابد   زهرة

لحول   فراح
قصير   كلتومة
سكوم   بشرى

الحاج ميمون   حنان
بلخيتر   عويشة
مبرك   سهيلة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د0.000.00  ع1005/15
1د0.000.00  ع2008/15
1د0.000.00  ع3009/16
1د111412.501.00  ع4012/15
1د131614.501.00  ع5013/15
1د131514.001.00  ع6014/15
1د0.000.00  ع7016/15
1د131313.001.00  ع8022/15
1د141213.001.00  ع9023/14
1د115.500.00  1م1013/026
1د131715.001.00  1م1113061210017
1د412.500.00  2م1213061210134
1د81411.001.00  ع1314061210040
1د161515.501.00  ع1414061210093
1د18.51516.751.00  ع1514061210121
1د81612.001.00  ع1615/37060815
1د0.000.00  ع1716/026
1د101412.001.00  18310004-L-15ع
1د101613.001.00  19310007-L-15ع
1د131614.501.00  20310012-L-15ع
1د0.000.00  21310016-L-15ع
1د136.500.00  22310018-L-15ع
1د0.000.00  23310020-L-15ع
1د111010.501.00  24310037-L-15ع
1د161616.001.00  25310038-L-15ع
1د101613.001.00  26310044-L-15ع
1د131011.501.00  27310045-L-15ع
1د115.500.00  28310048-L-15ع
1د151314.001.00  29310053-L-15ع
1د151615.501.00  30310054-L-15ع
1د121212.001.00  31310055-L-15ع
1د131413.501.00  32310057-L-15ع
1د111714.001.00  33310059-L-15ع
1د0.000.00  34310064-L-15ع
1د14.51414.251.00  35310067-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

افقي  /  11افد/  اللغة األجنبية  

رزوق   مامة
بوري   نسيمة
ميسوم   رتيبة

بوجراد   عمارية
طبال   رجاء

بنكروف   حسين
بورورو   اسية
رقاب   حسنة

رحوي   فاروق
داودي   هجيرة

مهديد   فاطمة الزهراء
جعواني   محمد

زحال   أمال
نوالي   حفصة
مجاهد   ابتسام
مسعودن   هند
جمان   رفيقة

مسعود   بومدين
عمار لغواطي   سليمة
لعيسوف   عبد الحفيظ

شقرون   وسيلة
صحراوي   أسية

عطار   اكرام فاطنة
نجماوي   حورية

فلوس   دنيا
بوقطيب   سامية
شيراني   سهيلة

بوزياني   صابرينة
هواري   فاطمة الزهراء

بن سالم   فاطيمة
ملوك   فريال باية

بن دفو   لطيفة
العرباوي   منيرة

جلطي   هاجر
صياد   وردة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د101010.001.00  36310073-L-15ع
1د0.000.00  37310075-L-15ع
1د12.51614.251.00  38310082-L-15ع
1د0.000.00  39310084-L-15ع
1د18.51617.251.00  40310093-L-15ع
1د0.000.00  41310098-L-15ع
1د12.51413.251.00  42310104-L-15ع
1د171516.001.00  43310108-L-15ع
1د161515.501.00  44310110-L-15ع
1د61410.001.00  45310111-L-15ع
1د61410.001.00  46310112-L-15ع
1د41610.001.00  47310113-L-15ع
1د16.51415.251.00  48310120-L-15ع
1د81612.001.00  49310126-L-15ع
1د41610.001.00  50310129-L-15ع
1د9.51210.751.00  51310130-L-15ع
1د5.51610.751.00  52310137-L-15ع
1د91713.001.00  53310140-L-15ع
1د71611.501.00  54310142-L-15ع
1د7.51511.251.00  55310144-L-15ع
1د61510.501.00  56310147-L-15ع
1د81411.001.00  57310148-L-15ع
1د41610.001.00  58310150-L-15ع
1د11.51412.751.00  59310152-L-15ع
1د41610.001.00  60310153-L-15ع
1د111211.501.00  61310158-L-15ع
1د41610.001.00  62310160-L-15ع
1د41610.001.00  63310162-L-15ع
1د41610.001.00  64310165-L-15ع
1د0.000.00  65310167-L-15ع
1د0.000.00  66310173-L-15ع
1د41610.001.00  67310174-L-15ع
1د61410.001.00  68310175-L-15ع
1د5.51610.751.00  69310183-L-15ع
1د41610.001.00  70310185-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

افقي  /  11افد/  اللغة األجنبية  

بومدين   شيماء
دحماني   ايمان
تجيني   حنان
مرابط   زهير

عثماني   فاطمة الزهراء
لعوج   محمد
طالب   شيماء
عدون   انفال

بوجمعة   ليلى
رمضاوي   نوال

بن مصمودي   نورجيهان
رمضان   وردة

نقاز   خيرة
بن سماعين   ابتسام
مداح قريت   رانية

ثابتي   سميرة
طفياني   ياسمين
عميرات   أحالم
عميرات   بشرى

بوشنافة   سناء
بوكليخة   عبد الحميد

عواد   عبد القادر
شموري   عمارية

قلوش   محمد األمين
فيفرة   مريم

بن بشير   سليمة
طيبي   أحالم
حمري   أمينة
حموني   اسية

بن شادلي   بسمة
حنفي   حليمة
صغير   حنان
كبوية   حنان
بلعابد   سهير
مسعد   فاطمة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د151515.001.00  71310190-L-15ع
1د6.51611.251.00  72310192-L-15ع
1د41610.001.00  73310193-L-15ع
1د41610.001.00  74310196-L-15ع
1د6.51611.251.00  75310203-L-15ع
1د0.000.00  76310208-L-15ع
1د126.000.00  77310213-L-15ع
1د51610.501.00  78310214-L-15ع
1د5139.000.00  79310215-L-15ع
1د51610.501.00  80310217-L-15ع
1د0.000.00  81310218-L-15ع
1د161515.501.00  82310219-L-15ع
1د0.000.00  83310220-L-15ع
1د0.000.00  84310224-L-15ع
1د0.000.00  85310244-L-15ع
1د0.000.00  86310248-L-15ع
1د121614.001.00  87310250-L-15ع
1د0.000.00  88310253-L-15ع
1د0.000.00  89310256-L-15ع
1د0.000.00  90310258-L-15ع
1د19.51818.751.00  91310260-L-15ع
1د0.000.00  92310267-L-15ع
1د0.000.00  93310273-L-15ع
1د0.000.00  94310275-L-15ع
1د0.000.00  95310278-L-15ع
1د0.000.00  96310281-L-15ع
1د0.000.00  97310286-L-15ع
1د0.000.00  98310287-L-15ع
1د1713.515.251.00  99310291-L-15ع
1د0.000.00  100310294-L-15ع
1د0.000.00  101310295-L-15ع
1د0.000.00  102310301-L-15ع
1د0.000.00  103310303-L-15ع
1د0.000.00  104310304-L-15ع
1د0.000.00  105310305-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

افقي  /  11افد/  اللغة األجنبية  

خروبي   ليلى
بن يوبي   نادية

سعيدي   نور الهدى
حنفي   وهيبة

بن ويس   امينة
حليمي   فهيمة
ناصر   مريم
عمارة   نادية
زراد   نجاح
مماد   نورة

حكيم   إكرام
بوخبزة   دليلة

سويقي   راضية
سليماني   عبد الهادي

رقية   إيمان
قرمال   سمية

درمل   سيدي محمد
سليمان   فراح

بوقنطار   نسرين
جنان   تاج الدين
غماري   سلمى
سعيداني   فتيحة
قرشي   اسماء

مسعودي   حنان
عجرودي   رحمة

قرين   سارة
فارس   سعاد

مباركي   سليمة
لصفر   سناء
موفق   سهام

عمارة   شيماء
عيساني   فاطمة

راجع   فاطنة
صباطي   فايزة

بناي   فايزة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د0.000.00  106310310-L-15ع
1د0.000.00  107310313-L-15ع
1د0.000.00  108310314-L-15ع
1د0.000.00  109310315-L-15ع
1د0.000.00  110310322-L-15ع
1د0.000.00  111310323-L-15ع
1د0.000.00  112310324-L-15ع
1د0.000.00  113310326-L-15ع
1د91612.501.00  114310331-L-15ع
1د0.000.00  115310480-L-15ع
1د0.000.00  116310484-L-15ع
1د0.000.00  117310485-L-15ع
1د0.000.00  118310488-L-15ع
1د0.000.00  119310489-L-15ع
1د0.000.00  120310495-L-15ع
1د8.51712.751.00  121310498-L-15ع
1د0.000.00  122310499-L-15ع
1د0.000.00  123310502-L-15ع
1د0.000.00  124310503-L-15ع
1د0.000.00  125310507-L-15ع
1د121413.001.00  126310511-L-15ع
1د0.000.00  127310514-L-15ع
1د0.000.00  128310515-L-15ع
1د0.000.00  129310519-L-15ع
1د136.500.00  130310527-L-15ع
1د0.000.00  131310529-L-15ع
1د191617.501.00  132310544-L-15ع
1د0.000.00  133310547-L-15ع
1د0.000.00  134310549-L-15ع
1د0.000.00  135310560-L-15ع
1د0.000.00  136310562-L-15ع
1د0.000.00  137310568-L-15ع
1د8.51210.251.00  138310569-L-15ع
1د0.000.00  139310573-L-15ع
1د121413.001.00  140310577-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

افقي  /  11افد/  اللغة األجنبية  

باتني   نوال
عزوز   هيند
فقيه   ياسمينة
شتوي   يمينة

مهياوي   سهام
درقاوي   صبرينة

قنينش   فايزة
زماني   كوثر

طالب   مها
بوقصيبة   خولة

بن عبد الرحمان   عائشة
بورقبة   عقيلة
دحماني   سهام
بوزيان   حنان
قدور   إيمان

صحبي   بختة
قاشور   بشرى

عمار لغواطي   حسيبة
بن خالدي   حمزة
بن ديدي   رحمة
عمارة   صليحة

بن علي   فاطمة الزهراء
رحماني   فراح
سعدي   نعيمة

بوغرارة   إسماعيل
عياد زدام   أسماء

داود   كوثر
ندرومي   أمينة
بودومة   رجاء
بومدين   أمينة
عمور   إلهام

بطيوي   سمية
لقدش   عمارية

يوساري   لطيفة
لقاط   نصيرة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د0.000.00  141310578-L-15ع
1د0.000.00  142310579-L-15ع
1د0.000.00  143310580-L-15ع
1د91512.001.00  144310581-L-15ع
1د0.000.00  145310590-L-15ع
1د0.000.00  146310605-L-15ع
1د0.000.00  147310607-L-15ع
1د0.000.00  148310613-L-15ع
1د0.000.00  149310617-L-15ع
1د0.000.00  150310623-L-15ع
1د0.000.00  151310631-L-15ع
1د0.000.00  152310632-L-15ع
1د0.000.00  153310644-L-15ع
1د0.000.00  154310645-L-15ع
1د0.000.00  155310646-L-15ع
1د0.000.00  156310649-L-15ع
1د0.000.00  157310650-L-15ع
1د0.000.00  158310656-L-15ع
1د0.000.00  159310667-L-15ع
1د0.000.00  160310670-L-15ع
1د101311.501.00  161310688-L-15ع
1د0.000.00  162310691-L-15ع
1د3127.500.00  163310692-L-15ع
1د111513.001.00  164310694-L-15ع
1د0.000.00  165310697-L-15ع
1د0.000.00  166310700-L-15ع
1د0.000.00  167310708-L-15ع

0 0
0

43.71 167 73

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

افقي  /  11افد/  اللغة األجنبية  

يبدري   وفاء
بطيوي   يسرى

مسكاري   فتح اهللا
خروبي   نعيمة
تيزاوي   الهام

غلقاوي   زينب
بولعراف   سعدية

طويلب   عبد الحكيم
غلوسي   عبير

بن أحمد   فاطيمة
بناجي   كميلة

بومدين   لويزة
يحياوي   نبيلة
بلبشير   نجية

سهلي   نصيرة
جمعة   نور الهدى

شموري   هشام
قاشور   محمد
عمور   محمد

حاج عبد القادر   حنان
بن عابد   زهرة

لحول   فراح
قصير   كلتومة
سكوم   بشرى

الحاج ميمون   حنان
بلخيتر   عويشة
مبرك   سهيلة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د141313.503.00  ع1005/15
1د7129.500.00  ع2008/15
1د513.59.250.00  ع3009/16
1د10.526.250.00  ع4012/15
1د6.576.750.00  ع5013/15
1د2.543.250.00  ع6014/15
1د16.51113.753.00  ع7016/15
1د756.000.00  ع8022/15
1د475.500.00  ع9023/14
1د565.500.00  1م10039-14
1د2.5106.250.00  1م1113/026
1د988.500.00  1م1213061210017
1د1.521.750.00  2م1313061210134
1د14.51213.253.00  ع1414061210040
1د988.500.00  ع1514061210093
1د6.576.750.00  1م1614061210111
1د0.000.00  1م1714061210117
1د141313.503.00  ع1814061210121
1د1.563.750.00  ع1915/37060815
1د0.000.00  ع2016/026
1د1.553.250.00  21310004-L-15ع
1د12810.003.00  22310007-L-15ع
1د2.595.750.00  23310012-L-15ع
1د1099.500.00  24310016-L-15ع
1د5.56.56.000.00  25310018-L-15ع
1د1113.512.253.00  26310020-L-15ع
1د101211.003.00  27310037-L-15ع
1د13.51011.753.00  28310038-L-15ع
1د153.000.00  29310044-L-15ع
1د3.575.250.00  30310045-L-15ع
1د3.575.250.00  31310048-L-15ع
1د101010.003.00  32310053-L-15ع
1د3.543.750.00  33310054-L-15ع
1د11.51010.753.00  34310055-L-15ع
1د8.5109.250.00  35310057-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  11مد/  المناهج النقدية المعاصرة  

رزوق   مامة
بوري   نسيمة
ميسوم   رتيبة

بوجراد   عمارية
طبال   رجاء

بنكروف   حسين
بورورو   اسية
رقاب   حسنة

رحوي   فاروق
الخراربة   فاطمة الزهراء

داودي   هجيرة
مهديد   فاطمة الزهراء

جعواني   محمد
زحال   أمال

نوالي   حفصة
سويدي   صبرينة
بوحسان   وسام
مجاهد   ابتسام
مسعودن   هند
جمان   رفيقة

مسعود   بومدين
عمار لغواطي   سليمة
لعيسوف   عبد الحفيظ

شقرون   وسيلة
صحراوي   أسية

عطار   اكرام فاطنة
نجماوي   حورية

فلوس   دنيا
بوقطيب   سامية
شيراني   سهيلة

بوزياني   صابرينة
هواري   فاطمة الزهراء

بن سالم   فاطيمة
ملوك   فريال باية

بن دفو   لطيفة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د2.553.750.00  36310059-L-15ع
1د0.000.00  37310064-L-15ع
1د15.51213.753.00  38310067-L-15ع
1د1.52.52.000.00  39310073-L-15ع
1د0.000.00  40310075-L-15ع
1د101211.003.00  41310082-L-15ع
1د0.000.00  42310084-L-15ع
1د14.510.512.503.00  43310093-L-15ع
1د3.5106.750.00  44310098-L-15ع
1د1012.511.253.00  45310104-L-15ع
1د810.59.250.00  46310108-L-15ع
1د946.500.00  47310110-L-15ع
1د12.51111.753.00  48310111-L-15ع
1د5.523.750.00  49310112-L-15ع
1د101211.003.00  50310113-L-15ع
1د2.522.250.00  51310120-L-15ع
1د1513.514.253.00  52310126-L-15ع
1د101311.503.00  53310129-L-15ع
1د1313.513.253.00  54310130-L-15ع
1د1110.510.753.00  55310137-L-15ع
1د11.510.511.003.00  56310140-L-15ع
1د8.5109.250.00  57310142-L-15ع
1د5.586.750.00  58310144-L-15ع
1د3.585.750.00  59310147-L-15ع
1د7.56.57.000.00  60310148-L-15ع
1د91210.503.00  61310150-L-15ع
1د101311.503.00  62310152-L-15ع
1د1099.500.00  63310153-L-15ع
1د10.526.250.00  64310158-L-15ع
1د1013.511.753.00  65310160-L-15ع
1د465.000.00  66310162-L-15ع
1د11.51010.753.00  67310165-L-15ع
1د7108.500.00  68310167-L-15ع
1د711.59.250.00  69310173-L-15ع
1د5.5107.750.00  70310174-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  11مد/  المناهج النقدية المعاصرة  

العرباوي   منيرة
جلطي   هاجر
صياد   وردة

بومدين   شيماء
دحماني   ايمان
تجيني   حنان
مرابط   زهير

عثماني   فاطمة الزهراء
لعوج   محمد
طالب   شيماء
عدون   انفال

بوجمعة   ليلى
رمضاوي   نوال

بن مصمودي   نورجيهان
رمضان   وردة

نقاز   خيرة
بن سماعين   ابتسام
مداح قريت   رانية

ثابتي   سميرة
طفياني   ياسمين
عميرات   أحالم
عميرات   بشرى

بوشنافة   سناء
بوكليخة   عبد الحميد

عواد   عبد القادر
شموري   عمارية

قلوش   محمد األمين
فيفرة   مريم

بن بشير   سليمة
طيبي   أحالم
حمري   أمينة
حموني   اسية

بن شادلي   بسمة
حنفي   حليمة
صغير   حنان



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د1513.514.253.00  71310175-L-15ع
1د13.51413.753.00  72310183-L-15ع
1د15.51615.753.00  73310185-L-15ع
1د14.511.513.003.00  74310190-L-15ع
1د912.510.753.00  75310192-L-15ع
1د1414.514.253.00  76310193-L-15ع
1د91311.003.00  77310196-L-15ع
1د1013.511.753.00  78310203-L-15ع
1د10.512.511.503.00  79310208-L-15ع
1د0.000.00  80310213-L-15ع
1د1269.000.00  81310214-L-15ع
1د7.577.250.00  82310215-L-15ع
1د13911.003.00  83310217-L-15ع
1د11.510.511.003.00  84310218-L-15ع
1د6.576.750.00  85310219-L-15ع
1د6.57.57.000.00  86310220-L-15ع
1د3.5117.250.00  87310224-L-15ع
1د111010.503.00  88310244-L-15ع
1د56.55.750.00  89310248-L-15ع
1د7.5119.250.00  90310250-L-15ع
1د2.543.250.00  91310253-L-15ع
1د5.597.250.00  92310256-L-15ع
1د5.597.250.00  93310258-L-15ع
1د101412.003.00  94310260-L-15ع
1د14610.003.00  95310267-L-15ع
1د7119.000.00  96310273-L-15ع
1د0.000.00  97310275-L-15ع
1د1513.514.253.00  98310278-L-15ع
1د8.51210.253.00  99310281-L-15ع
1د2.564.250.00  100310286-L-15ع
1د1099.500.00  101310287-L-15ع
1د1189.500.00  102310291-L-15ع
1د0.000.00  103310294-L-15ع
1د6.5139.750.00  104310295-L-15ع
1د3.522.750.00  105310301-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  11مد/  المناهج النقدية المعاصرة  

كبوية   حنان
بلعابد   سهير
مسعد   فاطمة
خروبي   ليلى

بن يوبي   نادية
سعيدي   نور الهدى

حنفي   وهيبة
بن ويس   امينة
حليمي   فهيمة
ناصر   مريم
عمارة   نادية
زراد   نجاح
مماد   نورة

حكيم   إكرام
بوخبزة   دليلة

سويقي   راضية
سليماني   عبد الهادي

رقية   إيمان
قرمال   سمية

درمل   سيدي محمد
سليمان   فراح

بوقنطار   نسرين
جنان   تاج الدين
غماري   سلمى
سعيداني   فتيحة
قرشي   اسماء

مسعودي   حنان
عجرودي   رحمة

قرين   سارة
فارس   سعاد

مباركي   سليمة
لصفر   سناء
موفق   سهام

عمارة   شيماء
عيساني   فاطمة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د565.500.00  106310303-L-15ع
1د5.54.55.000.00  107310304-L-15ع
1د9109.500.00  108310305-L-15ع
1د111412.503.00  109310310-L-15ع
1د8.51310.753.00  110310313-L-15ع
1د7108.500.00  111310314-L-15ع
1د3.575.250.00  112310315-L-15ع
1د4.575.750.00  113310322-L-15ع
1د13.51413.753.00  114310323-L-15ع
1د101010.003.00  115310324-L-15ع
1د0.000.00  116310326-L-15ع
1د12.51111.753.00  117310331-L-15ع
1د1.521.750.00  118310480-L-15ع
1د3.575.250.00  119310484-L-15ع
1د1513.514.253.00  120310485-L-15ع
1د6108.000.00  121310488-L-15ع
1د111211.503.00  122310489-L-15ع
1د5.52.54.000.00  123310495-L-15ع
1د7108.500.00  124310498-L-15ع
1د7.5108.750.00  125310499-L-15ع
1د1012.511.253.00  126310502-L-15ع
1د3.575.250.00  127310503-L-15ع
1د5.586.750.00  128310507-L-15ع
1د8.57.58.000.00  129310511-L-15ع
1د0.000.00  130310514-L-15ع
1د10.511.511.003.00  131310515-L-15ع
1د8109.000.00  132310519-L-15ع
1د798.000.00  133310527-L-15ع
1د697.500.00  134310529-L-15ع
1د14.513.514.003.00  135310544-L-15ع
1د13.510.512.003.00  136310547-L-15ع
1د14.515.515.003.00  137310549-L-15ع
1د1111.511.253.00  138310560-L-15ع
1د16.51314.753.00  139310562-L-15ع
1د14.513.514.003.00  140310568-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  11مد/  المناهج النقدية المعاصرة  

راجع   فاطنة
صباطي   فايزة

بناي   فايزة
باتني   نوال
عزوز   هيند
فقيه   ياسمينة
شتوي   يمينة

مهياوي   سهام
درقاوي   صبرينة

قنينش   فايزة
زماني   كوثر

طالب   مها
بوقصيبة   خولة

بن عبد الرحمان   عائشة
بورقبة   عقيلة
دحماني   سهام
بوزيان   حنان
قدور   إيمان

صحبي   بختة
قاشور   بشرى

عمار لغواطي   حسيبة
بن خالدي   حمزة
بن ديدي   رحمة
عمارة   صليحة

بن علي   فاطمة الزهراء
رحماني   فراح
سعدي   نعيمة

بوغرارة   إسماعيل
عياد زدام   أسماء

داود   كوثر
ندرومي   أمينة
بودومة   رجاء
بومدين   أمينة
عمور   إلهام

بطيوي   سمية



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د68.57.250.00  141310569-L-15ع
1د106.58.250.00  142310573-L-15ع
1د101010.003.00  143310577-L-15ع
1د1312.512.753.00  144310578-L-15ع
1د121011.003.00  145310579-L-15ع
1د2.522.250.00  146310580-L-15ع
1د4.554.750.00  147310581-L-15ع
1د0.000.00  148310590-L-15ع
1د10.51110.753.00  149310605-L-15ع
1د6.5108.250.00  150310607-L-15ع
1د11.513.512.503.00  151310613-L-15ع
1د0.000.00  152310617-L-15ع
1د151113.003.00  153310623-L-15ع
1د14.51313.753.00  154310631-L-15ع
1د13.51514.253.00  155310632-L-15ع
1د13.51413.753.00  156310644-L-15ع
1د1214.513.253.00  157310645-L-15ع
1د5.576.250.00  158310646-L-15ع
1د101110.503.00  159310649-L-15ع
1د5.586.750.00  160310650-L-15ع
1د3.522.750.00  161310656-L-15ع
1د0.000.00  162310667-L-15ع
1د11.51312.253.00  163310670-L-15ع
1د11.512.512.003.00  164310688-L-15ع
1د3.5127.750.00  165310691-L-15ع
1د3.564.750.00  166310692-L-15ع
1د597.000.00  167310694-L-15ع
1د5139.000.00  168310697-L-15ع
1د0.000.00  169310700-L-15ع
1د15.51515.253.00  170310708-L-15ع

0 0
0

41.18 170 70

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  11مد/  المناهج النقدية المعاصرة  

لقدش   عمارية
يوساري   لطيفة

لقاط   نصيرة
يبدري   وفاء

بطيوي   يسرى
مسكاري   فتح اهللا

خروبي   نعيمة
تيزاوي   الهام

غلقاوي   زينب
بولعراف   سعدية

طويلب   عبد الحكيم
غلوسي   عبير

بن أحمد   فاطيمة
بناجي   كميلة

بومدين   لويزة
يحياوي   نبيلة
بلبشير   نجية

سهلي   نصيرة
جمعة   نور الهدى

شموري   هشام
قاشور   محمد
عمور   محمد

حاج عبد القادر   حنان
بن عابد   زهرة

لحول   فراح
قصير   كلتومة
سكوم   بشرى

الحاج ميمون   حنان
بلخيتر   عويشة
مبرك   سهيلة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د11910.005.00  ع1005/15
1د6129.000.00  ع2008/15
1د3117.000.00  ع3009/16
1د81210.005.00  ع4012/15
1د136.500.00  ع5013/15
1د396.000.00  ع6014/15
1د2106.000.00  ع7016/15
1د94.500.00  ع8022/15
1د21.000.00  ع9023/14
1د111211.505.00  1م10039-14
1د7108.500.00  1م11042-14
1د131212.505.00  1م1213/026
1د121111.505.00  1م1313061210017
1د2106.000.00  2م1413061210134
1د161214.005.00  ع1514061210040
1د101211.005.00  ع1614061210093
1د1089.000.00  1م1714061210111
1د111312.005.00  ع1814061210121
1د101110.505.00  ع1915/37060815
1د0.000.00  ع2016/026
1د21.000.00  21310004-L-15ع
1د111312.005.00  22310007-L-15ع
1د285.000.00  23310012-L-15ع
1د7129.500.00  24310016-L-15ع
1د5118.000.00  25310018-L-15ع
1د101110.505.00  26310020-L-15ع
1د91110.005.00  27310037-L-15ع
1د101211.005.00  28310038-L-15ع
1د496.500.00  29310044-L-15ع
1د3127.500.00  30310045-L-15ع
1د888.000.00  31310048-L-15ع
1د7129.500.00  32310053-L-15ع
1د81310.505.00  33310054-L-15ع
1د111312.005.00  34310055-L-15ع
1د91311.005.00  35310057-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  11اسد/  النص األدبي العربي الحديث  

رزوق   مامة
بوري   نسيمة
ميسوم   رتيبة

بوجراد   عمارية
طبال   رجاء

بنكروف   حسين
بورورو   اسية
رقاب   حسنة

رحوي   فاروق
الخراربة   فاطمة الزهراء

عاقل   نوال
داودي   هجيرة

مهديد   فاطمة الزهراء
جعواني   محمد

زحال   أمال
نوالي   حفصة

سويدي   صبرينة
مجاهد   ابتسام
مسعودن   هند
جمان   رفيقة

مسعود   بومدين
عمار لغواطي   سليمة
لعيسوف   عبد الحفيظ

شقرون   وسيلة
صحراوي   أسية

عطار   اكرام فاطنة
نجماوي   حورية

فلوس   دنيا
بوقطيب   سامية
شيراني   سهيلة

بوزياني   صابرينة
هواري   فاطمة الزهراء

بن سالم   فاطيمة
ملوك   فريال باية

بن دفو   لطيفة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د2106.000.00  36310059-L-15ع
1د0.000.00  37310064-L-15ع
1د121312.505.00  38310067-L-15ع
1د195.000.00  39310073-L-15ع
1د94.500.00  40310075-L-15ع
1د1212.512.255.00  41310082-L-15ع
1د0.000.00  42310084-L-15ع
1د2106.000.00  43310093-L-15ع
1د2.5106.250.00  44310098-L-15ع
1د1011.510.755.00  45310104-L-15ع
1د10.51110.755.00  46310108-L-15ع
1د3127.500.00  47310110-L-15ع
1د5107.500.00  48310111-L-15ع
1د610.58.250.00  49310112-L-15ع
1د111211.505.00  50310113-L-15ع
1د6108.000.00  51310120-L-15ع
1د5107.500.00  52310126-L-15ع
1د1212.512.255.00  53310129-L-15ع
1د131313.005.00  54310130-L-15ع
1د111211.505.00  55310137-L-15ع
1د131313.005.00  56310140-L-15ع
1د7108.500.00  57310142-L-15ع
1د1010.510.255.00  58310144-L-15ع
1د2106.000.00  59310147-L-15ع
1د1414.514.255.00  60310148-L-15ع
1د141414.005.00  61310150-L-15ع
1د101110.505.00  62310152-L-15ع
1د3106.500.00  63310153-L-15ع
1د121011.005.00  64310158-L-15ع
1د5107.500.00  65310160-L-15ع
1د6118.500.00  66310162-L-15ع
1د111010.505.00  67310165-L-15ع
1د510.57.750.00  68310167-L-15ع
1د1313.513.255.00  69310173-L-15ع
1د6108.000.00  70310174-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  11اسد/  النص األدبي العربي الحديث  

العرباوي   منيرة
جلطي   هاجر
صياد   وردة

بومدين   شيماء
دحماني   ايمان
تجيني   حنان
مرابط   زهير

عثماني   فاطمة الزهراء
لعوج   محمد
طالب   شيماء
عدون   انفال

بوجمعة   ليلى
رمضاوي   نوال

بن مصمودي   نورجيهان
رمضان   وردة

نقاز   خيرة
بن سماعين   ابتسام
مداح قريت   رانية

ثابتي   سميرة
طفياني   ياسمين
عميرات   أحالم
عميرات   بشرى

بوشنافة   سناء
بوكليخة   عبد الحميد

عواد   عبد القادر
شموري   عمارية

قلوش   محمد األمين
فيفرة   مريم

بن بشير   سليمة
طيبي   أحالم
حمري   أمينة
حموني   اسية

بن شادلي   بسمة
حنفي   حليمة
صغير   حنان



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د101110.505.00  71310175-L-15ع
1د101010.005.00  72310183-L-15ع
1د4117.500.00  73310185-L-15ع
1د5107.500.00  74310190-L-15ع
1د101110.505.00  75310192-L-15ع
1د4107.000.00  76310193-L-15ع
1د101110.505.00  77310196-L-15ع
1د121212.005.00  78310203-L-15ع
1د1111.511.255.00  79310208-L-15ع
1د0.000.00  80310213-L-15ع
1د101010.005.00  81310214-L-15ع
1د1010.510.255.00  82310215-L-15ع
1د101110.505.00  83310217-L-15ع
1د111111.005.00  84310218-L-15ع
1د101010.005.00  85310219-L-15ع
1د6129.000.00  86310220-L-15ع
1د2106.000.00  87310224-L-15ع
1د101613.005.00  88310244-L-15ع
1د586.500.00  89310248-L-15ع
1د171114.005.00  90310250-L-15ع
1د4107.000.00  91310253-L-15ع
1د81411.005.00  92310256-L-15ع
1د475.500.00  93310258-L-15ع
1د101110.505.00  94310260-L-15ع
1د101010.005.00  95310267-L-15ع
1د3117.000.00  96310273-L-15ع
1د0.000.00  97310275-L-15ع
1د151314.005.00  98310278-L-15ع
1د81310.505.00  99310281-L-15ع
1د11910.005.00  100310286-L-15ع
1د101110.505.00  101310287-L-15ع
1د161415.005.00  102310291-L-15ع
1د0.000.00  103310294-L-15ع
1د5139.000.00  104310295-L-15ع
1د101010.005.00  105310301-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  11اسد/  النص األدبي العربي الحديث  

كبوية   حنان
بلعابد   سهير
مسعد   فاطمة
خروبي   ليلى

بن يوبي   نادية
سعيدي   نور الهدى

حنفي   وهيبة
بن ويس   امينة
حليمي   فهيمة
ناصر   مريم
عمارة   نادية
زراد   نجاح
مماد   نورة

حكيم   إكرام
بوخبزة   دليلة

سويقي   راضية
سليماني   عبد الهادي

رقية   إيمان
قرمال   سمية

درمل   سيدي محمد
سليمان   فراح

بوقنطار   نسرين
جنان   تاج الدين
غماري   سلمى
سعيداني   فتيحة
قرشي   اسماء

مسعودي   حنان
عجرودي   رحمة

قرين   سارة
فارس   سعاد

مباركي   سليمة
لصفر   سناء
موفق   سهام

عمارة   شيماء
عيساني   فاطمة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د5107.500.00  106310303-L-15ع
1د5128.500.00  107310304-L-15ع
1د101010.005.00  108310305-L-15ع
1د91411.505.00  109310310-L-15ع
1د151314.005.00  110310313-L-15ع
1د121111.505.00  111310314-L-15ع
1د4128.000.00  112310315-L-15ع
1د4128.000.00  113310322-L-15ع
1د111211.505.00  114310323-L-15ع
1د576.000.00  115310324-L-15ع
1د0.000.00  116310326-L-15ع
1د5118.000.00  117310331-L-15ع
1د7119.000.00  118310480-L-15ع
1د6108.000.00  119310484-L-15ع
1د131212.505.00  120310485-L-15ع
1د586.500.00  121310488-L-15ع
1د111211.505.00  122310489-L-15ع
1د597.000.00  123310495-L-15ع
1د101010.005.00  124310498-L-15ع
1د766.500.00  125310499-L-15ع
1د91110.005.00  126310502-L-15ع
1د496.500.00  127310503-L-15ع
1د8119.500.00  128310507-L-15ع
1د1212.512.255.00  129310511-L-15ع
1د0.000.00  130310514-L-15ع
1د4107.000.00  131310515-L-15ع
1د8119.500.00  132310519-L-15ع
1د2106.000.00  133310527-L-15ع
1د6108.000.00  134310529-L-15ع
1د1514.514.755.00  135310544-L-15ع
1د1011.510.755.00  136310547-L-15ع
1د3159.000.00  137310549-L-15ع
1د101211.005.00  138310560-L-15ع
1د1413.513.755.00  139310562-L-15ع
1د101110.505.00  140310568-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  11اسد/  النص األدبي العربي الحديث  

راجع   فاطنة
صباطي   فايزة

بناي   فايزة
باتني   نوال
عزوز   هيند
فقيه   ياسمينة
شتوي   يمينة

مهياوي   سهام
درقاوي   صبرينة

قنينش   فايزة
زماني   كوثر

طالب   مها
بوقصيبة   خولة

بن عبد الرحمان   عائشة
بورقبة   عقيلة
دحماني   سهام
بوزيان   حنان
قدور   إيمان

صحبي   بختة
قاشور   بشرى

عمار لغواطي   حسيبة
بن خالدي   حمزة
بن ديدي   رحمة
عمارة   صليحة

بن علي   فاطمة الزهراء
رحماني   فراح
سعدي   نعيمة

بوغرارة   إسماعيل
عياد زدام   أسماء

داود   كوثر
ندرومي   أمينة
بودومة   رجاء
بومدين   أمينة
عمور   إلهام

بطيوي   سمية



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د111211.505.00  141310569-L-15ع
1د00105.000.00  142310573-L-15ع
1د111211.505.00  143310577-L-15ع
1د7108.500.00  144310578-L-15ع
1د101110.505.00  145310579-L-15ع
1د111211.505.00  146310580-L-15ع
1د101010.005.00  147310581-L-15ع
1د0.000.00  148310590-L-15ع
1د4107.000.00  149310605-L-15ع
1د4107.000.00  150310607-L-15ع
1د1011.510.755.00  151310613-L-15ع
1د0.000.00  152310617-L-15ع
1د181617.005.00  153310623-L-15ع
1د151615.505.00  154310631-L-15ع
1د181315.505.00  155310632-L-15ع
1د7108.500.00  156310644-L-15ع
1د121212.005.00  157310645-L-15ع
1د4107.000.00  158310646-L-15ع
1د101110.505.00  159310649-L-15ع
1د5107.500.00  160310650-L-15ع
1د1010.510.255.00  161310656-L-15ع
1د0.000.00  162310667-L-15ع
1د101110.505.00  163310670-L-15ع
1د111111.005.00  164310688-L-15ع
1د101010.005.00  165310691-L-15ع
1د999.000.00  166310692-L-15ع
1د141313.505.00  167310694-L-15ع
1د4107.000.00  168310697-L-15ع
1د0.000.00  169310700-L-15ع
1د1313.513.255.00  170310708-L-15ع

0 0
0

50.59 170 86

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  11اسد/  النص األدبي العربي الحديث  

لقدش   عمارية
يوساري   لطيفة

لقاط   نصيرة
يبدري   وفاء

بطيوي   يسرى
مسكاري   فتح اهللا

خروبي   نعيمة
تيزاوي   الهام

غلقاوي   زينب
بولعراف   سعدية

طويلب   عبد الحكيم
غلوسي   عبير

بن أحمد   فاطيمة
بناجي   كميلة

بومدين   لويزة
يحياوي   نبيلة
بلبشير   نجية

سهلي   نصيرة
جمعة   نور الهدى

شموري   هشام
قاشور   محمد
عمور   محمد

حاج عبد القادر   حنان
بن عابد   زهرة

لحول   فراح
قصير   كلتومة
سكوم   بشرى

الحاج ميمون   حنان
بلخيتر   عويشة
مبرك   سهيلة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د101010.004.00  ع1005/15
1د101110.504.00  ع2008/15
1د10.51110.754.00  ع3009/16
1د151213.504.00  ع4012/15
1د094.500.00  ع5013/15
1د0.000.00  ع6014/15
1د16.514.515.504.00  ع7016/15
1د8.51511.754.00  ع8022/15
1د4.5065.250.00  ع9023/14
1د4.52.250.00  1م10042-14
1د4.565.250.00  1م1113/026
1د121312.504.00  1م1213061210017
1د0.000.00  2م1313061210134
1د1514.514.754.00  ع1414061210040
1د9.51311.254.00  ع1514061210093
1د5.55.55.500.00  1م1614061210111
1د10.589.250.00  ع1714061210121
1د655.500.00  ع1815/37060815
1د0.000.00  ع1916/026
1د1.563.750.00  20310004-L-15ع
1د13.51212.754.00  21310007-L-15ع
1د3.5106.750.00  22310012-L-15ع
1د10.51311.754.00  23310016-L-15ع
1د1.53.52.500.00  24310018-L-15ع
1د111211.504.00  25310020-L-15ع
1د091612.504.00  26310037-L-15ع
1د8.5109.250.00  27310038-L-15ع
1د264.000.00  28310044-L-15ع
1د11.51111.254.00  29310045-L-15ع
1د1369.500.00  30310048-L-15ع
1د1.5105.750.00  31310053-L-15ع
1د967.500.00  32310054-L-15ع
1د71310.004.00  33310055-L-15ع
1د8119.500.00  34310057-L-15ع
1د1.5105.750.00  35310059-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  12اسد/  النقد األدبي الحديث  

رزوق   مامة
بوري   نسيمة
ميسوم   رتيبة

بوجراد   عمارية
طبال   رجاء

بنكروف   حسين
بورورو   اسية
رقاب   حسنة

رحوي   فاروق
عاقل   نوال

داودي   هجيرة
مهديد   فاطمة الزهراء

جعواني   محمد
زحال   أمال

نوالي   حفصة
سويدي   صبرينة

مجاهد   ابتسام
مسعودن   هند
جمان   رفيقة

مسعود   بومدين
عمار لغواطي   سليمة
لعيسوف   عبد الحفيظ

شقرون   وسيلة
صحراوي   أسية

عطار   اكرام فاطنة
نجماوي   حورية

فلوس   دنيا
بوقطيب   سامية
شيراني   سهيلة

بوزياني   صابرينة
هواري   فاطمة الزهراء

بن سالم   فاطيمة
ملوك   فريال باية

بن دفو   لطيفة
العرباوي   منيرة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د0.000.00  36310064-L-15ع
1د115.58.250.00  37310067-L-15ع
1د0.000.00  38310073-L-15ع
1د0.000.00  39310075-L-15ع
1د697.500.00  40310082-L-15ع
1د0.000.00  41310084-L-15ع
1د11.511.511.504.00  42310093-L-15ع
1د4.586.250.00  43310098-L-15ع
1د4107.000.00  44310104-L-15ع
1د141615.004.00  45310108-L-15ع
1د12.51111.754.00  46310110-L-15ع
1د8109.000.00  47310111-L-15ع
1د513.000.00  48310112-L-15ع
1د1089.000.00  49310113-L-15ع
1د375.000.00  50310120-L-15ع
1د1211.511.754.00  51310126-L-15ع
1د777.000.00  52310129-L-15ع
1د131212.504.00  53310130-L-15ع
1د11.579.250.00  54310137-L-15ع
1د7129.500.00  55310140-L-15ع
1د4107.000.00  56310142-L-15ع
1د6118.500.00  57310144-L-15ع
1د6108.000.00  58310147-L-15ع
1د777.000.00  59310148-L-15ع
1د5107.500.00  60310150-L-15ع
1د6108.000.00  61310152-L-15ع
1د724.500.00  62310153-L-15ع
1د11.511.511.504.00  63310158-L-15ع
1د6.576.750.00  64310160-L-15ع
1د6.545.250.00  65310162-L-15ع
1د1189.500.00  66310165-L-15ع
1د364.500.00  67310167-L-15ع
1د7.5129.750.00  68310173-L-15ع
1د48.56.250.00  69310174-L-15ع
1د101211.004.00  70310175-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  12اسد/  النقد األدبي الحديث  

جلطي   هاجر
صياد   وردة

بومدين   شيماء
دحماني   ايمان
تجيني   حنان
مرابط   زهير

عثماني   فاطمة الزهراء
لعوج   محمد
طالب   شيماء
عدون   انفال

بوجمعة   ليلى
رمضاوي   نوال

بن مصمودي   نورجيهان
رمضان   وردة

نقاز   خيرة
بن سماعين   ابتسام
مداح قريت   رانية

ثابتي   سميرة
طفياني   ياسمين
عميرات   أحالم
عميرات   بشرى

بوشنافة   سناء
بوكليخة   عبد الحميد

عواد   عبد القادر
شموري   عمارية

قلوش   محمد األمين
فيفرة   مريم

بن بشير   سليمة
طيبي   أحالم
حمري   أمينة
حموني   اسية

بن شادلي   بسمة
حنفي   حليمة
صغير   حنان
كبوية   حنان



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د12.51011.254.00  71310183-L-15ع
1د10.51110.754.00  72310185-L-15ع
1د7.511.59.500.00  73310190-L-15ع
1د1212.512.254.00  74310192-L-15ع
1د161113.504.00  75310193-L-15ع
1د611.58.750.00  76310196-L-15ع
1د101010.004.00  77310203-L-15ع
1د131112.004.00  78310208-L-15ع
1د0.000.00  79310213-L-15ع
1د11.51312.254.00  80310214-L-15ع
1د6118.500.00  81310215-L-15ع
1د111111.004.00  82310217-L-15ع
1د12.51312.754.00  83310218-L-15ع
1د8.511.510.004.00  84310219-L-15ع
1د7.5129.750.00  85310220-L-15ع
1د8.54.250.00  86310224-L-15ع
1د13.511.512.504.00  87310244-L-15ع
1د1010.510.254.00  88310248-L-15ع
1د13.512.513.004.00  89310250-L-15ع
1د121111.504.00  90310253-L-15ع
1د101311.504.00  91310256-L-15ع
1د7.5108.750.00  92310258-L-15ع
1د13.51413.754.00  93310260-L-15ع
1د151314.004.00  94310267-L-15ع
1د101110.504.00  95310273-L-15ع
1د0.000.00  96310275-L-15ع
1د151414.504.00  97310278-L-15ع
1د14.51414.254.00  98310281-L-15ع
1د7.512.510.004.00  99310286-L-15ع
1د13.513.513.504.00  100310287-L-15ع
1د78.57.750.00  101310291-L-15ع
1د0.000.00  102310294-L-15ع
1د121212.004.00  103310295-L-15ع
1د11.510.511.004.00  104310301-L-15ع
1د11.51211.754.00  105310303-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  12اسد/  النقد األدبي الحديث  

بلعابد   سهير
مسعد   فاطمة
خروبي   ليلى

بن يوبي   نادية
سعيدي   نور الهدى

حنفي   وهيبة
بن ويس   امينة
حليمي   فهيمة
ناصر   مريم
عمارة   نادية
زراد   نجاح
مماد   نورة

حكيم   إكرام
بوخبزة   دليلة

سويقي   راضية
سليماني   عبد الهادي

رقية   إيمان
قرمال   سمية

درمل   سيدي محمد
سليمان   فراح

بوقنطار   نسرين
جنان   تاج الدين
غماري   سلمى
سعيداني   فتيحة
قرشي   اسماء

مسعودي   حنان
عجرودي   رحمة

قرين   سارة
فارس   سعاد

مباركي   سليمة
لصفر   سناء
موفق   سهام

عمارة   شيماء
عيساني   فاطمة

راجع   فاطنة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د1013.511.754.00  106310304-L-15ع
1د10.51110.754.00  107310305-L-15ع
1د13.51413.754.00  108310310-L-15ع
1د1213.512.754.00  109310313-L-15ع
1د11.513.512.504.00  110310314-L-15ع
1د912.510.754.00  111310315-L-15ع
1د131212.504.00  112310322-L-15ع
1د13.512.513.004.00  113310323-L-15ع
1د4.513.59.000.00  114310324-L-15ع
1د0.000.00  115310326-L-15ع
1د13911.004.00  116310331-L-15ع
1د81310.504.00  117310480-L-15ع
1د13.51313.254.00  118310484-L-15ع
1د13.513.513.504.00  119310485-L-15ع
1د111211.504.00  120310488-L-15ع
1د8.51411.254.00  121310489-L-15ع
1د10.511.511.004.00  122310495-L-15ع
1د7108.500.00  123310498-L-15ع
1د910.59.750.00  124310499-L-15ع
1د12.51312.754.00  125310502-L-15ع
1د7108.500.00  126310503-L-15ع
1د0.000.00  127310507-L-15ع
1د12.51312.754.00  128310511-L-15ع
1د0.000.00  129310514-L-15ع
1د10.51412.254.00  130310515-L-15ع
1د101211.004.00  131310519-L-15ع
1د10.51311.754.00  132310527-L-15ع
1د11.51211.754.00  133310529-L-15ع
1د151414.504.00  134310544-L-15ع
1د13.51313.254.00  135310547-L-15ع
1د1213.512.754.00  136310549-L-15ع
1د8.51310.754.00  137310560-L-15ع
1د16.513.515.004.00  138310562-L-15ع
1د13.514.514.004.00  139310568-L-15ع
1د8.513.511.004.00  140310569-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  12اسد/  النقد األدبي الحديث  

صباطي   فايزة
بناي   فايزة
باتني   نوال
عزوز   هيند
فقيه   ياسمينة
شتوي   يمينة

مهياوي   سهام
درقاوي   صبرينة

قنينش   فايزة
زماني   كوثر

طالب   مها
بوقصيبة   خولة

بن عبد الرحمان   عائشة
بورقبة   عقيلة
دحماني   سهام
بوزيان   حنان
قدور   إيمان

صحبي   بختة
قاشور   بشرى

عمار لغواطي   حسيبة
بن خالدي   حمزة
بن ديدي   رحمة
عمارة   صليحة

بن علي   فاطمة الزهراء
رحماني   فراح
سعدي   نعيمة

بوغرارة   إسماعيل
عياد زدام   أسماء

داود   كوثر
ندرومي   أمينة
بودومة   رجاء
بومدين   أمينة
عمور   إلهام

بطيوي   سمية
لقدش   عمارية



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د12.513.513.004.00  141310573-L-15ع
1د1113.512.254.00  142310577-L-15ع
1د1314.513.754.00  143310578-L-15ع
1د10.514.512.504.00  144310579-L-15ع
1د8.54.250.00  145310580-L-15ع
1د101110.504.00  146310581-L-15ع
1د0.000.00  147310590-L-15ع
1د141112.504.00  148310605-L-15ع
1د111412.504.00  149310607-L-15ع
1د1614.515.254.00  150310613-L-15ع
1د0.000.00  151310617-L-15ع
1د15.513.514.504.00  152310623-L-15ع
1د161415.004.00  153310631-L-15ع
1د13.51313.254.00  154310632-L-15ع
1د111312.004.00  155310644-L-15ع
1د1514.514.754.00  156310645-L-15ع
1د1011.510.754.00  157310646-L-15ع
1د8.51310.754.00  158310649-L-15ع
1د71310.004.00  159310650-L-15ع
1د105.000.00  160310656-L-15ع
1د0.000.00  161310667-L-15ع
1د15.51414.754.00  162310670-L-15ع
1د687.000.00  163310688-L-15ع
1د12.51312.754.00  164310691-L-15ع
1د2.5106.250.00  165310692-L-15ع
1د1011.510.754.00  166310694-L-15ع
1د10.51412.254.00  167310697-L-15ع
1د0.000.00  168310700-L-15ع
1د16.514.515.504.00  169310708-L-15ع

0 0
0

56.80 169 96

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  12اسد/  النقد األدبي الحديث  

يوساري   لطيفة
لقاط   نصيرة
يبدري   وفاء

بطيوي   يسرى
مسكاري   فتح اهللا

خروبي   نعيمة
تيزاوي   الهام

غلقاوي   زينب
بولعراف   سعدية

طويلب   عبد الحكيم
غلوسي   عبير

بن أحمد   فاطيمة
بناجي   كميلة

بومدين   لويزة
يحياوي   نبيلة
بلبشير   نجية

سهلي   نصيرة
جمعة   نور الهدى

شموري   هشام
قاشور   محمد
عمور   محمد

حاج عبد القادر   حنان
بن عابد   زهرة

لحول   فراح
قصير   كلتومة
سكوم   بشرى

الحاج ميمون   حنان
بلخيتر   عويشة
مبرك   سهيلة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د101110.505.00  ع1005/15
1د131413.505.00  ع2008/15
1د5.5149.750.00  ع3009/16
1د6.576.750.00  ع4012/15
1د71310.005.00  ع5013/15
1د3.554.250.00  ع6014/15
1د0.000.00  ع7016/15
1د7.51310.255.00  ع8022/15
1د454.500.00  ع9023/14
1د6.576.750.00  1م10039-14
1د0.000.00  1م11042-14
1د565.500.00  1م1213/026
1د7108.500.00  1م1313061210017
1د0.000.00  2م1413061210134
1د10.51010.255.00  ع1514061210040
1د66.56.250.00  ع1614061210093
1د4.554.750.00  1م1714061210111
1د0.000.00  1م1814061210117
1د8.57.58.000.00  ع1914061210121
1د8119.500.00  ع2015/37060815
1د0.000.00  ع2116/026
1د0.000.00  22310004-L-15ع
1د121614.005.00  23310007-L-15ع
1د6.545.250.00  24310012-L-15ع
1د13.51614.755.00  25310016-L-15ع
1د12.5910.755.00  26310018-L-15ع
1د0.000.00  27310020-L-15ع
1د7.577.250.00  28310037-L-15ع
1د6.587.250.00  29310038-L-15ع
1د475.500.00  30310044-L-15ع
1د7.577.250.00  31310045-L-15ع
1د5.586.750.00  32310048-L-15ع
1د9.599.250.00  33310053-L-15ع
1د7.5108.750.00  34310054-L-15ع
1د655.500.00  35310055-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  21اسد  /  2علم النحو 

رزوق   مامة
بوري   نسيمة
ميسوم   رتيبة

بوجراد   عمارية
طبال   رجاء

بنكروف   حسين
بورورو   اسية
رقاب   حسنة

رحوي   فاروق
الخراربة   فاطمة الزهراء

عاقل   نوال
داودي   هجيرة

مهديد   فاطمة الزهراء
جعواني   محمد

زحال   أمال
نوالي   حفصة

سويدي   صبرينة
بوحسان   وسام
مجاهد   ابتسام
مسعودن   هند
جمان   رفيقة

مسعود   بومدين
عمار لغواطي   سليمة
لعيسوف   عبد الحفيظ

شقرون   وسيلة
صحراوي   أسية

عطار   اكرام فاطنة
نجماوي   حورية

فلوس   دنيا
بوقطيب   سامية
شيراني   سهيلة

بوزياني   صابرينة
هواري   فاطمة الزهراء

بن سالم   فاطيمة
ملوك   فريال باية



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د877.500.00  36310057-L-15ع
1د645.000.00  37310059-L-15ع
1د0.000.00  38310064-L-15ع
1د11.51111.255.00  39310067-L-15ع
1د5107.500.00  40310073-L-15ع
1د0.000.00  41310075-L-15ع
1د121212.005.00  42310082-L-15ع
1د0.000.00  43310084-L-15ع
1د91110.005.00  44310093-L-15ع
1د101110.505.00  45310098-L-15ع
1د13.51413.755.00  46310104-L-15ع
1د121212.005.00  47310108-L-15ع
1د10.51613.255.00  48310110-L-15ع
1د101110.505.00  49310111-L-15ع
1د101110.505.00  50310112-L-15ع
1د101110.505.00  51310113-L-15ع
1د131212.505.00  52310120-L-15ع
1د91210.505.00  53310126-L-15ع
1د131212.505.00  54310129-L-15ع
1د0.000.00  55310130-L-15ع
1د101211.005.00  56310137-L-15ع
1د101311.505.00  57310140-L-15ع
1د101110.505.00  58310142-L-15ع
1د812.510.255.00  59310144-L-15ع
1د101211.005.00  60310147-L-15ع
1د111211.505.00  61310148-L-15ع
1د101110.505.00  62310150-L-15ع
1د121212.005.00  63310152-L-15ع
1د91110.005.00  64310153-L-15ع
1د111111.005.00  65310158-L-15ع
1د91110.005.00  66310160-L-15ع
1د91110.005.00  67310162-L-15ع
1د1212.512.255.00  68310165-L-15ع
1د101211.005.00  69310167-L-15ع
1د0.000.00  70310173-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  21اسد  /  2علم النحو 

بن دفو   لطيفة
العرباوي   منيرة

جلطي   هاجر
صياد   وردة

بومدين   شيماء
دحماني   ايمان
تجيني   حنان
مرابط   زهير

عثماني   فاطمة الزهراء
لعوج   محمد
طالب   شيماء
عدون   انفال

بوجمعة   ليلى
رمضاوي   نوال

بن مصمودي   نورجيهان
رمضان   وردة

نقاز   خيرة
بن سماعين   ابتسام
مداح قريت   رانية

ثابتي   سميرة
طفياني   ياسمين
عميرات   أحالم
عميرات   بشرى

بوشنافة   سناء
بوكليخة   عبد الحميد

عواد   عبد القادر
شموري   عمارية

قلوش   محمد األمين
فيفرة   مريم

بن بشير   سليمة
طيبي   أحالم
حمري   أمينة
حموني   اسية

بن شادلي   بسمة
حنفي   حليمة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د131212.505.00  71310174-L-15ع
1د121312.505.00  72310175-L-15ع
1د91311.005.00  73310183-L-15ع
1د91110.005.00  74310185-L-15ع
1د141313.505.00  75310190-L-15ع
1د0.000.00  76310192-L-15ع
1د141414.005.00  77310193-L-15ع
1د111111.005.00  78310196-L-15ع
1د111111.005.00  79310203-L-15ع
1د0.000.00  80310208-L-15ع
1د0.000.00  81310213-L-15ع
1د101110.505.00  82310214-L-15ع
1د0.000.00  83310215-L-15ع
1د101110.505.00  84310217-L-15ع
1د121614.005.00  85310218-L-15ع
1د15.51615.755.00  86310219-L-15ع
1د121614.005.00  87310220-L-15ع
1د0.000.00  88310224-L-15ع
1د131614.505.00  89310244-L-15ع
1د9.51512.255.00  90310248-L-15ع
1د14.51615.255.00  91310250-L-15ع
1د71611.505.00  92310253-L-15ع
1د141615.005.00  93310256-L-15ع
1د121614.005.00  94310258-L-15ع
1د131313.005.00  95310260-L-15ع
1د101211.005.00  96310267-L-15ع
1د15.51716.255.00  97310273-L-15ع
1د0.000.00  98310275-L-15ع
1د161716.505.00  99310278-L-15ع
1د11.51513.255.00  100310281-L-15ع
1د161716.505.00  101310286-L-15ع
1د151716.005.00  102310287-L-15ع
1د912.510.755.00  103310291-L-15ع
1د0.000.00  104310294-L-15ع
1د161716.505.00  105310295-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  21اسد  /  2علم النحو 

صغير   حنان
كبوية   حنان
بلعابد   سهير
مسعد   فاطمة
خروبي   ليلى

بن يوبي   نادية
سعيدي   نور الهدى

حنفي   وهيبة
بن ويس   امينة
حليمي   فهيمة
ناصر   مريم
عمارة   نادية
زراد   نجاح
مماد   نورة

حكيم   إكرام
بوخبزة   دليلة

سويقي   راضية
سليماني   عبد الهادي

رقية   إيمان
قرمال   سمية

درمل   سيدي محمد
سليمان   فراح

بوقنطار   نسرين
جنان   تاج الدين
غماري   سلمى
سعيداني   فتيحة
قرشي   اسماء

مسعودي   حنان
عجرودي   رحمة

قرين   سارة
فارس   سعاد

مباركي   سليمة
لصفر   سناء
موفق   سهام

عمارة   شيماء



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د151716.005.00  106310301-L-15ع
1د161616.005.00  107310303-L-15ع
1د11.51513.255.00  108310304-L-15ع
1د151414.505.00  109310305-L-15ع
1د161716.505.00  110310310-L-15ع
1د14.51715.755.00  111310313-L-15ع
1د161515.505.00  112310314-L-15ع
1د161616.005.00  113310315-L-15ع
1د14.51514.755.00  114310322-L-15ع
1د161616.005.00  115310323-L-15ع
1د131413.505.00  116310324-L-15ع
1د0.000.00  117310326-L-15ع
1د1213.512.755.00  118310331-L-15ع
1د161716.505.00  119310480-L-15ع
1د11.51513.255.00  120310484-L-15ع
1د161515.505.00  121310485-L-15ع
1د141615.005.00  122310488-L-15ع
1د161716.505.00  123310489-L-15ع
1د5.5149.750.00  124310495-L-15ع
1د131212.505.00  125310498-L-15ع
1د111412.505.00  126310499-L-15ع
1د151615.505.00  127310502-L-15ع
1د151515.005.00  128310503-L-15ع
1د11.51613.755.00  129310507-L-15ع
1د121212.005.00  130310511-L-15ع
1د0.000.00  131310514-L-15ع
1د0.000.00  132310515-L-15ع
1د0.000.00  133310519-L-15ع
1د1213.512.755.00  134310527-L-15ع
1د111312.005.00  135310529-L-15ع
1د0.000.00  136310544-L-15ع
1د10.51110.755.00  137310547-L-15ع
1د161716.505.00  138310549-L-15ع
1د101211.005.00  139310560-L-15ع
1د131313.005.00  140310562-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  21اسد  /  2علم النحو 

عيساني   فاطمة
راجع   فاطنة

صباطي   فايزة
بناي   فايزة
باتني   نوال
عزوز   هيند
فقيه   ياسمينة
شتوي   يمينة

مهياوي   سهام
درقاوي   صبرينة

قنينش   فايزة
زماني   كوثر

طالب   مها
بوقصيبة   خولة

بن عبد الرحمان   عائشة
بورقبة   عقيلة
دحماني   سهام
بوزيان   حنان
قدور   إيمان

صحبي   بختة
قاشور   بشرى

عمار لغواطي   حسيبة
بن خالدي   حمزة
بن ديدي   رحمة
عمارة   صليحة

بن علي   فاطمة الزهراء
رحماني   فراح
سعدي   نعيمة

بوغرارة   إسماعيل
عياد زدام   أسماء

داود   كوثر
ندرومي   أمينة
بودومة   رجاء
بومدين   أمينة
عمور   إلهام



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د131112.005.00  141310568-L-15ع
1د101110.505.00  142310569-L-15ع
1د101110.505.00  143310573-L-15ع
1د101211.005.00  144310577-L-15ع
1د1313.513.255.00  145310578-L-15ع
1د121212.005.00  146310579-L-15ع
1د0.000.00  147310580-L-15ع
1د1212.512.255.00  148310581-L-15ع
1د101110.505.00  149310590-L-15ع
1د121212.005.00  150310605-L-15ع
1د101110.505.00  151310607-L-15ع
1د131313.005.00  152310613-L-15ع
1د0.000.00  153310617-L-15ع
1د161415.005.00  154310623-L-15ع
1د161616.005.00  155310631-L-15ع
1د151615.505.00  156310632-L-15ع
1د0.000.00  157310644-L-15ع
1د141414.005.00  158310645-L-15ع
1د101110.505.00  159310646-L-15ع
1د101110.505.00  160310649-L-15ع
1د91210.505.00  161310650-L-15ع
1د111211.505.00  162310656-L-15ع
1د0.000.00  163310667-L-15ع
1د111211.505.00  164310670-L-15ع
1د911.510.255.00  165310688-L-15ع
1د0.000.00  166310691-L-15ع
1د5.586.750.00  167310692-L-15ع
1د111211.505.00  168310694-L-15ع
1د13.51413.755.00  169310697-L-15ع
1د0.000.00  170310700-L-15ع
1د141414.005.00  171310708-L-15ع

0 0
0

67.84 171 116

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

اساسي  /  21اسد  /  2علم النحو 

بطيوي   سمية
لقدش   عمارية

يوساري   لطيفة
لقاط   نصيرة
يبدري   وفاء

بطيوي   يسرى
مسكاري   فتح اهللا

خروبي   نعيمة
تيزاوي   الهام

غلقاوي   زينب
بولعراف   سعدية

طويلب   عبد الحكيم
غلوسي   عبير

بن أحمد   فاطيمة
بناجي   كميلة

بومدين   لويزة
يحياوي   نبيلة
بلبشير   نجية

سهلي   نصيرة
جمعة   نور الهدى

شموري   هشام
قاشور   محمد
عمور   محمد

حاج عبد القادر   حنان
بن عابد   زهرة

لحول   فراح
قصير   كلتومة
سكوم   بشرى

الحاج ميمون   حنان
بلخيتر   عويشة
مبرك   سهيلة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د101110.501.00  ع1005/15
1د766.500.00  ع2008/15
1د6129.000.00  ع3009/16
1د131011.501.00  ع4012/15
1د9.51813.751.00  ع5013/15
1د586.500.00  ع6014/15
1د4117.500.00  ع7016/15
1د101211.001.00  ع8022/15
1د6.51410.251.00  ع9023/14
1د153.000.00  1م1013/026
1د161314.501.00  1م1113061210017
1د5.586.750.00  2م1213061210134
1د1516.515.751.00  ع1314061210040
1د101211.001.00  ع1414061210093
1د5107.500.00  ع1514061210121
1د375.000.00  ع1615/37060815
1د0.000.00  ع1716/026
1د375.000.00  18310004-L-15ع
1د131413.501.00  19310007-L-15ع
1د81210.001.00  20310012-L-15ع
1د101110.501.00  21310016-L-15ع
1د264.000.00  22310018-L-15ع
1د151615.501.00  23310020-L-15ع
1د111312.001.00  24310037-L-15ع
1د141414.001.00  25310038-L-15ع
1د5118.000.00  26310044-L-15ع
1د61410.001.00  27310045-L-15ع
1د5.586.750.00  28310048-L-15ع
1د4107.000.00  29310053-L-15ع
1د385.500.00  30310054-L-15ع
1د61410.001.00  31310055-L-15ع
1د81210.001.00  32310057-L-15ع
1د3.575.250.00  33310059-L-15ع
1د0.000.00  34310064-L-15ع
1د475.500.00  35310067-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  11إسد/  مدخل الى األدب المغاربي  

رزوق   مامة
بوري   نسيمة
ميسوم   رتيبة

بوجراد   عمارية
طبال   رجاء

بنكروف   حسين
بورورو   اسية
رقاب   حسنة

رحوي   فاروق
داودي   هجيرة

مهديد   فاطمة الزهراء
جعواني   محمد

زحال   أمال
نوالي   حفصة
مجاهد   ابتسام
مسعودن   هند
جمان   رفيقة

مسعود   بومدين
عمار لغواطي   سليمة
لعيسوف   عبد الحفيظ

شقرون   وسيلة
صحراوي   أسية

عطار   اكرام فاطنة
نجماوي   حورية

فلوس   دنيا
بوقطيب   سامية
شيراني   سهيلة

بوزياني   صابرينة
هواري   فاطمة الزهراء

بن سالم   فاطيمة
ملوك   فريال باية

بن دفو   لطيفة
العرباوي   منيرة

جلطي   هاجر
صياد   وردة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د2.7574.880.00  36310073-L-15ع
1د0.000.00  37310075-L-15ع
1د3.5138.250.00  38310082-L-15ع
1د0.000.00  39310084-L-15ع
1د151816.501.00  40310093-L-15ع
1د364.500.00  41310098-L-15ع
1د14.51615.251.00  42310104-L-15ع
1د586.500.00  43310108-L-15ع
1د787.500.00  44310110-L-15ع
1د777.000.00  45310111-L-15ع
1د71310.001.00  46310112-L-15ع
1د81210.001.00  47310113-L-15ع
1د71310.001.00  48310120-L-15ع
1د161515.501.00  49310126-L-15ع
1د101211.001.00  50310129-L-15ع
1د71310.001.00  51310130-L-15ع
1د71310.001.00  52310137-L-15ع
1د154.59.750.00  53310140-L-15ع
1د3106.500.00  54310142-L-15ع
1د121513.501.00  55310144-L-15ع
1د2.7564.380.00  56310147-L-15ع
1د101211.001.00  57310148-L-15ع
1د2.564.250.00  58310150-L-15ع
1د2.2564.130.00  59310152-L-15ع
1د7.587.750.00  60310153-L-15ع
1د71310.001.00  61310158-L-15ع
1د131514.001.00  62310160-L-15ع
1د486.000.00  63310162-L-15ع
1د676.500.00  64310165-L-15ع
1د4.586.250.00  65310167-L-15ع
1د676.500.00  66310173-L-15ع
1د264.000.00  67310174-L-15ع
1د151716.001.00  68310175-L-15ع
1د81411.001.00  69310183-L-15ع
1د111312.001.00  70310185-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  11إسد/  مدخل الى األدب المغاربي  

بومدين   شيماء
دحماني   ايمان
تجيني   حنان
مرابط   زهير

عثماني   فاطمة الزهراء
لعوج   محمد
طالب   شيماء
عدون   انفال

بوجمعة   ليلى
رمضاوي   نوال

بن مصمودي   نورجيهان
رمضان   وردة

نقاز   خيرة
بن سماعين   ابتسام
مداح قريت   رانية

ثابتي   سميرة
طفياني   ياسمين
عميرات   أحالم
عميرات   بشرى

بوشنافة   سناء
بوكليخة   عبد الحميد

عواد   عبد القادر
شموري   عمارية

قلوش   محمد األمين
فيفرة   مريم

بن بشير   سليمة
طيبي   أحالم
حمري   أمينة
حموني   اسية

بن شادلي   بسمة
حنفي   حليمة
صغير   حنان
كبوية   حنان
بلعابد   سهير
مسعد   فاطمة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د13810.501.00  71310190-L-15ع
1د7.51310.251.00  72310192-L-15ع
1د171817.501.00  73310193-L-15ع
1د61410.001.00  74310196-L-15ع
1د131514.001.00  75310203-L-15ع
1د171717.001.00  76310208-L-15ع
1د0.000.00  77310213-L-15ع
1د91411.501.00  78310214-L-15ع
1د264.000.00  79310215-L-15ع
1د1514.514.751.00  80310217-L-15ع
1د71410.501.00  81310218-L-15ع
1د486.000.00  82310219-L-15ع
1د7.7587.880.00  83310220-L-15ع
1د687.000.00  84310224-L-15ع
1د586.500.00  85310244-L-15ع
1د264.000.00  86310248-L-15ع
1د1213.512.751.00  87310250-L-15ع
1د2.564.250.00  88310253-L-15ع
1د81411.001.00  89310256-L-15ع
1د3127.500.00  90310258-L-15ع
1د171516.001.00  91310260-L-15ع
1د6.51410.251.00  92310267-L-15ع
1د3.2564.630.00  93310273-L-15ع
1د0.000.00  94310275-L-15ع
1د17.51817.751.00  95310278-L-15ع
1د8.577.750.00  96310281-L-15ع
1د465.000.00  97310286-L-15ع
1د81411.001.00  98310287-L-15ع
1د586.500.00  99310291-L-15ع
1د0.000.00  100310294-L-15ع
1د3.2564.630.00  101310295-L-15ع
1د364.500.00  102310301-L-15ع
1د364.500.00  103310303-L-15ع
1د3.564.750.00  104310304-L-15ع
1د4.575.750.00  105310305-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  11إسد/  مدخل الى األدب المغاربي  

خروبي   ليلى
بن يوبي   نادية

سعيدي   نور الهدى
حنفي   وهيبة

بن ويس   امينة
حليمي   فهيمة
ناصر   مريم
عمارة   نادية
زراد   نجاح
مماد   نورة

حكيم   إكرام
بوخبزة   دليلة

سويقي   راضية
سليماني   عبد الهادي

رقية   إيمان
قرمال   سمية

درمل   سيدي محمد
سليمان   فراح

بوقنطار   نسرين
جنان   تاج الدين
غماري   سلمى
سعيداني   فتيحة
قرشي   اسماء

مسعودي   حنان
عجرودي   رحمة

قرين   سارة
فارس   سعاد

مباركي   سليمة
لصفر   سناء
موفق   سهام

عمارة   شيماء
عيساني   فاطمة

راجع   فاطنة
صباطي   فايزة

بناي   فايزة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د1078.500.00  106310310-L-15ع
1د576.000.00  107310313-L-15ع
1د375.000.00  108310314-L-15ع
1د16.51515.751.00  109310315-L-15ع
1د61410.001.00  110310322-L-15ع
1د676.500.00  111310323-L-15ع
1د4128.000.00  112310324-L-15ع
1د0.000.00  113310326-L-15ع
1د17.51817.751.00  114310331-L-15ع
1د3.2564.630.00  115310480-L-15ع
1د1.7563.880.00  116310484-L-15ع
1د6.58.57.500.00  117310485-L-15ع
1د7.51410.751.00  118310488-L-15ع
1د121513.501.00  119310489-L-15ع
1د486.000.00  120310495-L-15ع
1د105.000.00  121310498-L-15ع
1د687.000.00  122310499-L-15ع
1د274.500.00  123310502-L-15ع
1د5.5128.750.00  124310503-L-15ع
1د4107.000.00  125310507-L-15ع
1د6.5118.750.00  126310511-L-15ع
1د0.000.00  127310514-L-15ع
1د131614.501.00  128310515-L-15ع
1د163.500.00  129310519-L-15ع
1د121212.001.00  130310527-L-15ع
1د666.000.00  131310529-L-15ع
1د121212.001.00  132310544-L-15ع
1د141615.001.00  133310547-L-15ع
1د181617.001.00  134310549-L-15ع
1د12.51413.251.00  135310560-L-15ع
1د171616.501.00  136310562-L-15ع
1د465.000.00  137310568-L-15ع
1د465.000.00  138310569-L-15ع
1د4149.000.00  139310573-L-15ع
1د666.000.00  140310577-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  11إسد/  مدخل الى األدب المغاربي  

باتني   نوال
عزوز   هيند
فقيه   ياسمينة
شتوي   يمينة

مهياوي   سهام
درقاوي   صبرينة

قنينش   فايزة
زماني   كوثر

طالب   مها
بوقصيبة   خولة

بن عبد الرحمان   عائشة
بورقبة   عقيلة
دحماني   سهام
بوزيان   حنان
قدور   إيمان

صحبي   بختة
قاشور   بشرى

عمار لغواطي   حسيبة
بن خالدي   حمزة
بن ديدي   رحمة
عمارة   صليحة

بن علي   فاطمة الزهراء
رحماني   فراح
سعدي   نعيمة

بوغرارة   إسماعيل
عياد زدام   أسماء

داود   كوثر
ندرومي   أمينة
بودومة   رجاء
بومدين   أمينة
عمور   إلهام

بطيوي   سمية
لقدش   عمارية

يوساري   لطيفة
لقاط   نصيرة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د121513.501.00  141310578-L-15ع
1د81310.501.00  142310579-L-15ع
1د364.500.00  143310580-L-15ع
1د264.000.00  144310581-L-15ع
1د0.000.00  145310590-L-15ع
1د475.500.00  146310605-L-15ع
1د81210.001.00  147310607-L-15ع
1د8.51310.751.00  148310613-L-15ع
1د0.000.00  149310617-L-15ع
1د18.51918.751.00  150310623-L-15ع
1د181918.501.00  151310631-L-15ع
1د171817.501.00  152310632-L-15ع
1د81411.001.00  153310644-L-15ع
1د17.51918.251.00  154310645-L-15ع
1د81411.001.00  155310646-L-15ع
1د14.51514.751.00  156310649-L-15ع
1د586.500.00  157310650-L-15ع
1د486.000.00  158310656-L-15ع
1د0.000.00  159310667-L-15ع
1د61410.001.00  160310670-L-15ع
1د8.51310.751.00  161310688-L-15ع
1د13.51313.251.00  162310691-L-15ع
1د687.000.00  163310692-L-15ع
1د1089.000.00  164310694-L-15ع
1د101010.001.00  165310697-L-15ع
1د0.000.00  166310700-L-15ع
1د141615.001.00  167310708-L-15ع

0 0
0

45.51 167 76

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

استكشافي  /  11إسد/  مدخل الى األدب المغاربي  

يبدري   وفاء
بطيوي   يسرى

مسكاري   فتح اهللا
خروبي   نعيمة
تيزاوي   الهام

غلقاوي   زينب
بولعراف   سعدية

طويلب   عبد الحكيم
غلوسي   عبير

بن أحمد   فاطيمة
بناجي   كميلة

بومدين   لويزة
يحياوي   نبيلة
بلبشير   نجية

سهلي   نصيرة
جمعة   نور الهدى

شموري   هشام
قاشور   محمد
عمور   محمد

حاج عبد القادر   حنان
بن عابد   زهرة

لحول   فراح
قصير   كلتومة
سكوم   بشرى

الحاج ميمون   حنان
بلخيتر   عويشة
مبرك   سهيلة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د14811.003.00  ع1005/15
1د867.000.00  ع2008/15
1د161415.003.00  ع3009/16
1د101010.003.00  ع4012/15
1د888.000.00  ع5013/15
1د867.000.00  ع6014/15
1د13911.003.00  ع7016/15
1د787.500.00  ع8022/15
1د666.000.00  ع9023/14
1د967.500.00  1م10039-14
1د565.500.00  1م1113/026
1د101211.003.00  1م1213061210017
1د222.000.00  2م1313061210134
1د131313.003.00  ع1414061210040
1د5107.500.00  ع1514061210093
1د1089.000.00  1م1614061210111
1د0.000.00  1م1714061210117
1د131313.003.00  ع1814061210121
1د101010.003.00  ع1915/37060815
1د0.000.00  ع2016/026
1د243.000.00  21310004-L-15ع
1د121413.003.00  22310007-L-15ع
1د5107.500.00  23310012-L-15ع
1د756.000.00  24310016-L-15ع
1د2106.000.00  25310018-L-15ع
1د12810.003.00  26310020-L-15ع
1د766.500.00  27310037-L-15ع
1د131212.503.00  28310038-L-15ع
1د101010.003.00  29310044-L-15ع
1د101010.003.00  30310045-L-15ع
1د687.000.00  31310048-L-15ع
1د787.500.00  32310053-L-15ع
1د555.000.00  33310054-L-15ع
1د101010.003.00  34310055-L-15ع
1د81210.003.00  35310057-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  12مد/  مدخل إلى األدب المقارن  

رزوق   مامة
بوري   نسيمة
ميسوم   رتيبة

بوجراد   عمارية
طبال   رجاء

بنكروف   حسين
بورورو   اسية
رقاب   حسنة

رحوي   فاروق
الخراربة   فاطمة الزهراء

داودي   هجيرة
مهديد   فاطمة الزهراء

جعواني   محمد
زحال   أمال

نوالي   حفصة
سويدي   صبرينة
بوحسان   وسام
مجاهد   ابتسام
مسعودن   هند
جمان   رفيقة

مسعود   بومدين
عمار لغواطي   سليمة
لعيسوف   عبد الحفيظ

شقرون   وسيلة
صحراوي   أسية

عطار   اكرام فاطنة
نجماوي   حورية

فلوس   دنيا
بوقطيب   سامية
شيراني   سهيلة

بوزياني   صابرينة
هواري   فاطمة الزهراء

بن سالم   فاطيمة
ملوك   فريال باية

بن دفو   لطيفة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د454.500.00  36310059-L-15ع
1د0.000.00  37310064-L-15ع
1د5107.500.00  38310067-L-15ع
1د101110.503.00  39310073-L-15ع
1د0.000.00  40310075-L-15ع
1د141213.003.00  41310082-L-15ع
1د0.000.00  42310084-L-15ع
1د141313.503.00  43310093-L-15ع
1د544.500.00  44310098-L-15ع
1د171214.503.00  45310104-L-15ع
1د1068.000.00  46310108-L-15ع
1د7108.500.00  47310110-L-15ع
1د101010.003.00  48310111-L-15ع
1د555.000.00  49310112-L-15ع
1د121212.003.00  50310113-L-15ع
1د153.000.00  51310120-L-15ع
1د111111.003.00  52310126-L-15ع
1د91110.003.00  53310129-L-15ع
1د141112.503.00  54310130-L-15ع
1د141112.503.00  55310137-L-15ع
1د101311.503.00  56310140-L-15ع
1د925.500.00  57310142-L-15ع
1د7108.500.00  58310144-L-15ع
1د6108.000.00  59310147-L-15ع
1د274.500.00  60310148-L-15ع
1د13810.503.00  61310150-L-15ع
1د6129.000.00  62310152-L-15ع
1د121212.003.00  63310153-L-15ع
1د101010.003.00  64310158-L-15ع
1د101211.003.00  65310160-L-15ع
1د655.500.00  66310162-L-15ع
1د8109.000.00  67310165-L-15ع
1د11910.003.00  68310167-L-15ع
1د111211.503.00  69310173-L-15ع
1د131112.003.00  70310174-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  12مد/  مدخل إلى األدب المقارن  

العرباوي   منيرة
جلطي   هاجر
صياد   وردة

بومدين   شيماء
دحماني   ايمان
تجيني   حنان
مرابط   زهير

عثماني   فاطمة الزهراء
لعوج   محمد
طالب   شيماء
عدون   انفال

بوجمعة   ليلى
رمضاوي   نوال

بن مصمودي   نورجيهان
رمضان   وردة

نقاز   خيرة
بن سماعين   ابتسام
مداح قريت   رانية

ثابتي   سميرة
طفياني   ياسمين
عميرات   أحالم
عميرات   بشرى

بوشنافة   سناء
بوكليخة   عبد الحميد

عواد   عبد القادر
شموري   عمارية

قلوش   محمد األمين
فيفرة   مريم

بن بشير   سليمة
طيبي   أحالم
حمري   أمينة
حموني   اسية

بن شادلي   بسمة
حنفي   حليمة
صغير   حنان



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د141213.003.00  71310175-L-15ع
1د101211.003.00  72310183-L-15ع
1د13.51212.753.00  73310185-L-15ع
1د131212.503.00  74310190-L-15ع
1د131112.003.00  75310192-L-15ع
1د131413.503.00  76310193-L-15ع
1د91110.003.00  77310196-L-15ع
1د121212.003.00  78310203-L-15ع
1د13.51011.753.00  79310208-L-15ع
1د0.000.00  80310213-L-15ع
1د988.500.00  81310214-L-15ع
1د131313.003.00  82310215-L-15ع
1د121212.003.00  83310217-L-15ع
1د141414.003.00  84310218-L-15ع
1د756.000.00  85310219-L-15ع
1د6108.000.00  86310220-L-15ع
1د978.000.00  87310224-L-15ع
1د14911.503.00  88310244-L-15ع
1د243.000.00  89310248-L-15ع
1د131212.503.00  90310250-L-15ع
1د312.000.00  91310253-L-15ع
1د1089.000.00  92310256-L-15ع
1د2.511.750.00  93310258-L-15ع
1د181315.503.00  94310260-L-15ع
1د131212.503.00  95310267-L-15ع
1د111111.003.00  96310273-L-15ع
1د0.000.00  97310275-L-15ع
1د141514.503.00  98310278-L-15ع
1د1189.500.00  99310281-L-15ع
1د496.500.00  100310286-L-15ع
1د131313.003.00  101310287-L-15ع
1د1047.000.00  102310291-L-15ع
1د0.000.00  103310294-L-15ع
1د787.500.00  104310295-L-15ع
1د1015.500.00  105310301-L-15ع

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 األدب العربي

السداسي الثالث- دراسات ادبية : تخصص-  لغة وادب عربي : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  12مد/  مدخل إلى األدب المقارن  

كبوية   حنان
بلعابد   سهير
مسعد   فاطمة
خروبي   ليلى

بن يوبي   نادية
سعيدي   نور الهدى

حنفي   وهيبة
بن ويس   امينة
حليمي   فهيمة
ناصر   مريم
عمارة   نادية
زراد   نجاح
مماد   نورة

حكيم   إكرام
بوخبزة   دليلة

سويقي   راضية
سليماني   عبد الهادي

رقية   إيمان
قرمال   سمية

درمل   سيدي محمد
سليمان   فراح

بوقنطار   نسرين
جنان   تاج الدين
غماري   سلمى
سعيداني   فتيحة
قرشي   اسماء

مسعودي   حنان
عجرودي   رحمة

قرين   سارة
فارس   سعاد

مباركي   سليمة
لصفر   سناء
موفق   سهام

عمارة   شيماء
عيساني   فاطمة



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د9109.500.00  106310303-L-15ع
1د777.000.00  107310304-L-15ع
1د343.500.00  108310305-L-15ع
1د766.500.00  109310310-L-15ع
1د121011.003.00  110310313-L-15ع
1د101211.003.00  111310314-L-15ع
1د101110.503.00  112310315-L-15ع
1د101010.003.00  113310322-L-15ع
1د12810.003.00  114310323-L-15ع
1د888.000.00  115310324-L-15ع
1د0.000.00  116310326-L-15ع
1د91210.503.00  117310331-L-15ع
1د6139.500.00  118310480-L-15ع
1د111211.503.00  119310484-L-15ع
1د141213.003.00  120310485-L-15ع
1د666.000.00  121310488-L-15ع
1د121614.003.00  122310489-L-15ع
1د375.000.00  123310495-L-15ع
1د915.000.00  124310498-L-15ع
1د141012.003.00  125310499-L-15ع
1د151012.503.00  126310502-L-15ع
1د877.500.00  127310503-L-15ع
1د5107.500.00  128310507-L-15ع
1د111010.503.00  129310511-L-15ع
1د0.000.00  130310514-L-15ع
1د73.500.00  131310515-L-15ع
1د1089.000.00  132310519-L-15ع
1د184.500.00  133310527-L-15ع
1د6108.000.00  134310529-L-15ع
1د131313.003.00  135310544-L-15ع
1د151314.003.00  136310547-L-15ع
1د161415.003.00  137310549-L-15ع
1د121111.503.00  138310560-L-15ع
1د111312.003.00  139310562-L-15ع
1د101311.503.00  140310568-L-15ع

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
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راجع   فاطنة
صباطي   فايزة

بناي   فايزة
باتني   نوال
عزوز   هيند
فقيه   ياسمينة
شتوي   يمينة

مهياوي   سهام
درقاوي   صبرينة

قنينش   فايزة
زماني   كوثر

طالب   مها
بوقصيبة   خولة

بن عبد الرحمان   عائشة
بورقبة   عقيلة
دحماني   سهام
بوزيان   حنان
قدور   إيمان

صحبي   بختة
قاشور   بشرى

عمار لغواطي   حسيبة
بن خالدي   حمزة
بن ديدي   رحمة
عمارة   صليحة

بن علي   فاطمة الزهراء
رحماني   فراح
سعدي   نعيمة

بوغرارة   إسماعيل
عياد زدام   أسماء

داود   كوثر
ندرومي   أمينة
بودومة   رجاء
بومدين   أمينة
عمور   إلهام

بطيوي   سمية



كلية

20162017

11

2017/02/12
مادة غير مطلوبة مسبقا023.00

1د5107.500.00  141310569-L-15ع
1د1258.500.00  142310573-L-15ع
1د101110.503.00  143310577-L-15ع
1د111312.003.00  144310578-L-15ع
1د999.000.00  145310579-L-15ع
1د423.000.00  146310580-L-15ع
1د121212.003.00  147310581-L-15ع
1د0.000.00  148310590-L-15ع
1د295.500.00  149310605-L-15ع
1د13810.503.00  150310607-L-15ع
1د888.000.00  151310613-L-15ع
1د0.000.00  152310617-L-15ع
1د171315.003.00  153310623-L-15ع
1د151414.503.00  154310631-L-15ع
1د121312.503.00  155310632-L-15ع
1د111010.503.00  156310644-L-15ع
1د121312.503.00  157310645-L-15ع
1د101412.003.00  158310646-L-15ع
1د121312.503.00  159310649-L-15ع
1د131212.503.00  160310650-L-15ع
1د253.500.00  161310656-L-15ع
1د0.000.00  162310667-L-15ع
1د121312.503.00  163310670-L-15ع
1د1078.500.00  164310688-L-15ع
1د111111.003.00  165310691-L-15ع
1د523.500.00  166310692-L-15ع
1د1369.500.00  167310694-L-15ع
1د81210.003.00  168310697-L-15ع
1د0.000.00  169310700-L-15ع
1د15.51515.253.00  170310708-L-15ع

0 0
0

50.59 170 86

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
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لقدش   عمارية
يوساري   لطيفة

لقاط   نصيرة
يبدري   وفاء

بطيوي   يسرى
مسكاري   فتح اهللا

خروبي   نعيمة
تيزاوي   الهام

غلقاوي   زينب
بولعراف   سعدية

طويلب   عبد الحكيم
غلوسي   عبير

بن أحمد   فاطيمة
بناجي   كميلة

بومدين   لويزة
يحياوي   نبيلة
بلبشير   نجية

سهلي   نصيرة
جمعة   نور الهدى

شموري   هشام
قاشور   محمد
عمور   محمد

حاج عبد القادر   حنان
بن عابد   زهرة

لحول   فراح
قصير   كلتومة
سكوم   بشرى

الحاج ميمون   حنان
بلخيتر   عويشة
مبرك   سهيلة


