
اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1122/02/2008

áÓÚ3 2.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

117 17 ع00304/15
215 15 ع00503/15
317.5 15.5 ع00606/15
413.5 12.5 ع00705/15
514 14 ع01103/15
613.5 13.5 ع012-013
710 10 ع01381
815 15 ع01505/15
ع903/388

ع101225
ع1114011851
1212 12 ع18018/09
1315.5 14.5 ع18069
1411 11 ع25380/10
1510.5 10.5 31001-L-12ع
1614 13 31007-L-12ع
1711 9 31014-L-12ع
1811 10 31018-L-12ع
1931030-L-12ع
2016 16 31034-L-12ع
2114.5 13.5 31062-L-12ع
2211.5 9.5 31083-L-12ع
2311 9 31086-L-12ع
2411 9 31090-L-12ع
2516.5 15.5 31101-L-12ع
2616 14 31111-L-12ع
2714 14 ع31112/12
2815 14.5 31126-L-12ع
2912.5 12.5 31137-L-12ع
3011.5 11.5 31141-L-12ع
3111 11 31152-L-12ع
3210.5 10.5 31232-L-12ع
3312.5 12.5 ع31235/11
ع3431238/11
3517 16 31239-L-12ع
3616 14 31244-L-12ع

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

نتائج إمتحان مادة :
شفرة الوحدة التعليمية:معامل اإلمتحانات المستمرة: رصيد المادة: معامل المادة: % %معامل اإلمتحان:

.الحالةالرقم .م.أ أخرىتربصمشروعملتقىمحاضرةت.أ . ن.إ اللقب و اإلسمرقم التسجيل

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

عمودي  /  32لسع/  إعالم آلــي  

عبابو   نجاة
العرابي   فاطمة

سيواني   عبد الحق
عسكر   خديجة

ملوك   سيدي محمد
بشالغم   جياللي
بلعباسي   رشيد

الحاج سعيد   يمينة
صالح   صليحة

شاط   شرف الدين
حاجي   بلقاسم
مصار   يوسف

بن خالدي   زوليخة
رحمي   أسماء
براهمي   آمنة

شيبوب فالح   أمينة
مجاهداوي   بلقاسم

سالمة   حنان
دحماني   سهام

بلفاطمي   عبد الكريم
دحون   نعيمة
هلو   سميرة

هديلي   فاطمة زهرة
بوعياد   فتيحة
فوقية   خيرة

شعبان   إكرام
سنوسي   رانية
سديري   حليمة

عمور   عبد القادر
مزوار   محمد

بكاي   نجية
هداجي   محمد

قرمودي   نورية
بلحاج   أحالم
مبارك   اسماء
سحنون   زينب



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1122/02/2008

áÓÚ3 2.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3713 11 31246-L-12ع
3831250-L-12ع
3917 15 31254-L-12ع
4011 9 31260-L-12ع
4118 18 31285-L-12ع
4218.5 17 ع31320-12
4317 15.5 31329-L-12ع
4412 8 31333-L-12ع
4512 12 ع31431-05
ع46371/15
4712 11 ع61127-08
ع4861132/07
4914.5 14.5 ع61210167
ع5061210238
ع5161210239
5212 12 ع6121031
ع5361685/07

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

نتائج إمتحان مادة :
شفرة الوحدة التعليمية:معامل اإلمتحانات المستمرة: رصيد المادة: معامل المادة: % %معامل اإلمتحان:

.الحالةالرقم .م.أ أخرىتربصمشروعملتقىمحاضرةت.أ . ن.إ اللقب و اإلسمرقم التسجيل

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

عمودي  /  32لسع/  إعالم آلــي  

باب العياط   سعاد
بن عبد الرحمان   فاطمة الزهراء

بن درمل   نوال
بن عبد المومن   عمارية

بن زيدور   بومدين
غنيمي   عائشة
قالمي   صليحة

فارح   هاجرة بنت محمد
عبدالرحيم   مريم سمية

ريان   فاطمة زهرة
بن مصطفى   حنان

دويدي   محمد حسام
دربال   منور
قرين   لطيفة

قرين   زوليخة
قارة محمد   نضيرة
بن رمضان   محمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د85.56.750.00  ع100304/15
1د1112.511.753.00  ع200503/15
1د12.51212.253.00  ع300606/15
1د11.56.59.000.00  ع400705/15
1د999.000.00  ع501103/15
1د71.54.250.00  ع6012-013
1د613.500.00  ع701381
1د10.510.510.503.00  ع801505/15
1د0.000.00  ع903/388
1د0.000.00  ع101225
1د0.000.00  ع1114011851
1د11.547.750.00  ع1218018/09
1د11.51211.753.00  ع1318069
1د8.9.58.750.00  ع1425380/10
1د111010.503.00  1531001-L-12ع
1د916.512.753.00  1631007-L-12ع
1د12.514.513.503.00  1731014-L-12ع
1د813.510.753.00  1831018-L-12ع
1د0.000.00  1931030-L-12ع
1د813.510.753.00  2031034-L-12ع
1د1311.512.253.00  2131062-L-12ع
1د111211.503.00  2231083-L-12ع
1د811.59.750.00  2331086-L-12ع
1د91110.003.00  2431090-L-12ع
1د11.51010.753.00  2531101-L-12ع
1د111211.503.00  2631111-L-12ع
1د53.54.250.00  ع2731112/12
1د11.57.59.500.00  2831126-L-12ع
1د978.000.00  2931137-L-12ع
1د10.599.750.00  3031141-L-12ع
1د10.547.250.00  3131152-L-12ع
1د115.58.250.00  3231232-L-12ع
1د9.58.59.000.00  ع3331235/11
1د0.000.00  ع3431238/11
1د11.514.513.003.00  3531239-L-12ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  31لسم/  البحث اللساني و ميادينه  

عبابو   نجاة
العرابي   فاطمة

سيواني   عبد الحق
عسكر   خديجة

ملوك   سيدي محمد
بشالغم   جياللي
بلعباسي   رشيد

الحاج سعيد   يمينة
صالح   صليحة

شاط   شرف الدين
حاجي   بلقاسم
مصار   يوسف

بن خالدي   زوليخة
رحمي   أسماء
براهمي   آمنة

شيبوب فالح   أمينة
مجاهداوي   بلقاسم

سالمة   حنان
دحماني   سهام

بلفاطمي   عبد الكريم
دحون   نعيمة
هلو   سميرة

هديلي   فاطمة زهرة
بوعياد   فتيحة
فوقية   خيرة

شعبان   إكرام
سنوسي   رانية
سديري   حليمة

عمور   عبد القادر
مزوار   محمد

بكاي   نجية
هداجي   محمد

قرمودي   نورية
بلحاج   أحالم
مبارك   اسماء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د11.51111.253.00  3631244-L-12ع
1د81210.003.00  3731246-L-12ع
1د0.000.00  3831250-L-12ع
1د77.57.250.00  3931254-L-12ع
1د6108.000.00  4031260-L-12ع
1د81210.003.00  4131285-L-12ع
1د11.51211.753.00  ع4231320-12
1د11.514.513.003.00  4331329-L-12ع
1د11.5910.253.00  4431333-L-12ع
1د15.51314.253.00  ع4531431-05
1د0.000.00  ع46371/15
1د911.510.253.00  ع4761127-08
1د0.000.00  ع4861132/07
1د812.510.253.00  ع4961210167
1د0.000.00  ع5061210238
1د0.000.00  ع5161210239
1د978.000.00  ع526121031
1د0.000.00  ع5361685/07

0 0
0

45.28 53 24

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  31لسم/  البحث اللساني و ميادينه  

سحنون   زينب
باب العياط   سعاد

بن عبد الرحمان   فاطمة الزهراء
بن درمل   نوال

بن عبد المومن   عمارية
بن زيدور   بومدين

غنيمي   عائشة
قالمي   صليحة

فارح   هاجرة بنت محمد
عبدالرحيم   مريم سمية

ريان   فاطمة زهرة
بن مصطفى   حنان

دويدي   محمد حسام
دربال   منور
قرين   لطيفة

قرين   زوليخة
قارة محمد   نضيرة
بن رمضان   محمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا23.00

1د4.512.750.00  ع100304/15
1د7108.500.00  ع200503/15
1د171214.503.00  ع300606/15
1د6.566.250.00  ع400705/15
1د898.500.00  ع501103/15
1د0.000.00  ع6012-013
1د423.000.00  ع701381
1د6.534.750.00  ع801505/15
1د0.000.00  ع903/388
1د0.000.00  ع101225
1د0.000.00  ع1114011851
1د4.565.250.00  ع1218018/09
1د846.000.00  ع1318069
1د132.000.00  ع1425380/10
1د6.545.250.00  1531001-L-12ع
1د496.500.00  1631007-L-12ع
1د645.000.00  1731014-L-12ع
1د6108.000.00  1831018-L-12ع
1د0.000.00  1931030-L-12ع
1د222.000.00  2031034-L-12ع
1د586.500.00  2131062-L-12ع
1د163.500.00  2231083-L-12ع
1د2.543.250.00  2331086-L-12ع
1د867.000.00  2431090-L-12ع
1د5.523.750.00  2531101-L-12ع
1د444.000.00  2631111-L-12ع
1د4.523.250.00  ع2731112/12
1د846.000.00  2831126-L-12ع
1د624.000.00  2931137-L-12ع
1د5.565.750.00  3031141-L-12ع
1د5.544.750.00  3131152-L-12ع
1د724.500.00  3231232-L-12ع
1د523.500.00  ع3331235/11
1د0.000.00  ع3431238/11
1د7.5108.750.00  3531239-L-12ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

أساسي  /  32لسا/  اللسانيات الحاسوبية  

عبابو   نجاة
العرابي   فاطمة

سيواني   عبد الحق
عسكر   خديجة

ملوك   سيدي محمد
بشالغم   جياللي
بلعباسي   رشيد

الحاج سعيد   يمينة
صالح   صليحة

شاط   شرف الدين
حاجي   بلقاسم
مصار   يوسف

بن خالدي   زوليخة
رحمي   أسماء
براهمي   آمنة

شيبوب فالح   أمينة
مجاهداوي   بلقاسم

سالمة   حنان
دحماني   سهام

بلفاطمي   عبد الكريم
دحون   نعيمة
هلو   سميرة

هديلي   فاطمة زهرة
بوعياد   فتيحة
فوقية   خيرة

شعبان   إكرام
سنوسي   رانية
سديري   حليمة

عمور   عبد القادر
مزوار   محمد

بكاي   نجية
هداجي   محمد

قرمودي   نورية
بلحاج   أحالم
مبارك   اسماء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا23.00

1د867.000.00  3631244-L-12ع
1د6.587.250.00  3731246-L-12ع
1د0.000.00  3831250-L-12ع
1د4.565.250.00  3931254-L-12ع
1د3.554.250.00  4031260-L-12ع
1د523.500.00  4131285-L-12ع
1د4.533.750.00  ع4231320-12
1د5.586.750.00  4331329-L-12ع
1د523.500.00  4431333-L-12ع
1د1089.000.00  ع4531431-05
1د0.000.00  ع46371/15
1د835.500.00  ع4761127-08
1د0.000.00  ع4861132/07
1د444.000.00  ع4961210167
1د0.000.00  ع5061210238
1د0.000.00  ع5161210239
1د211.500.00  ع526121031
1د0.000.00  ع5361685/07

0 0
0

1.89 53 1

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

أساسي  /  32لسا/  اللسانيات الحاسوبية  

سحنون   زينب
باب العياط   سعاد

بن عبد الرحمان   فاطمة الزهراء
بن درمل   نوال

بن عبد المومن   عمارية
بن زيدور   بومدين

غنيمي   عائشة
قالمي   صليحة

فارح   هاجرة بنت محمد
عبدالرحيم   مريم سمية

ريان   فاطمة زهرة
بن مصطفى   حنان

دويدي   محمد حسام
دربال   منور
قرين   لطيفة

قرين   زوليخة
قارة محمد   نضيرة
بن رمضان   محمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د877.500.00  ع100304/15
1د161515.505.00  ع200503/15
1د161415.005.00  ع300606/15
1د141012.005.00  ع400705/15
1د141514.505.00  ع501103/15
1د0.000.00  ع6012-013
1د111312.005.00  ع701381
1د161415.005.00  ع801505/15
1د0.000.00  ع903/388
1د0.000.00  ع101225
1د0.000.00  ع1114011851
1د111312.005.00  ع1218018/09
1د1369.500.00  ع1318069
1د131212.505.00  ع1425380/10
1د131112.005.00  1531001-L-12ع
1د8109.000.00  1631007-L-12ع
1د111010.505.00  1731014-L-12ع
1د1089.000.00  1831018-L-12ع
1د0.000.00  1931030-L-12ع
1د141112.505.00  2031034-L-12ع
1د121413.005.00  2131062-L-12ع
1د131011.505.00  2231083-L-12ع
1د121011.005.00  2331086-L-12ع
1د131413.505.00  2431090-L-12ع
1د151113.005.00  2531101-L-12ع
1د14811.005.00  2631111-L-12ع
1د101211.005.00  ع2731112/12
1د151414.505.00  2831126-L-12ع
1د111211.505.00  2931137-L-12ع
1د121011.005.00  3031141-L-12ع
1د141313.505.00  3131152-L-12ع
1د131112.005.00  3231232-L-12ع
1د141514.505.00  ع3331235/11
1د0.000.00  ع3431238/11
1د151012.505.00  3531239-L-12ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

أساسي  /  33لسا/  الموسوعات اللسانية  

عبابو   نجاة
العرابي   فاطمة

سيواني   عبد الحق
عسكر   خديجة

ملوك   سيدي محمد
بشالغم   جياللي
بلعباسي   رشيد

الحاج سعيد   يمينة
صالح   صليحة

شاط   شرف الدين
حاجي   بلقاسم
مصار   يوسف

بن خالدي   زوليخة
رحمي   أسماء
براهمي   آمنة

شيبوب فالح   أمينة
مجاهداوي   بلقاسم

سالمة   حنان
دحماني   سهام

بلفاطمي   عبد الكريم
دحون   نعيمة
هلو   سميرة

هديلي   فاطمة زهرة
بوعياد   فتيحة
فوقية   خيرة

شعبان   إكرام
سنوسي   رانية
سديري   حليمة

عمور   عبد القادر
مزوار   محمد

بكاي   نجية
هداجي   محمد

قرمودي   نورية
بلحاج   أحالم
مبارك   اسماء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د151314.005.00  3631244-L-12ع
1د131011.505.00  3731246-L-12ع
1د0.000.00  3831250-L-12ع
1د151414.505.00  3931254-L-12ع
1د111312.005.00  4031260-L-12ع
1د131212.505.00  4131285-L-12ع
1د151213.505.00  ع4231320-12
1د121513.505.00  4331329-L-12ع
1د91512.005.00  4431333-L-12ع
1د16812.005.00  ع4531431-05
1د0.000.00  ع46371/15
1د161616.005.00  ع4761127-08
1د0.000.00  ع4861132/07
1د101412.005.00  ع4961210167
1د0.000.00  ع5061210238
1د0.000.00  ع5161210239
1د121413.005.00  ع526121031
1د0.000.00  ع5361685/07

0 0
0

69.81 53 37

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

أساسي  /  33لسا/  الموسوعات اللسانية  

سحنون   زينب
باب العياط   سعاد

بن عبد الرحمان   فاطمة الزهراء
بن درمل   نوال

بن عبد المومن   عمارية
بن زيدور   بومدين

غنيمي   عائشة
قالمي   صليحة

فارح   هاجرة بنت محمد
عبدالرحيم   مريم سمية

ريان   فاطمة زهرة
بن مصطفى   حنان

دويدي   محمد حسام
دربال   منور
قرين   لطيفة

قرين   زوليخة
قارة محمد   نضيرة
بن رمضان   محمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د9.546.750.00  ع100304/15
1د13.548.750.00  ع200503/15
1د13.569.750.00  ع300606/15
1د12810.005.00  ع400705/15
1د1248.000.00  ع501103/15
1د10.547.250.00  ع6012-013
1د13.548.750.00  ع701381
1د101211.005.00  ع801505/15
1د0.000.00  ع903/388
1د0.000.00  ع101225
1د0.000.00  ع1114011851
1د1549.500.00  ع1218018/09
1د1147.500.00  ع1318069
1د4.554.750.00  ع1425380/10
1د0.000.00  1531001-L-12ع
1د14610.005.00  1631007-L-12ع
1د1068.000.00  1731014-L-12ع
1د81813.005.00  1831018-L-12ع
1د0.000.00  1931030-L-12ع
1د745.500.00  2031034-L-12ع
1د1279.500.00  2131062-L-12ع
1د544.500.00  2231083-L-12ع
1د1348.500.00  2331086-L-12ع
1د9.546.750.00  2431090-L-12ع
1د1449.000.00  2531101-L-12ع
1د1549.500.00  2631111-L-12ع
1د1348.500.00  ع2731112/12
1د846.000.00  2831126-L-12ع
1د9.567.750.00  2931137-L-12ع
1د12.548.250.00  3031141-L-12ع
1د15510.005.00  3131152-L-12ع
1د846.000.00  3231232-L-12ع
1د141112.505.00  ع3331235/11
1د0.000.00  ع3431238/11
1د475.500.00  3531239-L-12ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

أساسي  /  31لسا/  النحو الوظيفي  

عبابو   نجاة
العرابي   فاطمة

سيواني   عبد الحق
عسكر   خديجة

ملوك   سيدي محمد
بشالغم   جياللي
بلعباسي   رشيد

الحاج سعيد   يمينة
صالح   صليحة

شاط   شرف الدين
حاجي   بلقاسم
مصار   يوسف

بن خالدي   زوليخة
رحمي   أسماء
براهمي   آمنة

شيبوب فالح   أمينة
مجاهداوي   بلقاسم

سالمة   حنان
دحماني   سهام

بلفاطمي   عبد الكريم
دحون   نعيمة
هلو   سميرة

هديلي   فاطمة زهرة
بوعياد   فتيحة
فوقية   خيرة

شعبان   إكرام
سنوسي   رانية
سديري   حليمة

عمور   عبد القادر
مزوار   محمد

بكاي   نجية
هداجي   محمد

قرمودي   نورية
بلحاج   أحالم
مبارك   اسماء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د11.51513.255.00  3631244-L-12ع
1د444.000.00  3731246-L-12ع
1د0.000.00  3831250-L-12ع
1د946.500.00  3931254-L-12ع
1د13.548.750.00  4031260-L-12ع
1د946.500.00  4131285-L-12ع
1د745.500.00  ع4231320-12
1د1311.512.255.00  4331329-L-12ع
1د16410.005.00  4431333-L-12ع
1د1459.500.00  ع4531431-05
1د0.000.00  ع46371/15
1د1047.000.00  ع4761127-08
1د0.000.00  ع4861132/07
1د121011.005.00  ع4961210167
1د0.000.00  ع5061210238
1د0.000.00  ع5161210239
1د11.547.750.00  ع526121031
1د0.000.00  ع5361685/07

0 0
0

18.87 53 10

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

أساسي  /  31لسا/  النحو الوظيفي  

سحنون   زينب
باب العياط   سعاد

بن عبد الرحمان   فاطمة الزهراء
بن درمل   نوال

بن عبد المومن   عمارية
بن زيدور   بومدين

غنيمي   عائشة
قالمي   صليحة

فارح   هاجرة بنت محمد
عبدالرحيم   مريم سمية

ريان   فاطمة زهرة
بن مصطفى   حنان

دويدي   محمد حسام
دربال   منور
قرين   لطيفة

قرين   زوليخة
قارة محمد   نضيرة
بن رمضان   محمد



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د121614.003.00  ع100304/15
1د15.51615.753.00  ع200503/15
1د151615.503.00  ع300606/15
1د151113.003.00  ع400705/15
1د0.000.00  ع501103/15
1د121011.003.00  ع6012-013
1د141012.003.00  ع701381
1د141112.503.00  ع801505/15
1د0.000.00  ع903/388
1د0.000.00  ع101225
1د0.000.00  ع1114011851
1د13.51313.253.00  ع1218018/09
1د13.514.514.003.00  ع1318069
1د14.51514.753.00  ع1425380/10
1د121413.003.00  1531001-L-12ع
1د14.51615.253.00  1631007-L-12ع
1د131011.503.00  1731014-L-12ع
1د121413.003.00  1831018-L-12ع
1د0.000.00  1931030-L-12ع
1د151615.503.00  2031034-L-12ع
1د121614.003.00  2131062-L-12ع
1د121312.503.00  2231083-L-12ع
1د161515.503.00  2331086-L-12ع
1د141514.503.00  2431090-L-12ع
1د14.51615.253.00  2531101-L-12ع
1د131413.503.00  2631111-L-12ع
1د121413.003.00  ع2731112/12
1د147.000.00  2831126-L-12ع
1د121312.503.00  2931137-L-12ع
1د121312.503.00  3031141-L-12ع
1د131413.503.00  3131152-L-12ع
1د1411.512.753.00  3231232-L-12ع
1د14.51615.253.00  ع3331235/11
1د0.000.00  ع3431238/11
1د15.51615.753.00  3531239-L-12ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

إستكشافي  /  31لسإ/  ترجمة المسطلح اللساني  

عبابو   نجاة
العرابي   فاطمة

سيواني   عبد الحق
عسكر   خديجة

ملوك   سيدي محمد
بشالغم   جياللي
بلعباسي   رشيد

الحاج سعيد   يمينة
صالح   صليحة

شاط   شرف الدين
حاجي   بلقاسم
مصار   يوسف

بن خالدي   زوليخة
رحمي   أسماء
براهمي   آمنة

شيبوب فالح   أمينة
مجاهداوي   بلقاسم

سالمة   حنان
دحماني   سهام

بلفاطمي   عبد الكريم
دحون   نعيمة
هلو   سميرة

هديلي   فاطمة زهرة
بوعياد   فتيحة
فوقية   خيرة

شعبان   إكرام
سنوسي   رانية
سديري   حليمة

عمور   عبد القادر
مزوار   محمد

بكاي   نجية
هداجي   محمد

قرمودي   نورية
بلحاج   أحالم
مبارك   اسماء



كلية

20162017

11

2008/02/10
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د141514.503.00  3631244-L-12ع
1د13.51614.753.00  3731246-L-12ع
1د0.000.00  3831250-L-12ع
1د161616.003.00  3931254-L-12ع
1د13.51514.253.00  4031260-L-12ع
1د14.51112.753.00  4131285-L-12ع
1د14.51514.753.00  ع4231320-12
1د141514.503.00  4331329-L-12ع
1د121513.503.00  4431333-L-12ع
1د161415.003.00  ع4531431-05
1د0.000.00  ع46371/15
1د0.000.00  ع4761127-08
1د0.000.00  ع4861132/07
1د13.514.514.003.00  ع4961210167
1د0.000.00  ع5061210238
1د0.000.00  ع5161210239
1د131313.003.00  ع526121031
1د0.000.00  ع5361685/07

0 0
0

73.58 53 39

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

إستكشافي  /  31لسإ/  ترجمة المسطلح اللساني  

سحنون   زينب
باب العياط   سعاد

بن عبد الرحمان   فاطمة الزهراء
بن درمل   نوال

بن عبد المومن   عمارية
بن زيدور   بومدين

غنيمي   عائشة
قالمي   صليحة

فارح   هاجرة بنت محمد
عبدالرحيم   مريم سمية

ريان   فاطمة زهرة
بن مصطفى   حنان

دويدي   محمد حسام
دربال   منور
قرين   لطيفة

قرين   زوليخة
قارة محمد   نضيرة
بن رمضان   محمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا22.00

1د141313.502.00  ع100304/15
1د161515.502.00  ع200503/15
1د161616.002.00  ع300606/15
1د151414.502.00  ع400705/15
1د161415.002.00  ع501103/15
1د161616.002.00  ع6012-013
1د161616.002.00  ع701381
1د151414.502.00  ع801505/15
1د0.000.00  ع903/388
1د0.000.00  ع101225
1د0.000.00  ع1114011851
1د161515.502.00  ع1218018/09
1د131413.502.00  ع1318069
1د151515.002.00  ع1425380/10
1د141313.502.00  1531001-L-12ع
1د161515.502.00  1631007-L-12ع
1د151314.002.00  1731014-L-12ع
1د131413.502.00  1831018-L-12ع
1د0.000.00  1931030-L-12ع
1د151414.502.00  2031034-L-12ع
1د151414.502.00  2131062-L-12ع
1د141414.002.00  2231083-L-12ع
1د151414.502.00  2331086-L-12ع
1د151314.002.00  2431090-L-12ع
1د161515.502.00  2531101-L-12ع
1د161515.502.00  2631111-L-12ع
1د161515.502.00  ع2731112/12
1د161515.502.00  2831126-L-12ع
1د151414.502.00  2931137-L-12ع
1د151414.502.00  3031141-L-12ع
1د151414.502.00  3131152-L-12ع
1د161515.502.00  3231232-L-12ع
1د141313.502.00  ع3331235/11
1د0.000.00  ع3431238/11
1د141313.502.00  3531239-L-12ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

إستكشافي  /  32لسإ  /  3تعليمية النص المدرسـي ط

عبابو   نجاة
العرابي   فاطمة

سيواني   عبد الحق
عسكر   خديجة

ملوك   سيدي محمد
بشالغم   جياللي
بلعباسي   رشيد

الحاج سعيد   يمينة
صالح   صليحة

شاط   شرف الدين
حاجي   بلقاسم
مصار   يوسف

بن خالدي   زوليخة
رحمي   أسماء
براهمي   آمنة

شيبوب فالح   أمينة
مجاهداوي   بلقاسم

سالمة   حنان
دحماني   سهام

بلفاطمي   عبد الكريم
دحون   نعيمة
هلو   سميرة

هديلي   فاطمة زهرة
بوعياد   فتيحة
فوقية   خيرة

شعبان   إكرام
سنوسي   رانية
سديري   حليمة

عمور   عبد القادر
مزوار   محمد

بكاي   نجية
هداجي   محمد

قرمودي   نورية
بلحاج   أحالم
مبارك   اسماء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا22.00

1د161515.502.00  3631244-L-12ع
1د151414.502.00  3731246-L-12ع
1د0.000.00  3831250-L-12ع
1د161515.502.00  3931254-L-12ع
1د161515.502.00  4031260-L-12ع
1د161515.502.00  4131285-L-12ع
1د151515.002.00  ع4231320-12
1د161515.502.00  4331329-L-12ع
1د161515.502.00  4431333-L-12ع
1د161515.502.00  ع4531431-05
1د0.000.00  ع46371/15
1د161515.502.00  ع4761127-08
1د0.000.00  ع4861132/07
1د151414.502.00  ع4961210167
1د0.000.00  ع5061210238
1د0.000.00  ع5161210239
1د151414.502.00  ع526121031
1د0.000.00  ع5361685/07

0 0
0

79.25 53 42

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

إستكشافي  /  32لسإ  /  3تعليمية النص المدرسـي ط

سحنون   زينب
باب العياط   سعاد

بن عبد الرحمان   فاطمة الزهراء
بن درمل   نوال

بن عبد المومن   عمارية
بن زيدور   بومدين

غنيمي   عائشة
قالمي   صليحة

فارح   هاجرة بنت محمد
عبدالرحيم   مريم سمية

ريان   فاطمة زهرة
بن مصطفى   حنان

دويدي   محمد حسام
دربال   منور
قرين   لطيفة

قرين   زوليخة
قارة محمد   نضيرة
بن رمضان   محمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا12.00

1د11.51412.752.00  ع100304/15
1د14.51615.252.00  ع200503/15
1د15.51615.752.00  ع300606/15
1د141514.502.00  ع400705/15
1د151414.502.00  ع501103/15
1د7.556.250.00  ع6012-013
1د11.5910.252.00  ع701381
1د15912.002.00  ع801505/15
1د0.000.00  ع903/388
1د0.000.00  ع101225
1د0.000.00  ع1114011851
1د11.51211.752.00  ع1218018/09
1د141615.002.00  ع1318069
1د101010.002.00  ع1425380/10
1د61410.002.00  1531001-L-12ع
1د131614.502.00  1631007-L-12ع
1د9.51311.252.00  1731014-L-12ع
1د91311.002.00  1831018-L-12ع
1د0.000.00  1931030-L-12ع
1د101412.002.00  2031034-L-12ع
1د111312.002.00  2131062-L-12ع
1د91210.502.00  2231083-L-12ع
1د121312.502.00  2331086-L-12ع
1د121312.502.00  2431090-L-12ع
1د121413.002.00  2531101-L-12ع
1د131413.502.00  2631111-L-12ع
1د131413.502.00  ع2731112/12
1د13.51413.752.00  2831126-L-12ع
1د1179.000.00  2931137-L-12ع
1د12.51513.752.00  3031141-L-12ع
1د141414.002.00  3131152-L-12ع
1د6129.000.00  3231232-L-12ع
1د10.51311.752.00  ع3331235/11
1د0.000.00  ع3431238/11
1د151615.502.00  3531239-L-12ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  32لسم/  فنيات بحث و الكتابة  

عبابو   نجاة
العرابي   فاطمة

سيواني   عبد الحق
عسكر   خديجة

ملوك   سيدي محمد
بشالغم   جياللي
بلعباسي   رشيد

الحاج سعيد   يمينة
صالح   صليحة

شاط   شرف الدين
حاجي   بلقاسم
مصار   يوسف

بن خالدي   زوليخة
رحمي   أسماء
براهمي   آمنة

شيبوب فالح   أمينة
مجاهداوي   بلقاسم

سالمة   حنان
دحماني   سهام

بلفاطمي   عبد الكريم
دحون   نعيمة
هلو   سميرة

هديلي   فاطمة زهرة
بوعياد   فتيحة
فوقية   خيرة

شعبان   إكرام
سنوسي   رانية
سديري   حليمة

عمور   عبد القادر
مزوار   محمد

بكاي   نجية
هداجي   محمد

قرمودي   نورية
بلحاج   أحالم
مبارك   اسماء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا12.00

1د161515.502.00  3631244-L-12ع
1د11.51412.752.00  3731246-L-12ع
1د0.000.00  3831250-L-12ع
1د10.51311.752.00  3931254-L-12ع
1د91411.502.00  4031260-L-12ع
1د121413.002.00  4131285-L-12ع
1د81411.002.00  ع4231320-12
1د151615.502.00  4331329-L-12ع
1د10.51412.252.00  4431333-L-12ع
1د131011.502.00  ع4531431-05
1د0.000.00  ع46371/15
1د12.51312.752.00  ع4761127-08
1د0.000.00  ع4861132/07
1د101412.002.00  ع4961210167
1د0.000.00  ع5061210238
1د0.000.00  ع5161210239
1د81210.002.00  ع526121031
1د0.000.00  ع5361685/07

0 0
0

73.58 53 39

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

منهجي  /  32لسم/  فنيات بحث و الكتابة  

سحنون   زينب
باب العياط   سعاد

بن عبد الرحمان   فاطمة الزهراء
بن درمل   نوال

بن عبد المومن   عمارية
بن زيدور   بومدين

غنيمي   عائشة
قالمي   صليحة

فارح   هاجرة بنت محمد
عبدالرحيم   مريم سمية

ريان   فاطمة زهرة
بن مصطفى   حنان

دويدي   محمد حسام
دربال   منور
قرين   لطيفة

قرين   زوليخة
قارة محمد   نضيرة
بن رمضان   محمد



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1122/02/2008

áÓÇ3 3.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

113 15 ع00304/15
210.5 11.5 ع00503/15
313.5 15 ع00606/15
412 13 ع00705/15
513 13.5 ع01103/15
614 15 ع012-013
710 12.5 ع01381
812.5 12 ع01505/15
ع903/388

ع101225
ع1114011851
1210 10.5 ع18018/09
1312 11 ع18069
1412 13 ع25380/10
1510.5 13 31001-L-12ع
1611.5 12 31007-L-12ع
1712 13 31014-L-12ع
1811.5 11.5 31018-L-12ع
1931030-L-12ع
2011.5 11.5 31034-L-12ع
2110 12.5 31062-L-12ع
2211 11 31083-L-12ع
2310.5 12 31086-L-12ع
2413 12 31090-L-12ع
2511.5 13.5 31101-L-12ع
2610 12.5 31111-L-12ع
2712 14 ع31112/12
289 13.5 31126-L-12ع
2912 12.5 31137-L-12ع
3013 11.5 31141-L-12ع
3110.5 14.5 31152-L-12ع
3210.5 12.5 31232-L-12ع
338 12.5 ع31235/11
ع3431238/11
3510 12.5 31239-L-12ع
3612.5 12.5 31244-L-12ع

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

نتائج إمتحان مادة :
شفرة الوحدة التعليمية:معامل اإلمتحانات المستمرة: رصيد المادة: معامل المادة: % %معامل اإلمتحان:

.الحالةالرقم .م.أ أخرىتربصمشروعملتقىمحاضرةت.أ . ن.إ اللقب و اإلسمرقم التسجيل

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

أساسي  /  34لسا/  اللسانيات التقابلية  

عبابو   نجاة
العرابي   فاطمة

سيواني   عبد الحق
عسكر   خديجة

ملوك   سيدي محمد
بشالغم   جياللي
بلعباسي   رشيد

الحاج سعيد   يمينة
صالح   صليحة

شاط   شرف الدين
حاجي   بلقاسم
مصار   يوسف

بن خالدي   زوليخة
رحمي   أسماء
براهمي   آمنة

شيبوب فالح   أمينة
مجاهداوي   بلقاسم

سالمة   حنان
دحماني   سهام

بلفاطمي   عبد الكريم
دحون   نعيمة
هلو   سميرة

هديلي   فاطمة زهرة
بوعياد   فتيحة
فوقية   خيرة

شعبان   إكرام
سنوسي   رانية
سديري   حليمة

عمور   عبد القادر
مزوار   محمد

بكاي   نجية
هداجي   محمد

قرمودي   نورية
بلحاج   أحالم
مبارك   اسماء
سحنون   زينب



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و اآلدب العربي

20162017

1122/02/2008

áÓÇ3 3.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

3710.5 8 31246-L-12ع
3831250-L-12ع
3911 14.5 31254-L-12ع
4012.5 14 31260-L-12ع
4113 12.5 31285-L-12ع
4213 13 ع31320-12
4314 13.5 31329-L-12ع
4411.5 12 31333-L-12ع
4511.5 14.5 ع31431-05
ع46371/15
4711 13.5 ع61127-08
ع4861132/07
4911 13.5 ع61210167
ع5061210238
ع5161210239
5210 11.5 ع6121031
ع5361685/07

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

نتائج إمتحان مادة :
شفرة الوحدة التعليمية:معامل اإلمتحانات المستمرة: رصيد المادة: معامل المادة: % %معامل اإلمتحان:

.الحالةالرقم .م.أ أخرىتربصمشروعملتقىمحاضرةت.أ . ن.إ اللقب و اإلسمرقم التسجيل

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : فرع-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

أساسي  /  34لسا/  اللسانيات التقابلية  

باب العياط   سعاد
بن عبد الرحمان   فاطمة الزهراء

بن درمل   نوال
بن عبد المومن   عمارية

بن زيدور   بومدين
غنيمي   عائشة
قالمي   صليحة

فارح   هاجرة بنت محمد
عبدالرحيم   مريم سمية

ريان   فاطمة زهرة
بن مصطفى   حنان

دويدي   محمد حسام
دربال   منور
قرين   لطيفة

قرين   زوليخة
قارة محمد   نضيرة
بن رمضان   محمد



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا22.00

1د161616.002.00  ع100304/15
1د181717.502.00  ع200503/15
1د181818.002.00  ع300606/15
1د613.59.750.00  ع400705/15
1د121312.502.00  ع501103/15
1د121513.502.00  ع6012-013
1د161616.002.00  ع701381
1د6139.500.00  ع801505/15
1د0.000.00  ع903/388
1د0.000.00  ع101225
1د0.000.00  ع1114011851
1د0.000.00  ع1218018/09
1د181416.002.00  ع1318069
1د141012.002.00  ع1425380/10
1د1047.000.00  1531001-L-12ع
1د67.56.750.00  1631007-L-12ع
1د181215.002.00  1731014-L-12ع
1د645.000.00  1831018-L-12ع
1د0.000.00  1931030-L-12ع
1د181416.002.00  2031034-L-12ع
1د4107.000.00  2131062-L-12ع
1د0.000.00  2231083-L-12ع
1د14911.502.00  2331086-L-12ع
1د14911.502.00  2431090-L-12ع
1د16510.502.00  2531101-L-12ع
1د14911.502.00  2631111-L-12ع
1د161616.002.00  ع2731112/12
1د141213.002.00  2831126-L-12ع
1د121212.002.00  2931137-L-12ع
1د141213.002.00  3031141-L-12ع
1د181717.502.00  3131152-L-12ع
1د141615.002.00  3231232-L-12ع
1د18612.002.00  ع3331235/11
1د0.000.00  ع3431238/11
1د1817.517.752.00  3531239-L-12ع

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

عمودي  /  31لسع/  لغـة أجنبيـة  

عبابو   نجاة
العرابي   فاطمة

سيواني   عبد الحق
عسكر   خديجة

ملوك   سيدي محمد
بشالغم   جياللي
بلعباسي   رشيد

الحاج سعيد   يمينة
صالح   صليحة

شاط   شرف الدين
حاجي   بلقاسم
مصار   يوسف

بن خالدي   زوليخة
رحمي   أسماء
براهمي   آمنة

شيبوب فالح   أمينة
مجاهداوي   بلقاسم

سالمة   حنان
دحماني   سهام

بلفاطمي   عبد الكريم
دحون   نعيمة
هلو   سميرة

هديلي   فاطمة زهرة
بوعياد   فتيحة
فوقية   خيرة

شعبان   إكرام
سنوسي   رانية
سديري   حليمة

عمور   عبد القادر
مزوار   محمد

بكاي   نجية
هداجي   محمد

قرمودي   نورية
بلحاج   أحالم
مبارك   اسماء



كلية

20162017

11

2008/02/09
مادة غير مطلوبة مسبقا22.00

1د141012.002.00  3631244-L-12ع
1د141012.002.00  3731246-L-12ع
1د0.000.00  3831250-L-12ع
1د1068.000.00  3931254-L-12ع
1د0.000.00  4031260-L-12ع
1د14610.002.00  4131285-L-12ع
1د141012.002.00  ع4231320-12
1د181617.002.00  4331329-L-12ع
1د1068.000.00  4431333-L-12ع
1د121011.002.00  ع4531431-05
1د0.000.00  ع46371/15
1د141112.502.00  ع4761127-08
1د0.000.00  ع4861132/07
1د141213.002.00  ع4961210167
1د0.000.00  ع5061210238
1د0.000.00  ع5161210239
1د14811.002.00  ع526121031
1د0.000.00  ع5361685/07

0 0
0

58.49 53 31

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و اآلدب العربي

السداسي الثالث- لسانيات : تخصص-  دراسات لغوية : شعبة-  لغة و أدب عربي : ميدان-  السنة الثانية 

عمودي  /  31لسع/  لغـة أجنبيـة  

سحنون   زينب
باب العياط   سعاد

بن عبد الرحمان   فاطمة الزهراء
بن درمل   نوال

بن عبد المومن   عمارية
بن زيدور   بومدين

غنيمي   عائشة
قالمي   صليحة

فارح   هاجرة بنت محمد
عبدالرحيم   مريم سمية

ريان   فاطمة زهرة
بن مصطفى   حنان

دويدي   محمد حسام
دربال   منور
قرين   لطيفة

قرين   زوليخة
قارة محمد   نضيرة
بن رمضان   محمد


