
كلية

20162017

11

2017/02/15
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د0.000.00  ع1018/16
1د5.512.59.000.00  ع213/011
1د4.512.58.500.00  ع314061210011
1د10.512.511.501.00  ع414061210013
1د12.512.512.501.00  ع514061210016
1د1011.510.751.00  ع614061210019
1د8.511.510.001.00  ع714061210021
1د14.51414.251.00  ع814061210023
1د11.513.512.501.00  ع914061210026
1د15.51314.251.00  ع1014061210052
1د12.51312.751.00  ع1114061210084
1د11.513.512.501.00  ع1214061210097
1د13.51212.751.00  ع1314061210115
1د10.513.512.001.00  ع1414061210122
1د14.51414.251.00  ع1514061210123
1د16.51415.251.00  ع1614061210124
1د101412.001.00  ع1714061210125
1د1513.514.251.00  ع1814061210126
1د5.513.59.500.00  ع1914061210128
1د10.51211.251.00  ع2014061210130
1د12.513.513.001.00  ع2114061210132
1د16.51415.251.00  ع2214061210140
1د1011.510.751.00  ع2314061210144
1د1013.511.751.00  ع2414061210152
1د111312.001.00  ع2514061210157
1د131413.501.00  ع2614061210166
1د911.510.251.00  ع2714061210167
1د10.512.511.501.00  ع2814061210174
1د151414.501.00  ع2914061210254
1د121312.501.00  ع3014061210256
1د151414.501.00  ع3114061210258
1د14.51414.251.00  ع3214061210260
1د13.51413.751.00  ع3314061210266
1د1013.511.751.00  ع3414061210267
1د121413.001.00  ع3514061210268

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

اإلستكشافية  /  1لسإ/  أدب مقارن  

العيدوني   نسرين
سنوساوي   محمد

مطير   وفاء
صهد   يمينة

زهراوي   سهام
مغراوي   اكرام

ياحي   بشرى
ياحي   حياة

يوسفي   مريم
بن دادة   امينة
مهاجر   محمد

ازناسني   شهيناز
تقية   سارة

غرماوي   بكاي
حسناوي   خديجة
بوتشيش   خديجة

مهاجي   سعاد
شبايكي   سعدية

مسعودي   شهيناز
العرباوي   عبد القادر

شداد   عمر
بن عمر   مصعب

مودن   مغنية
عبدي   اسمهان
غمدي   حنان
براهمي   أمال
يوسفي   امال
جليل   ميمونة

ميلودي   اسماء
مدني   ريمة

مقني ثاني   حكيمة
عزوت   سمية

بن تومي   أمينة
بن عاشور   خديجة

سبع   ريمة



كلية

20162017

11

2017/02/15
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د1213.512.751.00  ع3614061210272
1د14.51414.251.00  ع3714061210295
1د11.513.512.501.00  ع3814061210297
1د13.51413.751.00  ع3914061210301
1د0.000.00  ع4014061210312
1د10.51211.251.00  ع4114061210321
1د12.513.513.001.00  ع4214061210331
1د1413.513.751.00  ع4314061210332
1د16.51415.251.00  ع4414061210358
1د11.513.512.501.00  ع4531271/14

0 0
0

88.89 45 40

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

اإلستكشافية  /  1لسإ/  أدب مقارن  

مجاوي   امينة
مزياني   أسماء
مخضار   الهام

بوسعيدي   جميلة
حمداد   وليد

رمضاني   ايمان
طهير   علي
اكني   عمر

مراحي   فدوى شهرزاد
بلختير   أمينة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د0.000.00  ع1018/16
1د121413.001.00  ع213/011
1د101412.001.00  ع314061210011
1د131413.501.00  ع414061210013
1د141414.001.00  ع514061210016
1د121413.001.00  ع614061210019
1د141313.501.00  ع714061210021
1د151314.001.00  ع814061210023
1د141313.501.00  ع914061210026
1د131413.501.00  ع1014061210052
1د151414.501.00  ع1114061210084
1د141414.001.00  ع1214061210097
1د121413.001.00  ع1314061210115
1د111412.501.00  ع1414061210122
1د151314.001.00  ع1514061210123
1د121312.501.00  ع1614061210124
1د141414.001.00  ع1714061210125
1د131413.501.00  ع1814061210126
1د121413.001.00  ع1914061210128
1د131413.501.00  ع2014061210130
1د131413.501.00  ع2114061210132
1د151414.501.00  ع2214061210140
1د141414.001.00  ع2314061210144
1د141414.001.00  ع2414061210152
1د111412.501.00  ع2514061210157
1د141313.501.00  ع2614061210166
1د141414.001.00  ع2714061210167
1د101412.001.00  ع2814061210174
1د141414.001.00  ع2914061210254
1د141414.001.00  ع3014061210256
1د141414.001.00  ع3114061210258
1د141414.001.00  ع3214061210260
1د151414.501.00  ع3314061210266
1د141414.001.00  ع3414061210267
1د81411.001.00  ع3514061210268

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

اإلستكشافية  /  2لسإ/  اإلعجاز اللغوي  

العيدوني   نسرين
سنوساوي   محمد

مطير   وفاء
صهد   يمينة

زهراوي   سهام
مغراوي   اكرام

ياحي   بشرى
ياحي   حياة

يوسفي   مريم
بن دادة   امينة
مهاجر   محمد

ازناسني   شهيناز
تقية   سارة

غرماوي   بكاي
حسناوي   خديجة
بوتشيش   خديجة

مهاجي   سعاد
شبايكي   سعدية

مسعودي   شهيناز
العرباوي   عبد القادر

شداد   عمر
بن عمر   مصعب

مودن   مغنية
عبدي   اسمهان
غمدي   حنان
براهمي   أمال
يوسفي   امال
جليل   ميمونة

ميلودي   اسماء
مدني   ريمة

مقني ثاني   حكيمة
عزوت   سمية

بن تومي   أمينة
بن عاشور   خديجة

سبع   ريمة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د151414.501.00  ع3614061210272
1د141414.001.00  ع3714061210295
1د151414.501.00  ع3814061210297
1د101412.001.00  ع3914061210301
1د0.000.00  ع4014061210312
1د131413.501.00  ع4114061210321
1د171415.501.00  ع4214061210331
1د131413.501.00  ع4314061210332
1د141414.001.00  ع4414061210358
1د131413.501.00  ع4531271/14

0 0
0

95.56 45 43

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

اإلستكشافية  /  2لسإ/  اإلعجاز اللغوي  

مجاوي   امينة
مزياني   أسماء
مخضار   الهام

بوسعيدي   جميلة
حمداد   وليد

رمضاني   ايمان
طهير   علي
اكني   عمر

مراحي   فدوى شهرزاد
بلختير   أمينة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د0.000.00  ع1018/16
1د1116.000.00  ع213/011
1د6.545.250.00  ع314061210011
1د1057.500.00  ع414061210013
1د1258.500.00  ع514061210016
1د634.500.00  ع614061210019
1د613.500.00  ع714061210021
1د1317.000.00  ع814061210023
1د1015.500.00  ع914061210026
1د1158.000.00  ع1014061210052
1د8109.000.00  ع1114061210084
1د735.000.00  ع1214061210097
1د814.500.00  ع1314061210115
1د1116.000.00  ع1414061210122
1د1057.500.00  ع1514061210123
1د655.500.00  ع1614061210124
1د412.500.00  ع1714061210125
1د624.000.00  ع1814061210126
1د1216.500.00  ع1914061210128
1د714.000.00  ع2014061210130
1د8.556.750.00  ع2114061210132
1د1269.000.00  ع2214061210140
1د1369.500.00  ع2314061210144
1د957.000.00  ع2414061210152
1د513.000.00  ع2514061210157
1د1047.000.00  ع2614061210166
1د714.000.00  ع2714061210167
1د1015.500.00  ع2814061210174
1د825.000.00  ع2914061210254
1د11.516.250.00  ع3014061210256
1د1338.000.00  ع3114061210258
1د1327.500.00  ع3214061210260
1د13.559.250.00  ع3314061210266
1د1417.500.00  ع3414061210267
1د1158.000.00  ع3514061210268

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

المنهجية  /  3لسـم/  البرمجة اللغوية  

العيدوني   نسرين
سنوساوي   محمد

مطير   وفاء
صهد   يمينة

زهراوي   سهام
مغراوي   اكرام

ياحي   بشرى
ياحي   حياة

يوسفي   مريم
بن دادة   امينة
مهاجر   محمد

ازناسني   شهيناز
تقية   سارة

غرماوي   بكاي
حسناوي   خديجة
بوتشيش   خديجة

مهاجي   سعاد
شبايكي   سعدية

مسعودي   شهيناز
العرباوي   عبد القادر

شداد   عمر
بن عمر   مصعب

مودن   مغنية
عبدي   اسمهان
غمدي   حنان
براهمي   أمال
يوسفي   امال
جليل   ميمونة

ميلودي   اسماء
مدني   ريمة

مقني ثاني   حكيمة
عزوت   سمية

بن تومي   أمينة
بن عاشور   خديجة

سبع   ريمة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د655.500.00  ع3614061210272
1د756.000.00  ع3714061210295
1د1158.000.00  ع3814061210297
1د1359.000.00  ع3914061210301
1د0.000.00  ع4014061210312
1د1057.500.00  ع4114061210321
1د151314.003.00  ع4214061210331
1د161314.503.00  ع4314061210332
1د6.524.250.00  ع4414061210358
1د1327.500.00  ع4531271/14

0 0
0

4.44 45 2

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

المنهجية  /  3لسـم/  البرمجة اللغوية  

مجاوي   امينة
مزياني   أسماء
مخضار   الهام

بوسعيدي   جميلة
حمداد   وليد

رمضاني   ايمان
طهير   علي
اكني   عمر

مراحي   فدوى شهرزاد
بلختير   أمينة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د0.000.00  ع1018/16
1د7.514.511.005.00  ع213/011
1د1314.513.755.00  ع314061210011
1د161314.505.00  ع414061210013
1د17.514.516.005.00  ع514061210016
1د1513.514.255.00  ع614061210019
1د6.51410.255.00  ع714061210021
1د13.514.514.005.00  ع814061210023
1د1113.512.255.00  ع914061210026
1د17.51415.755.00  ع1014061210052
1د1615.515.755.00  ع1114061210084
1د12.51513.755.00  ع1214061210097
1د1313.513.255.00  ع1314061210115
1د16.514.515.505.00  ع1414061210122
1د15.513.514.505.00  ع1514061210123
1د17.51415.755.00  ع1614061210124
1د1314.513.755.00  ع1714061210125
1د9.514.512.005.00  ع1814061210126
1د161616.005.00  ع1914061210128
1د16.515.516.005.00  ع2014061210130
1د121413.005.00  ع2114061210132
1د181516.505.00  ع2214061210140
1د1414.514.255.00  ع2314061210144
1د14.51414.255.00  ع2414061210152
1د141514.505.00  ع2514061210157
1د1614.515.255.00  ع2614061210166
1د1013.511.755.00  ع2714061210167
1د13.514.514.005.00  ع2814061210174
1د161415.005.00  ع2914061210254
1د15.51414.755.00  ع3014061210256
1د16.51415.255.00  ع3114061210258
1د16.514.515.505.00  ع3214061210260
1د14.51414.255.00  ع3314061210266
1د121413.005.00  ع3414061210267
1د1715.516.255.00  ع3514061210268

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

االساسية  /  1لسأ/  التعليميات التطبيقية  

العيدوني   نسرين
سنوساوي   محمد

مطير   وفاء
صهد   يمينة

زهراوي   سهام
مغراوي   اكرام

ياحي   بشرى
ياحي   حياة

يوسفي   مريم
بن دادة   امينة
مهاجر   محمد

ازناسني   شهيناز
تقية   سارة

غرماوي   بكاي
حسناوي   خديجة
بوتشيش   خديجة

مهاجي   سعاد
شبايكي   سعدية

مسعودي   شهيناز
العرباوي   عبد القادر

شداد   عمر
بن عمر   مصعب

مودن   مغنية
عبدي   اسمهان
غمدي   حنان
براهمي   أمال
يوسفي   امال
جليل   ميمونة

ميلودي   اسماء
مدني   ريمة

مقني ثاني   حكيمة
عزوت   سمية

بن تومي   أمينة
بن عاشور   خديجة

سبع   ريمة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د171516.005.00  ع3614061210272
1د13.514.514.005.00  ع3714061210295
1د12.513.513.005.00  ع3814061210297
1د1414.514.255.00  ع3914061210301
1د0.000.00  ع4014061210312
1د17.51516.255.00  ع4114061210321
1د161616.005.00  ع4214061210331
1د1815.516.755.00  ع4314061210332
1د161616.005.00  ع4414061210358
1د16.514.515.505.00  ع4531271/14

0 0
0

95.56 45 43

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

االساسية  /  1لسأ/  التعليميات التطبيقية  

مجاوي   امينة
مزياني   أسماء
مخضار   الهام

بوسعيدي   جميلة
حمداد   وليد

رمضاني   ايمان
طهير   علي
اكني   عمر

مراحي   فدوى شهرزاد
بلختير   أمينة



كلية

20162017

11

2017/02/15
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د0.000.00  ع1018/16
1د131413.501.00  ع213/011
1د121413.001.00  ع314061210011
1د13.514.514.001.00  ع414061210013
1د141514.501.00  ع514061210016
1د111412.501.00  ع614061210019
1د1212.512.251.00  ع714061210021
1د161616.001.00  ع814061210023
1د141514.501.00  ع914061210026
1د161616.001.00  ع1014061210052
1د12.514.513.501.00  ع1114061210084
1د151515.001.00  ع1214061210097
1د11.514.513.001.00  ع1314061210115
1د131413.501.00  ع1414061210122
1د14.51514.751.00  ع1514061210123
1د141313.501.00  ع1614061210124
1د1414.514.251.00  ع1714061210125
1د121413.001.00  ع1814061210126
1د15.51615.751.00  ع1914061210128
1د141414.001.00  ع2014061210130
1د131413.501.00  ع2114061210132
1د141514.501.00  ع2214061210140
1د11.51312.251.00  ع2314061210144
1د15.515.515.501.00  ع2414061210152
1د141514.501.00  ع2514061210157
1د13.51514.251.00  ع2614061210166
1د121413.001.00  ع2714061210167
1د131413.501.00  ع2814061210174
1د131413.501.00  ع2914061210254
1د14.513.514.001.00  ع3014061210256
1د151615.501.00  ع3114061210258
1د161616.001.00  ع3214061210260
1د1415.514.751.00  ع3314061210266
1د12.514.513.501.00  ع3414061210267
1د101311.501.00  ع3514061210268

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

العمودية  /  1لسع/  ترجمة المصطلحات اللغوية  

العيدوني   نسرين
سنوساوي   محمد

مطير   وفاء
صهد   يمينة

زهراوي   سهام
مغراوي   اكرام

ياحي   بشرى
ياحي   حياة

يوسفي   مريم
بن دادة   امينة
مهاجر   محمد

ازناسني   شهيناز
تقية   سارة

غرماوي   بكاي
حسناوي   خديجة
بوتشيش   خديجة

مهاجي   سعاد
شبايكي   سعدية

مسعودي   شهيناز
العرباوي   عبد القادر

شداد   عمر
بن عمر   مصعب

مودن   مغنية
عبدي   اسمهان
غمدي   حنان
براهمي   أمال
يوسفي   امال
جليل   ميمونة

ميلودي   اسماء
مدني   ريمة

مقني ثاني   حكيمة
عزوت   سمية

بن تومي   أمينة
بن عاشور   خديجة

سبع   ريمة



كلية

20162017

11

2017/02/15
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د14.51514.751.00  ع3614061210272
1د161616.001.00  ع3714061210295
1د141414.001.00  ع3814061210297
1د141615.001.00  ع3914061210301
1د0.000.00  ع4014061210312
1د121312.501.00  ع4114061210321
1د161515.501.00  ع4214061210331
1د161616.001.00  ع4314061210332
1د14.51615.251.00  ع4414061210358
1د13.51514.251.00  ع4531271/14

0 0
0

95.56 45 43

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

العمودية  /  1لسع/  ترجمة المصطلحات اللغوية  

مجاوي   امينة
مزياني   أسماء
مخضار   الهام

بوسعيدي   جميلة
حمداد   وليد

رمضاني   ايمان
طهير   علي
اكني   عمر

مراحي   فدوى شهرزاد
بلختير   أمينة



كلية

20162017

11

2017/02/15
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د0.000.00  ع1018/16
1د0.000.00  ع213/011
1د1.595.250.00  ع314061210011
1د4.25107.130.00  ع414061210013
1د2.59.56.000.00  ع514061210016
1د49.756.880.00  ع614061210019
1د9.751311.383.00  ع714061210021
1د9.51311.253.00  ع814061210023
1د8109.000.00  ع914061210026
1د1110.7510.883.00  ع1014061210052
1د7108.500.00  ع1114061210084
1د4.510.57.500.00  ع1214061210097
1د5.75118.380.00  ع1314061210115
1د5.751510.383.00  ع1414061210122
1د6.75108.380.00  ع1514061210123
1د6.511.59.000.00  ع1614061210124
1د4128.000.00  ع1714061210125
1د9.510.510.003.00  ع1814061210126
1د6.25118.630.00  ع1914061210128
1د4.514.59.500.00  ع2014061210130
1د4.75159.880.00  ع2114061210132
1د12.51513.753.00  ع2214061210140
1د6.25118.630.00  ع2314061210144
1د5.5118.250.00  ع2414061210152
1د5107.500.00  ع2514061210157
1د6.7511.59.130.00  ع2614061210166
1د11.259.510.383.00  ع2714061210167
1د9.51110.253.00  ع2814061210174
1د11.51010.753.00  ع2914061210254
1د8.5109.250.00  ع3014061210256
1د15.251113.133.00  ع3114061210258
1د8.511.510.003.00  ع3214061210260
1د13.251112.133.00  ع3314061210266
1د101010.003.00  ع3414061210267
1د5.75128.880.00  ع3514061210268

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

المنهجية  /  2لسـم/  تطبيقات لغوية  

العيدوني   نسرين
سنوساوي   محمد

مطير   وفاء
صهد   يمينة

زهراوي   سهام
مغراوي   اكرام

ياحي   بشرى
ياحي   حياة

يوسفي   مريم
بن دادة   امينة
مهاجر   محمد

ازناسني   شهيناز
تقية   سارة

غرماوي   بكاي
حسناوي   خديجة
بوتشيش   خديجة

مهاجي   سعاد
شبايكي   سعدية

مسعودي   شهيناز
العرباوي   عبد القادر

شداد   عمر
بن عمر   مصعب

مودن   مغنية
عبدي   اسمهان
غمدي   حنان
براهمي   أمال
يوسفي   امال
جليل   ميمونة

ميلودي   اسماء
مدني   ريمة

مقني ثاني   حكيمة
عزوت   سمية

بن تومي   أمينة
بن عاشور   خديجة

سبع   ريمة



كلية

20162017

11

2017/02/15
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د6.5118.750.00  ع3614061210272
1د4.75107.380.00  ع3714061210295
1د2.25106.130.00  ع3814061210297
1د91210.503.00  ع3914061210301
1د0.000.00  ع4014061210312
1د4117.500.00  ع4114061210321
1د3.25159.130.00  ع4214061210331
1د7.7511.59.630.00  ع4314061210332
1د7.55.56.500.00  ع4414061210358
1د9.25109.630.00  ع4531271/14

0 0
0

31.11 45 14

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

المنهجية  /  2لسـم/  تطبيقات لغوية  

مجاوي   امينة
مزياني   أسماء
مخضار   الهام

بوسعيدي   جميلة
حمداد   وليد

رمضاني   ايمان
طهير   علي
اكني   عمر

مراحي   فدوى شهرزاد
بلختير   أمينة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د0.000.00  ع1018/16
1د121212.005.00  ع213/011
1د121212.005.00  ع314061210011
1د12.512.512.505.00  ع414061210013
1د141414.005.00  ع514061210016
1د121212.005.00  ع614061210019
1د131313.005.00  ع714061210021
1د141414.005.00  ع814061210023
1د131313.005.00  ع914061210026
1د131313.005.00  ع1014061210052
1د151515.005.00  ع1114061210084
1د121212.005.00  ع1214061210097
1د131313.005.00  ع1314061210115
1د121212.005.00  ع1414061210122
1د141414.005.00  ع1514061210123
1د131313.005.00  ع1614061210124
1د121212.005.00  ع1714061210125
1د131313.005.00  ع1814061210126
1د141414.005.00  ع1914061210128
1د141414.005.00  ع2014061210130
1د131313.005.00  ع2114061210132
1د151515.005.00  ع2214061210140
1د141414.005.00  ع2314061210144
1د131313.005.00  ع2414061210152
1د131313.005.00  ع2514061210157
1د131313.005.00  ع2614061210166
1د121212.005.00  ع2714061210167
1د131313.005.00  ع2814061210174
1د141414.005.00  ع2914061210254
1د121212.005.00  ع3014061210256
1د141414.005.00  ع3114061210258
1د141414.005.00  ع3214061210260
1د141414.005.00  ع3314061210266
1د131313.005.00  ع3414061210267
1د131313.005.00  ع3514061210268

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

االساسية  /  3لسأ/  تعليمية اللغة العربية  

العيدوني   نسرين
سنوساوي   محمد

مطير   وفاء
صهد   يمينة

زهراوي   سهام
مغراوي   اكرام

ياحي   بشرى
ياحي   حياة

يوسفي   مريم
بن دادة   امينة
مهاجر   محمد

ازناسني   شهيناز
تقية   سارة

غرماوي   بكاي
حسناوي   خديجة
بوتشيش   خديجة

مهاجي   سعاد
شبايكي   سعدية

مسعودي   شهيناز
العرباوي   عبد القادر

شداد   عمر
بن عمر   مصعب

مودن   مغنية
عبدي   اسمهان
غمدي   حنان
براهمي   أمال
يوسفي   امال
جليل   ميمونة

ميلودي   اسماء
مدني   ريمة

مقني ثاني   حكيمة
عزوت   سمية

بن تومي   أمينة
بن عاشور   خديجة

سبع   ريمة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د121212.005.00  ع3614061210272
1د131313.005.00  ع3714061210295
1د121212.005.00  ع3814061210297
1د131313.005.00  ع3914061210301
1د0.000.00  ع4014061210312
1د141414.005.00  ع4114061210321
1د151515.005.00  ع4214061210331
1د141414.005.00  ع4314061210332
1د151515.005.00  ع4414061210358
1د121212.005.00  ع4531271/14

0 0
0

95.56 45 43

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

االساسية  /  3لسأ/  تعليمية اللغة العربية  

مجاوي   امينة
مزياني   أسماء
مخضار   الهام

بوسعيدي   جميلة
حمداد   وليد

رمضاني   ايمان
طهير   علي
اكني   عمر

مراحي   فدوى شهرزاد
بلختير   أمينة



كلية

20162017

11

2017/02/15
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د0.000.00  ع1018/16
1د8109.000.00  ع213/011
1د91110.004.00  ع314061210011
1د12.51111.754.00  ع414061210013
1د131212.504.00  ع514061210016
1د91110.004.00  ع614061210019
1د101311.504.00  ع714061210021
1د141313.504.00  ع814061210023
1د101010.004.00  ع914061210026
1د81210.004.00  ع1014061210052
1د6.587.250.00  ع1114061210084
1د7108.500.00  ع1214061210097
1د91110.004.00  ع1314061210115
1د6.5118.750.00  ع1414061210122
1د13.51212.754.00  ع1514061210123
1د101311.504.00  ع1614061210124
1د81210.004.00  ع1714061210125
1د91110.004.00  ع1814061210126
1د91110.004.00  ع1914061210128
1د385.500.00  ع2014061210130
1د12.51111.754.00  ع2114061210132
1د161314.504.00  ع2214061210140
1د131011.504.00  ع2314061210144
1د11.51010.754.00  ع2414061210152
1د101010.004.00  ع2514061210157
1د131112.004.00  ع2614061210166
1د91210.504.00  ع2714061210167
1د11.51211.754.00  ع2814061210174
1د141012.004.00  ع2914061210254
1د141213.004.00  ع3014061210256
1د161214.004.00  ع3114061210258
1د81310.504.00  ع3214061210260
1د101211.004.00  ع3314061210266
1د111312.004.00  ع3414061210267
1د101211.004.00  ع3514061210268

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

االساسية  /  4لسأ/  علم األسلوب  

العيدوني   نسرين
سنوساوي   محمد

مطير   وفاء
صهد   يمينة

زهراوي   سهام
مغراوي   اكرام

ياحي   بشرى
ياحي   حياة

يوسفي   مريم
بن دادة   امينة
مهاجر   محمد

ازناسني   شهيناز
تقية   سارة

غرماوي   بكاي
حسناوي   خديجة
بوتشيش   خديجة

مهاجي   سعاد
شبايكي   سعدية

مسعودي   شهيناز
العرباوي   عبد القادر

شداد   عمر
بن عمر   مصعب

مودن   مغنية
عبدي   اسمهان
غمدي   حنان
براهمي   أمال
يوسفي   امال
جليل   ميمونة

ميلودي   اسماء
مدني   ريمة

مقني ثاني   حكيمة
عزوت   سمية

بن تومي   أمينة
بن عاشور   خديجة

سبع   ريمة



كلية

20162017

11

2017/02/15
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د12.51312.754.00  ع3614061210272
1د111211.504.00  ع3714061210295
1د10.51110.754.00  ع3814061210297
1د14.51213.254.00  ع3914061210301
1د0.000.00  ع4014061210312
1د121212.004.00  ع4114061210321
1د13.51112.254.00  ع4214061210331
1د111312.004.00  ع4314061210332
1د101311.504.00  ع4414061210358
1د61410.004.00  ع4531271/14

0 0
0

84.44 45 38

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

االساسية  /  4لسأ/  علم األسلوب  

مجاوي   امينة
مزياني   أسماء
مخضار   الهام

بوسعيدي   جميلة
حمداد   وليد

رمضاني   ايمان
طهير   علي
اكني   عمر

مراحي   فدوى شهرزاد
بلختير   أمينة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د0.000.00  ع1018/16
1د15510.004.00  ع213/011
1د151012.504.00  ع314061210011
1د171415.504.00  ع414061210013
1د151515.004.00  ع514061210016
1د121111.504.00  ع614061210019
1د1099.500.00  ع714061210021
1د151213.504.00  ع814061210023
1د121312.504.00  ع914061210026
1د141313.504.00  ع1014061210052
1د111010.504.00  ع1114061210084
1د151515.004.00  ع1214061210097
1د141414.004.00  ع1314061210115
1د141615.004.00  ع1414061210122
1د161616.004.00  ع1514061210123
1د161616.004.00  ع1614061210124
1د131313.004.00  ع1714061210125
1د171214.504.00  ع1814061210126
1د1078.500.00  ع1914061210128
1د171616.504.00  ع2014061210130
1د131313.004.00  ع2114061210132
1د131313.004.00  ع2214061210140
1د131112.004.00  ع2314061210144
1د161515.504.00  ع2414061210152
1د101010.004.00  ع2514061210157
1د161616.004.00  ع2614061210166
1د151414.504.00  ع2714061210167
1د171214.504.00  ع2814061210174
1د171616.504.00  ع2914061210254
1د121312.504.00  ع3014061210256
1د151515.004.00  ع3114061210258
1د151515.004.00  ع3214061210260
1د121312.504.00  ع3314061210266
1د161314.504.00  ع3414061210267
1د111010.504.00  ع3514061210268

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

االساسية  /  2لسأ/  علم النفس الغوي  

العيدوني   نسرين
سنوساوي   محمد

مطير   وفاء
صهد   يمينة

زهراوي   سهام
مغراوي   اكرام

ياحي   بشرى
ياحي   حياة

يوسفي   مريم
بن دادة   امينة
مهاجر   محمد

ازناسني   شهيناز
تقية   سارة

غرماوي   بكاي
حسناوي   خديجة
بوتشيش   خديجة

مهاجي   سعاد
شبايكي   سعدية

مسعودي   شهيناز
العرباوي   عبد القادر

شداد   عمر
بن عمر   مصعب

مودن   مغنية
عبدي   اسمهان
غمدي   حنان
براهمي   أمال
يوسفي   امال
جليل   ميمونة

ميلودي   اسماء
مدني   ريمة

مقني ثاني   حكيمة
عزوت   سمية

بن تومي   أمينة
بن عاشور   خديجة

سبع   ريمة



كلية

20162017

11

2017/01/30
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د131514.004.00  ع3614061210272
1د171415.504.00  ع3714061210295
1د161515.504.00  ع3814061210297
1د151414.504.00  ع3914061210301
1د0.000.00  ع4014061210312
1د111010.504.00  ع4114061210321
1د171516.004.00  ع4214061210331
1د171516.004.00  ع4314061210332
1د111312.004.00  ع4414061210358
1د121212.004.00  ع4531271/14

0 0
0

91.11 45 41

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

االساسية  /  2لسأ/  علم النفس الغوي  

مجاوي   امينة
مزياني   أسماء
مخضار   الهام

بوسعيدي   جميلة
حمداد   وليد

رمضاني   ايمان
طهير   علي
اكني   عمر

مراحي   فدوى شهرزاد
بلختير   أمينة



كلية

20162017

11

2017/02/15
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د0.000.00  ع1018/16
1د3.5106.750.00  ع213/011
1د396.000.00  ع314061210011
1د3.25138.130.00  ع414061210013
1د3117.000.00  ع514061210016
1د1.5105.750.00  ع614061210019
1د5.251711.133.00  ع714061210021
1د7.51712.253.00  ع814061210023
1د3.25117.130.00  ع914061210026
1د4.5128.250.00  ع1014061210052
1د7129.500.00  ع1114061210084
1د7.511.59.500.00  ع1214061210097
1د7.51310.253.00  ع1314061210115
1د614.7510.383.00  ع1414061210122
1د8119.500.00  ع1514061210123
1د1013.511.753.00  ع1614061210124
1د713.510.253.00  ع1714061210125
1د4117.500.00  ع1814061210126
1د4.7512.58.630.00  ع1914061210128
1د4149.000.00  ع2014061210130
1د914.7511.883.00  ع2114061210132
1د10.751713.883.00  ع2214061210140
1د4.5138.750.00  ع2314061210144
1د4.512.758.630.00  ع2414061210152
1د411.57.750.00  ع2514061210157
1د4.513.59.000.00  ع2614061210166
1د4117.500.00  ع2714061210167
1د5.5139.250.00  ع2814061210174
1د111211.503.00  ع2914061210254
1د8109.000.00  ع3014061210256
1د9.514.7512.133.00  ع3114061210258
1د8.51210.253.00  ع3214061210260
1د7.751410.883.00  ع3314061210266
1د6.5118.750.00  ع3414061210267
1د9.51411.753.00  ع3514061210268

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

المنهجية  /  1لسـم/  منهجية البحث اللغوي  

العيدوني   نسرين
سنوساوي   محمد

مطير   وفاء
صهد   يمينة

زهراوي   سهام
مغراوي   اكرام

ياحي   بشرى
ياحي   حياة

يوسفي   مريم
بن دادة   امينة
مهاجر   محمد

ازناسني   شهيناز
تقية   سارة

غرماوي   بكاي
حسناوي   خديجة
بوتشيش   خديجة

مهاجي   سعاد
شبايكي   سعدية

مسعودي   شهيناز
العرباوي   عبد القادر

شداد   عمر
بن عمر   مصعب

مودن   مغنية
عبدي   اسمهان
غمدي   حنان
براهمي   أمال
يوسفي   امال
جليل   ميمونة

ميلودي   اسماء
مدني   ريمة

مقني ثاني   حكيمة
عزوت   سمية

بن تومي   أمينة
بن عاشور   خديجة

سبع   ريمة



كلية

20162017

11

2017/02/15
مادة غير مطلوبة مسبقا23.00

1د712.59.750.00  ع3614061210272
1د1011.7510.883.00  ع3714061210295
1د61410.003.00  ع3814061210297
1د81411.003.00  ع3914061210301
1د0.000.00  ع4014061210312
1د4.5128.250.00  ع4114061210321
1د71511.003.00  ع4214061210331
1د5.75128.880.00  ع4314061210332
1د71712.003.00  ع4414061210358
1د5.5139.250.00  ع4531271/14

0 0
0

40.00 45 18

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 الخامس- اللسانيات التطبيقية : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

المنهجية  /  1لسـم/  منهجية البحث اللغوي  

مجاوي   امينة
مزياني   أسماء
مخضار   الهام

بوسعيدي   جميلة
حمداد   وليد

رمضاني   ايمان
طهير   علي
اكني   عمر

مراحي   فدوى شهرزاد
بلختير   أمينة


