
اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

111 15.5 ع001/16
212 ع002/16
320 12.5 ع004/16
413 16.5 ع005/16
513 15.5 ع010/16
68 11 ع011/16
ع7012/16
817 7.75 ع013/16
913 10 ع014/16

1015 16 ع015/16
1111 10.5 ع017/16
1212 10 ع020/16
1315 16.5 ع021/16
ع14023/14
1514 11 ع023/16
1614.5 11.5 ع024/16
1712.5 15.5 ع025/16
1813.5 10.5 ع027/16
195.5 ع028/16
207 00 ع029/16
2114.5 11.5 ع030/16
2214 15 ع031/16
2315.5 12.5 ع032/16
ع24034/16
259 13 ع035/16
2610 6 ع036/16
2700 8.75 ع037/16
286 12.25 ع038/16
2913 10.5 ع039/16
1م3013/040
3110 13.5 2م14061210112
327.5 00 ع1637010813
3312.5 9.5 ع1637010829
3410 13.5 ع1637010879
3511.5 8.5 ع1637010897
3610 6 ع1637010906

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

جمعي   ابراهيم
غوتي   عبد الرحمان

صبيان   لمياء
بوخالد   ٌٌٌُأمينة
كبير   سامية

جريري   أحمد
عدار   سامية

عبد اهللا ميلود   نجاة
ددوش   سجية

ولد مزيان   فاطمة
بوهني   مريم

زناقي   فاطمة الزهراء
عياد زدام   فاطمة الزهراء

رحوي   فاروق
بن تومي   مريم
بوطريف   سهام
مداحي   سميرة
بوتواتة   سالف

يحياوي   محمود شوقي
بلعباس   فتيحة
بولنوار   نزيهة

مختار الصديق   حسيبة
بوجنان   نور الهدى

سعيدي   هشام سيف الدين
غرماوي   محمد نابي

زبيري   بشرى
منيري   سميرة
طالب   عصام
عمار   محمد

فياللي   خديجة
سوسي   لبنى

بو عبد اهللا   بومدين عبد الكريم
قندوسي   دليلة

بوسير   عبد المجيد
مرابنت   غزالن يمينة

بن فريحة   فراح



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

379 12 ع1637010971
3816 9.5 ع1637011011
3910.5 7.5 ع1637011060
403.5 12 ع1637011158
4113.5 10.5 ع1637011165
ع421637011235
434 11.5 ع1637011525
4411.5 ع1637011589
4510 13.5 ع1637011622
464 4.5 ع1637011807
4715 17.5 ع1637012010
ع481637012194
498 8.5 ع1637012607
ع501637012686
5114.5 11.5 ع1637012745
524 7 ع1637012757
533.5 7 ع1637012803
5415 12 ع1637012809
558 4 ع1637012811
5614 10 ع1637012884
578.5 10.5 ع1637012889
588.5 15.5 ع1637012894
599 10 ع1637012903
6016 12.5 ع1637012908
6114 11 ع1637012934
624.5 6 ع1637012942
6310.5 7.5 ع1637012945
647.5 15 ع1637012977
6512 14 ع1637012993
663 5 ع1637013015
ع671637013025
6810 11 ع1637013038
6913 14 ع1637013042
704 5 ع1637013056
717 5 ع1637013080
7213 10 ع1637013125

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

بن عيسى   وفاء
بوكنودة   إكرام
مراد   خديجة

جلطي   فاطيمة الزهراء
قنفود   فتيحة سناء

براهيمي   منال
عشباوي   أمال

قوراري   ابتسام
بلزرق   اكرام

صالحي   زينب
بن سنوسي   عماد الدين

بلختير   محمد مكي
دالي يوسف   مريم ريان

حدو   فاطمة الزهراء
قدودو   أحالم
سايح   أمينة

عتيق   جميلة وفاء
حمودي   حسيبة

ماحي   حنان
بومدان   شوميشة
بلعروسي   شيماء

بن ناصر   صبرين
بن عبد اهللا   عبد االله
بلعربي   عبد اللطيف

مرابط   فاطمة الزهراء
ستاوي   فتيحة
كامني   فوزية

بلعربي   مروى
اخلف   نجاة

بن سعد   نور الهدى
طبال   هجيرة

بن عبد اهللا   ياسين
بشيري   يمينة
سعيدي   أسية
يبدري   ايمان
كريب   زينب



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

736 10 ع1637013151
7411 8 ع1637013158
7512 11 ع1637013160
765.5 10 ع1637013164
7703 03 ع1637013172
7813.5 10.5 ع1637013260
795.5 14 ع1637013266
809 12.5 ع1637013535
819 10.5 ع1637013588
827.5 15 ع1637013671
834 9.5 ع1637013687
8414 6.5 ع1637013698
8513 15.5 ع1637013755
868.5 8 ع1637013795
874 3.5 ع1637013808
8810.5 7.5 ع1637013822
8920 6 ع1637013856
9013.5 14.5 ع1637013980
9115.5 12.5 ع1637014012
9211.5 8.5 ع1637014177
9314 11 ع1637014190
9412 8.5 ع1637014212
9512.5 6.25 ع1637014225
9614 11 ع1637014270
9712 13 ع1637014273
989 3.75 ع1637014277
993.5 8 ع1637014288

1009 2.25 ع1637014329
10110 8 ع1637014342
10207 12 ع1637014369
10310 12 ع1637014402
10410 10 ع1637014416
ع1051637014422
1066.5 11 ع1637014423
1077 10 ع1637014472
1086 10 ع1637014634

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

درفوف   سوالف
مجدوب   شهيناز فاطمة

بن معمر   شيماء
تابتي   شيماء خولة

بلحاج يوسفي   صورية
اكني   نور الهدى

كراوتي   هدايات رشيدة
بن موالي شريف   أمينة فريال
كرزابي   الشيماء فاطمة الزهرا

جديد   حياة
دحماني   خيرة
طفيلي   رانية

شاطر   سميحة
عميمر   صابرينة

عليوي   عائشة
ممو   عبد القادر
موسوني   غزالن

بونوار   نسرين
لعمى   هاجر
خالد   ايمان

حطاب   فتيحة
بوترفاس   زهيرة

رابح   سمية
حبري   فتيحة
بنور   فريدة

ورياشي   المية
بوزيزة   محمد الفاتح

رزني   يسرى
بن معمر   أنس

بلعيد   زهيرة
بن شعبان   مريم

زناسني   نور الهدى
نقاح   هجيرة
شعبان   هناء
ديش   حنان

غزال   بشرى



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

1095.5 13.5 ع1637014914
1109 ع1637014925
11115.5 7.25 ع1637014943
11219 8 ع1637014944
11317 14 ع1637014958
1144.5 8.5 ع1637014994
1155.5 10 ع1637014998
11610 11 ع1637015003
11715.5 12.5 ع1637015015
1185 7.5 ع1637015024
1198.5 11 ع1637015028
12013 10 ع1637015033
12112 5.25 ع1637015036
12214.5 11.5 ع1637015068
1238.5 9.5 ع1637015077
12411 8 ع1637015081
12511 8 ع1637015083
12615.5 7.25 ع1637015087
12715.5 10 ع1637015116
12811.5 8.5 ع1637015119
12913 10 ع1637015132
13020 9.25 ع1637015165
13115 12 ع1637015183
13210.5 7.5 ع1637015268
13310 7 ع1637015272
1346.5 13 ع1637015422
13520 11.5 ع1637015562
13613.5 11.5 ع1637015667
1376.5 11.5 ع1637015670
13814.5 11.5 ع1637015687
13910 13.5 ع1637015709
14015.5 12.5 ع1637015779
14118.5 16.5 ع1637015796
14210 14 ع1637015914
1439.5 11.5 ع1637016174
14413 10.5 ع1637016188

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

براهيمي   أمينة
بن عبو   اسمهان
أوناجلة   حكيمة
سعدون   حليمة
كيفاني   رشيدة

دربال   شهيناز خولة
بلخالدي   صابرينة أمال

بن عبو   عائشة
خالدي   عبد الناصر

شاوش رمضان   عويشة سالف
طهراوي   فاطمة الزهراء
العربي   فاطمة الزهراء

زاوي   فتيحة
معالش   مريم

طهراوي   نجاة
غيري   نزيهة ايمان

طبال   نسرين
نعيمي   نعيمة

ولد قدور   إبتسام
حدو   إلهام

بن عزوز   اكرام
يخلف   رانية
مقدر   سعاد
العبيد   وسام

العبدلي   وليدعمر
شاللي   أسماء
حميدي   حسين

بودحري   سماح
صاري   سهام

مسعودي   شروق
بن عولة   شيماء

قلوش   غوتي
حساين   فاطمة الزهراء
عبو   محمود عبد المتين

عبصاري   أشواق
بن حجبة   اكرام



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

1458 4.75 ع1637016199
14611 8 ع1637016241
1479 3.5 ع1637016249
1489 7.5 ع1637016263
1498 ع1637016286
15015.5 12.5 ع1637016295
1517 11 ع1637016316
15220 11.75 ع1637016355
1537.5 10.5 ع1637016364
15414 10 ع1637016368
1556.5 15 ع1637016397
15616 11.75 ع1637016517
1575 04 ع1637016551
15806 11 ع1637016566
15911.5 8.5 ع1637016671
1607.5 10 ع1637016758
ع1611637016847
16211 8 ع1637016869
16310.5 5.5 ع1637016884
1647 ع1637016886
16511 7.5 ع1637016903
16612.5 9.5 ع1637016911
16710 9 ع1637016917
16813 11 ع1637016920
16910 15.5 ع1637016985
ع1701637017222
17111.5 11 ع1637017355
1728 8.5 ع1637017446
17310 8.5 ع1637017460
17410 8.5 ع1637017480
17510 7 ع1637017520
17612 15 ع1637017531
17712 10.5 ع1637017532
1788 9 ع1637017533
1798 12.5 ع1637017544
18013 2 ع1637017566

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

بن جرميخ   بالل
ممو   سعاد

زحزوح   سومية
زيناي   عبد الصمد

بومناد   مباركة
قوري   محمد ايمن
عديدو   نور الهدى

يزيد   خيرة
بليل   شهيناز

بن جرميخ   عز الدين
طيبي   وفاء

أوهيب   إكرام
بغدادي   نور الهدى

عياد   حورية
مصباح   فاطمة

زوجي   نور الهدى
بن عزوز   إكرام

ميمون   بشرى
بن قلوش   حميدة

بويدة   حنان
نقادي   رفيدة

قدوري   سارة
بوداود   سمية

عبد القادر عبيد   سهام
شليحي   مريم
مصباح   خولة
عينة   ميمونة

جباري   أسماء
بن عراج   أنيسة
بن حمو   الحبيب
بورورو   حليمة
بن لزرق   حنان
بن حمو   حنان

غالي   حنان
ساحي   حياة

رقاب   رزيقة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

1814.5 7.5 ع1637017597
1825 4 ع1637017602
ع1831637017605
18410 6 ع1637017611
18512.5 9.5 ع1637017627
1864.5 6.5 ع1637017629
1875 11 ع1637017681
1887.5 14.5 ع1637017690
1898 12 ع1637017751
1905 7 ع1637017757
1915 9 ع1637017776
1929 10 ع1637017779
1937.5 10.5 ع1637017813
19413.5 11.5 ع1637017882
19515 12 ع1637017927
19616.5 16.5 ع1637017963
1975.5 11.5 ع1637018014
19814.5 11.5 ع1637018066
1998 11.5 ع1637018116
2009 14 ع1637018225
20112 9 ع1637018327
20212 10 ع1637018332
2038 8 ع1637018336
20414.5 11.5 ع1637018342
20510 6 ع1637018362
20616 11.25 ع1637018444
2073 2.5 ع1637018477
2084 4 ع1637018495
2097 13.5 ع1637018515
2109 12.5 ع1637018521
2119.5 11 ع1637018532
21202 03 ع1637018533
2134.5 9.5 ع1637018547
2143.5 8.5 ع1637018557
2155 5 ع1637018568
21614 11 ع1637018590

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

بلهاشمي   سارة
طالح   سامية
كريف   سعاد

بورورو   سلمة
حاج محمد   شمس الدين

دباب   شهرة
جباري   فاطمة زهرة

سماحي   فتيحة
بن زاير   نسرين

بشالغم   نصرالدين
جلولي   هاجر

بن شريف   هاجر
شعبان   يونس
قريشي   سفيان
قيداري   أحالم

عيساوي   احالم
بوزرواطة   خثير

بليسير   سهام
فاتحي   عبدالقادر

بلعروسي   نور الهدى
بوتليتاش   خديجة

مهاجر   رقية
كبير   سارة

كدان   شهيناز
تونكوب   نور الهدى

يوسفي   مريم
جليل   أنيسة

ددوش   إيمان
بشير   ايمان

بن بوطريف   بشرى
بن عمارة   بهية
بن عايدة   بهية

الشيخ براشد   حنان
عامر   خليدة

عميمر   راضية
مفتاحي   زينب



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

2175 7.5 ع1637018591
2183 7.5 ع1637018602
2196 13 ع1637018605
22011 5 ع1637018609
22112 8.5 ع1637018610
22213 8.5 ع1637018631
22311 12 ع1637018638
22410 14.5 ع1637018639
22517 14 ع1637018660
22610 6.5 ع1637018671
22713.5 10.5 ع1637018672
22812.5 9.5 ع1637018706
2293 3.5 ع1637018723
ع2301637018739
23106 09 ع1637018745
2322 5 ع1637018786
2336.5 8.5 ع1637018788
2347 06 ع1637018795
ع2351637018799
2363 6.5 ع1637018800
23719 9.25 ع1637018806
2388.5 14.5 ع1637018835
2395 8.5 ع1637018845
24012 8.5 ع1637018852
2414.5 8.5 ع1637018858
2425.5 7.5 ع1637018866
24313 14 ع1637018878
24415 16.5 ع1637018905
2458 8 ع1637018919
2465 5 ع1637018922
24712 10 ع1637018946
24814 14 ع1637019147
24916 7 ع1637019232
25014 18 ع1637019242
25110.5 7.5 ع1637019285
2526.5 10 ع1637019319

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

بن عزوز   زينب
درفوف   سعاد

بن جياللي   سفيان
بن قو   سماح

بن حدو   سمر جيهان
بوداود   شهيرة

بن مهدي   شيماء
أحمد عمار   شيماء

لحمر   عبد اهللا
حسين   عطيفة
حساين   عفراء

الحاج اعمر   لينة
بكوش   محمد أمين

بداوي   مراد
بلعيمش   مريم

صخري   نورية جيهان
بحار   هاجر
بغلي   وسام
بالل   وسيلة
داود   وفاء

صفو   وهيبة
بلخضر   أمنة

باب العياط   إكرام
بن عزة   اسمهان

شاعة   بشرى
بحار   حليمة

بن فريحة   خيرة
بن حاجي   سلمى

عتو   شهرزاد
مشرنن   شهيناز

بلومي   فاطمة الزهراء
هاشمي   أمال

تقار   بثينة دنيا زاد
بن رمضان   بشرى
حاج ميمون   خليدة

بلعباس   رحمة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

2531 4.5 ع1637019355
2546 7.5 ع1637019426
25513.5 10.5 ع1637019516
2566.5 8.5 ع1637019610
25713 17 ع1637019643
25814 11 ع1637019652
25912.5 14 ع1637019684
26016 11.5 ع1637019687
26113 10 ع1637019698
2629 15.5 ع1637019755
26320 10 ع1637019792
26413 14 ع1637019850
26513 11.5 ع1637019881
2665 7 ع1637019897
26718 4.25 ع1637019901
2684 10.5 ع1637019913
26910 13 ع1637019924
27019.5 6.5 ع1637019925
27112 13.5 ع1637019940
27212 12 ع1637019941
27313 11 ع1637019950
27411 10 ع1637019953
27511 7 ع1637019959
27616 8 ع1637019967
ع2771637019971
2789 5.5 ع1637019972
ع2791637019978
2802.5 6.5 ع1637019979
28115 12 ع1637019983
28214 11 ع1637019985
28310 5 ع1637019987
28417 14 ع1637019996
2852.5 10.5 ع1637020010
28614.5 11.5 ع1637020018
28712 9 ع1637020025
ع2881637020027

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

شايف   سارة
درقاوي   عايدة

خيار   فتيحة
صايم   مريم

بن ساحة   منى
بوحسون   مونية

بوعالية   نور الهدى
بوراس   نور الهدى

معط اهللا   هاجر
حاكم   يحيى

نورين   اسمهان
عبد المومن   فاطيمة الزهراء

برحايل   فتح الزهور
بن عبد اهللا   حسام
رمضاني   زهرة

غربي   هاجر
عجاج   أسامة
يوبي   أسماء

برمضان   إيمان
رحموني   ابتسام

كوكب   ايمن
بونخالة   بشرى
بوقنطار   جهيدة
بوسلهام   دعاء

عابد   رشيدة
زغودي   رفيق
برابح   سفيان
شعبان   سمية
مزيان   سهام

مجاهدي   سومية
رحالي   سيد أحمد

موالك   صارة
سعيداني   عبير

عيساني   فاطمة الزهراء
مقلش   فايزة

شالبي   فتيحة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

2895.5 10 ع1637020029
2906.5 10.5 ع1637020044
29113.5 10.5 ع1637020056
2926 4.5 ع1637020057
2939 7.5 ع1637020060
29410 7 ع1637020096
29513.5 13.5 ع1637020109
2965.5 15.5 ع1637020113
29712 9 ع1637020115
29802 6.5 ع1637020118
29912 9 ع1637020128
30011 8 ع1637020133
30112.5 12 ع1637020134
3028.5 11.5 ع1637020140
3032.5 3 ع1637020148
30415 15 ع1637020151
3059.5 15 ع1637020225
3065 8.5 ع1637020305
30714 11 ع1637020410
30813 16 ع1637020413
30911 7.5 ع1637020418
31012.5 9.5 ع1637020472
31110.5 10 ع1637020474
31210.5 7.5 ع1637020556
31311 8 ع1637020572
31411 12 ع1637020579
31515 12.5 ع1637020587
31613.5 10.5 ع1637020588
31713 8 ع1637020591
31814.5 16.5 ع1637020593
3197 15 ع1637020595
32020 11.75 ع1637020612
3219 6.5 ع1637020614
32211 14.5 ع1637020616
3235 10.5 ع1637020617
32413 10 ع1637020618

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

صلحاوي   فطيمة زهرة
صبار   مريم

مختاري   نهاد
طلحاوي   نوال

بن عبد الواحد   هجيرة
مصطفاي   حنان
بطيب   شهيناز

قلعي   شيماء
ملوكي   صارة

بغدادي   صليحة
خياط   فاطمة زهرة

حدبون   محمد الشريف
عماني   محمد عبد البديع

داودي   نبيلة
بوزبيبة   وداد

ضريف   وهيبة
سردون   أسماء

مداني   دنيا
كريم   فراح

بن طوط   فطيمة زهرة
بن طلحة   كريمة

قرموش   نور الهدى
شالبي   نورية
تراري   وفاء
بولويز   أمينة

بوحاجب   إسمهان
براك   إيمان
مقدم   ابتسام

بو طوبة   الهام
فليتي   اميرة نبيلة

صباحي   امينة
مومن   حنان
زاير   حنان

براهمي   حنان
صباحي   حورية
حمودة   حورية



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3255.5 ع1637020619
32614 13 ع1637020622
3278 12.5 ع1637020640
32820 13.75 ع1637020651
32915.5 12.5 ع1637020655
33010 6 ع1637020663
33110.5 7 ع1637020670
3324.5 6.5 ع1637020672
33313 12.5 ع1637020678
33414 7.5 ع1637020707
33510 10 ع1637020710
33610 6 ع1637020743
33712 12.75 ع1637020747
33812.5 15.25 ع1637020748
ع3391637020750
34012.5 9.5 ع1637020752
3417 ع1637020758
34212 12 ع1637020765
34311 8 ع1637020769
3449 11.5 ع1637020796
34516.5 13.5 ع1637020814
34615.5 12.5 ع1637020866
34714.5 11.5 ع1637020929
3489 15 ع1637021026
34911.5 15 ع1637021039
35017 14 ع1637021042
35113.5 10.5 ع1637021101
3528.5 12.5 ع1637021141
35314 11 ع1637021202
35414.5 14 ع1637021225
3555.5 5.5 ع1637021236
35610 10.5 ع1637021262
35714.5 11.5 ع1637021292
35810 10 ع1637021318
3599 6.25 ع1637021719
36011.5 18.5 ع1637021720

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

ملوك   حياة
بن حميدة   خديجة

عزوز   زينب
عثماني   سمية
مخفي   سهام

قبلي   شهرزاد
قنشي   صباح

دحماني   صبرين منال
برايس   عائشة

بن رابح   فاطنة
بلمختار   فايزة

قدور   مريم
رحمي   مريم

أوصدرات   مريم
بن مزيان   منال
مستغانمي   نادية
بوحاجب   نسيمة

بن مزيان   نور الهدى
بو حسون   نورة
بوغازي   يوسف

لحلو   إيمان
هني   محمد

مقدم   زوبيدة
سايح   أمينة شيماء

بودالي   إيناس
مرياح   اسماء

مراخة   دنيا
عبد المومن   سعاد

قندوزي   عبد الوهاب
سرحان   فاطمة
صيبا   فاطيمة

بن عبد اهللا   لمياء
حساني   محمد أمين

زغودي   مريم
شقوقي   أسمهان

صباحي   أسيا



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3615.5 ع1637021726
36214 11 ع1637021828
36315 12 ع1637021868
36415.5 12.5 ع1637021871
36513 10 ع1637021971
36611 ع1637022006
3674 3 ع1637022092
3687 6.25 ع1637022197
36915 8.5 ع1637022199
37014 17.5 ع1637022382
37117 15 ع1637022746
3728 ع1637023083
3739 10 ع1637023085
3748 13.5 ع1637023098
37511 ع1637023108
3763.5 5 ع1637023109
37710 13 ع1637023125
37812.5 12 ع1637023151
3792 6 ع1637023178
3807 00 ع1637023188
3816.5 8 ع1637023189
38213 13.5 ع1637023191
3834 7 ع1637023209
38418 7.25 ع1637023333
38512 9 ع1637023347
3866.5 12.5 ع1637023382
3874.5 13 ع1637023494
38816.5 10.25 ع1637023513
38913 10 ع1637023515
3906.5 15 ع1637023525
3919 8.75 ع1637023556
39213 14 ع1637023568
ع3931637023574
39408 15 ع1637023587
39514.5 11.5 ع1637023599
3968.5 11.5 ع1637023603

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

بلحسين   أمين
مزاري   فاطمة الزهراء

دناقة   مرية
مكني   مريم

ميري   إحسان
بلواتق   أحمد
نقاز   شيماء
زاوي   أمنة

بوسطلة   أمين
بوشاشية   زينب

مقامي   عبد الفتاح
بوسكاية   أحالم
بن مونة   أحمد
سليماني   إيمان
بونغلة   بشرى

عياد   بشرى إيمان
سبيح   خديجة

بن معمر   شهيناز
السامحي   فاطمة الزهراء

زناقي   كنزة
شيخ   كنزة
غالم   لبنى
شيخ   منال

سعادي   إيمان
حمداني   بشرى

عياد   سناء
دحماني   صباح
وهراني   إيمان
بوزيدي   رجاء

بايع راسو   آمنة
زياني   رجاء
خليفي   سمية

بن عزوز   صورية
بلقادة   فاطمة الزهراء

حولية   ليلى
عطاري   محمد



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

39717 6.5 ع1637023612
39813 15 ع1637023671
39915 14.75 ع1637023782
40014 16 ع1637023825
4019 7.5 ع1637023833
40214.5 11.5 ع1637023886
40314 11 ع1637023925
40415 13.5 ع1637023949
40512 9 ع1637024021
40617 14 ع1637024030
40714 12.5 ع1637024047
40812 11.5 ع1637024050
40917 14 ع1637024053
41013 15.5 ع1637024124
4114.5 6 ع1637024290
41210.5 11 ع1637024332
4139 16 ع1637024338
41416 8.5 ع1637024401
41512 9 ع1637024412
41612 7 ع1637024433
4176 9 ع1637024446
41816 13 ع1637024481
4199 9.5 ع1637024492
ع4201637024496
42115.5 12.5 ع1637024497
4228 11 ع1637024508
42310 5 ع1637024563
42418 15 ع1637024778
42512 9 ع1637024795
42616 8 ع1637024800
ع4271637024802
ع4281637024813
42910 14.5 ع1637024815
43015 16.5 ع1637024816
ع4311637024837
4324 7.5 ع1637024854

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

سعداوي   منية
بن الدراء   سمية

رازي   ابتسام
برياح   سارة
ددوش   سهام

حرياطي   كنزة
مبخوتي   نسرين

برحمة   وليد
بن عزيزة   أمال

كباس   إيمان
بن مصطفى   سارة

برسيس   سفيان
الغة   شكري

بن سنوسي   شيماء
وذان   عبد الباسط
بن مصطفى   مريم

بلحاجي   مهدي
تركي   الزهور

قن   رحمة
بورجي   عائشة

عصماوي   فريدة
العرقوب   أمال

رايح   رونق
سعدوني   سهير

معصيم   صبرينة
صوفي   ليلى

بن عيني   عبد الخالق
قوديد   أسية

غزري   ايناس
خروبي   حبيب
شواري   حنان

باسعيد   زكرياء
بن جعفر   ساجية
بن هادي   سارة
بوحمامة   محمد

عرابن   وفاء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

43314 8.75 ع1637024856
43413 9.5 ع1637024872
43512 8 ع1637024919
4363 5.5 ع1637024954
43714 10 ع1637024980
4385.5 11 ع1637024984
43913.5 10.5 ع1637025076
44011 8 ع1637025216
44113.5 10.5 ع1637025249
44215.5 12.5 ع1637025806
4435.5 9 ع1637025894
4449 9.75 ع1637025934
44514 16 ع1637025954
44612 10 ع1637025977
44712.5 9.5 ع1637026003
44814 14.5 ع1637026050
4494.5 11.5 ع1637026179
45013.5 10.5 ع1637026254
45112 11.5 ع1637026284
45210 11 ع1637026393
45316.5 13.5 ع1637026442
45414 11 ع1637026688
45514 14.25 ع1637026752
45614 11 ع1637026756
4576.5 11 ع1637026991
45812 9 ع1637027064
45910 7 ع1637027216
4605 13.5 ع1637027225
46112 16.5 ع1637027418
46210.5 6.5 ع1637027615
46318.5 16.5 ع1637027658
46406 13.5 ع1637027700
46513.5 10.5 ع1637027756
46610 6 ع1637027780
4673.5 12.5 ع1637027862
46814.5 11.5 ع1637028089

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

ناصري   ياسمين
بطيوي   أمينة
بومدين   إيمان
عنيتر   موسى

بن مختاري   أبوبكر
دحو   أحالم

غمري   أسماء
غماري   إكرام
ميدون   إيمان
ميلودي   دنية
جباري   رقية
بلعبيد   زكية

بن حسيلة   زهيرة
رحوي   زينب
هواري   سارة
شلدة   سفيان

تاجوري   سهيلة
بربارة   شهيناز
رحوي   صبيحة

اعميمش   عبد الرحمان
قريش   عبد الصمد

مسعد   عمارية
زلبوني   فاطمة
مرابط   فاطمة
طاهري   كمال
مدوري   محمد

يوبي   محمد
سعيدي   محمد

مكاوي زوجة طالب بن د   مديحة
فرواني   نجاة
كبير   نسيمة

علي شايب الدراع   نعيمة
ميلودي   نورالدين
بن عبد اهللا   هاجر

بوزيان   وسام
العيسوف   أمينة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

46916 13 ع1637028109
4704 9 ع1637028210
4716 3 ع1637028360
4723.5 11 ع1637028460
47314.5 11.5 ع1637029403
47415 18 ع1637029488
47513.5 10.5 ع1637029516
ع4761637029746
47715.5 12.5 ع1637029851
47811 13.5 ع1637029878
47914 9 ع1637030029
48016 14 ع1637030082
4818 11 ع1637030373
48215 16 ع1637030480
4839 16.5 ع1637031281
48412 9 ع1637073714
4856.5 7 ع1637074165
4868 11 ع1637074421
4879 11.5 ع1637074844
4888.5 10.5 ع1637074890
4893 8 ع1637075024
49010.5 7.5 ع1637075034
4916.5 5 ع1637075507
4924 6 ع1637075511
4933.5 12.5 ع1637075551
49410 6 ع1637075586
4959 11.25 ع1637075587
4963.5 6 ع1637075594
4974.5 9 ع1637075598
49813 10 ع1637075621
4996.5 11.5 ع1637075982
5005 13 ع1637076160
50111.5 8.5 ع1637076471
5023 10.5 ع1637076474
5032.5 8 ع1637076486
50413 12.5 ع1637076544

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

مهياوي   إسمهان
تيزاوي   حمزة العرابي

نهاري   عائشة
عبدوس   كريمة
لعماري   إيمان

بن حمادي   الهام
قادري   ايمان

عثماني   خضرة
مناد   رويضة
سهولي   زكية
قزولي   سهام

بوهادي   سيدي محمد إيدير
طيب درمل   عقيلة

قادة بلغيتري   فاطمة الزهراء
بن سنوسي   دراوية

محروز   عايدة
سايح   شيماء

بن جريو سجراري   سكينة
عيشاتة   أخالق

أحمد شريف   خيرة
بوزوينة   دنيا
لعجال   سامية

بلقاضي زوبير   أمينة
ريازي   إيمان

بن محيمدة   سعيد
إكاب ماليزي   فاطيمة زهرة

تبر هواري   فايزة
بلختير   كوثر

غرمول   محمد
حمو   يمينة

أعمر بن صابر   رجاء
عبد اهللا   وئام

سي محمد   إيناس
شيخ ميلود   ايمان

سوسي   دنيا
بن سنوسي   نور الهدى



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

50513 13 ع1637076546
50610 10 ع1637076553
5079 10 ع1637076630
50814.5 11.5 ع1637076708
50910.5 ع1637076762
51012 10.5 ع1637076790
5116 10 ع1637076803
ع5121637076928
5139.5 13 ع1637077551
5148 10.5 ع1637078121
51511 8 ع1637078669
51612 9 ع1637078728
51712 13.5 ع1637088102
51813 14 ع1638042551
51911 ع1638042926
5207 12.5 ع1638044525
52113 13.5 ع1638044555
52217.5 15.5 ع1638044613
52312 13 ع1638045109
52415 ع1638045117
52513.5 10.5 ع1638046531
52615.5 12.5 ع1638075860
52711 10 310062-L-151م
52811 00 310063-L-151م
52911 9 310068-L-151م
53014 13 310094-L-151م
53115 18 310151-L-151م
5322 4 310161-L-151م
5335 10.5 310180-L-151م
53414.5 11.5 310272-L-151م
53513 10 310298-L-151م
53611.5 10 310572-L-151م
537310597-L-151م
5389 310625-L-151م
53931114-L-123م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي

بن مداح   هاجر
بن مجاهد   يوسف
بن شيخ   عبد اإلله

بن قادة   ريم
بن حدة   محمد أمين

بن عزوز   نور الهدى
بن سنوسي   وفاء

مسعودي   رحمونة
طاهري   فاطمة الزهراء

المزوار   سارة حنان
زهواني   نعيمة
مباركي   وردة

عثماني   محجوبة
بوبشير   عبد الغني

بوخالفة   علي عز الدين
بوعرفة   إيمان
بن فيسة   خيرة

قادة   فايزة
بوشنافة   وفاء
تهامي   يوسف
حمداوي   سليم
جياللي   خيرة
غربي   نوال
مرابط   نوال

عامر سعيد   أمينة
قهواجي   فاطمة الزهراء ابتسام

بوداود   لبنى
عدة   أمينة

بلعبدلي   رفيقة
طهراوي   ابتسام
حامد   صبرينة
غونان   لحسن

بالل   حنان
زطال   فتيحة

ديندان   شريفة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO2  /  اإلعالم األلي



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

113.5 18 ع001/16
215 13 ع002/16
317 19.5 ع004/16
413 10 ع005/16
514 12 ع010/16
1م6011/15
76.5 6.5 ع011/16
817.5 10 ع012/16
918 14.5 ع013/16

1011 11 ع014/16
1م11015/15
1213 6 ع015/16
1310 06 ع017/16
1418 9 ع020/16
1517 8 ع021/16
1618 12.5 ع023/16
1718 9 ع024/16
1811 10 ع025/16
1917 11 ع027/16
ع20028/16
2116 13.50 ع029/16
2م22029-14
2318 11.5 ع030/16
2413 10 ع031/16
2512 12.5 ع032/16
ع26034/16
2710 7 ع035/16
285.5 14 ع036/16
2913 10.5 ع037/16
ع30038/16
3114 12 ع039/16
3م3213/013
2م3313061210151
3411 4 1م14061210031
2م3514061210074
367 13 2م14061210096

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

جمعي   ابراهيم
غوتي   عبد الرحمان

صبيان   لمياء
بوخالد   ٌٌٌُأمينة
كبير   سامية

بن زغادي   ضياء الدين
جريري   أحمد
عدار   سامية

عبد اهللا ميلود   نجاة
ددوش   سجية

خليفة   عبد الحميد
ولد مزيان   فاطمة

بوهني   مريم
زناقي   فاطمة الزهراء

عياد زدام   فاطمة الزهراء
بن تومي   مريم
بوطريف   سهام
مداحي   سميرة
بوتواتة   سالف

يحياوي   محمود شوقي
بلعباس   فتيحة
زاوي   فضيل

بولنوار   نزيهة
مختار الصديق   حسيبة

بوجنان   نور الهدى
سعيدي   هشام سيف الدين

غرماوي   محمد نابي
زبيري   بشرى
منيري   سميرة
طالب   عصام
عمار   محمد

فراح   زكرياء
سي شعيب   أحالم

زياني   المهدي
بليعقوبي   فاطمة الزهراء

عياد زدام   سيد أحمد



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

3714.5 13.5 2م14061210112
2م3814061210263
392 ع1637010813
4011 7 ع1637010829
4112 6 ع1637010879
4218 7 ع1637010897
4311.5 2.5 ع1637010906
447 8 ع1637010971
4513 13 ع1637011011
4618 4 ع1637011060
4711 10 ع1637011158
4810 4.5 ع1637011165
4910 5 ع1637011235
505 11.5 ع1637011525
5118 5.5 ع1637011589
5218 16.5 ع1637011622
5313 13.5 ع1637011807
5412 6 ع1637012010
ع551637012194
5610 6.5 ع1637012607
ع571637012686
5812 12.5 ع1637012745
5912.5 11.5 ع1637012757
602.5 12.5 ع1637012803
6114 15 ع1637012809
6213 11 ع1637012811
6310 8 ع1637012884
6416 18.5 ع1637012889
658 5 ع1637012894
669 9.5 ع1637012903
679 7 ع1637012908
6818 13 ع1637012934
6910.5 7 ع1637012942
7011 6.5 ع1637012945
7115.5 15 ع1637012977
7212 12 ع1637012993

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

سوسي   لبنى
مسعودي   وليد

بو عبد اهللا   بومدين عبد الكريم
قندوسي   دليلة

بوسير   عبد المجيد
مرابنت   غزالن يمينة

بن فريحة   فراح
بن عيسى   وفاء
بوكنودة   إكرام
مراد   خديجة

جلطي   فاطيمة الزهراء
قنفود   فتيحة سناء

براهيمي   منال
عشباوي   أمال

قوراري   ابتسام
بلزرق   اكرام

صالحي   زينب
بن سنوسي   عماد الدين

بلختير   محمد مكي
دالي يوسف   مريم ريان

حدو   فاطمة الزهراء
قدودو   أحالم
سايح   أمينة

عتيق   جميلة وفاء
حمودي   حسيبة

ماحي   حنان
بومدان   شوميشة
بلعروسي   شيماء

بن ناصر   صبرين
بن عبد اهللا   عبد االله
بلعربي   عبد اللطيف

مرابط   فاطمة الزهراء
ستاوي   فتيحة
كامني   فوزية

بلعربي   مروى
اخلف   نجاة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

734 10.5 ع1637013015
7410.5 10.5 ع1637013025
756 4.5 ع1637013038
7618 12.5 ع1637013042
776 11 ع1637013056
7815 14 ع1637013080
7911 6 ع1637013125
8012 7.5 ع1637013151
813 1 ع1637013158
ع821637013160
8315 12.5 ع1637013164
8415 14.5 ع1637013172
8512 8.5 ع1637013260
8610 5.5 ع1637013266
876 12.5 ع1637013535
8816 14 ع1637013588
8913 10 ع1637013671
9010 6.5 ع1637013687
9116.5 16.5 ع1637013698
9211 7 ع1637013755
9311 13 ع1637013795
949 13 ع1637013808
9517 10.5 ع1637013822
9610.5 10.5 ع1637013856
9718 14.5 ع1637013980
984 6 ع1637014012
9910 5.5 ع1637014177

10010 3.5 ع1637014190
10111 8 ع1637014212
1028.5 ع1637014225
10311 8 ع1637014270
1041 ع1637014273
1057 6 ع1637014277
ع1061637014288
1078 9 ع1637014329
1088.5 2 ع1637014342

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

بن سعد   نور الهدى
طبال   هجيرة

بن عبد اهللا   ياسين
بشيري   يمينة
سعيدي   أسية
يبدري   ايمان
كريب   زينب

درفوف   سوالف
مجدوب   شهيناز فاطمة

بن معمر   شيماء
تابتي   شيماء خولة

بلحاج يوسفي   صورية
اكني   نور الهدى

كراوتي   هدايات رشيدة
بن موالي شريف   أمينة فريال
كرزابي   الشيماء فاطمة الزهرا

جديد   حياة
دحماني   خيرة
طفيلي   رانية

شاطر   سميحة
عميمر   صابرينة

عليوي   عائشة
ممو   عبد القادر
موسوني   غزالن

بونوار   نسرين
لعمى   هاجر
خالد   ايمان

حطاب   فتيحة
بوترفاس   زهيرة

رابح   سمية
حبري   فتيحة
بنور   فريدة

ورياشي   المية
بوزيزة   محمد الفاتح

رزني   يسرى
بن معمر   أنس



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

10914.5 12.5 ع1637014369
1105.5 4.5 ع1637014402
1115.5 3.5 ع1637014416
1125.5 11.5 ع1637014422
11310 4 ع1637014423
11411 10 ع1637014472
11511 5.5 ع1637014634
11611 6.5 ع1637014914
11715 10 ع1637014925
1187.5 8.5 ع1637014943
1197 8.5 ع1637014944
12012 9 ع1637014958
12111 8.5 ع1637014994
12218 17.5 ع1637014998
12311 13.5 ع1637015003
12412 12 ع1637015015
12510 4 ع1637015024
12610.5 12 ع1637015028
ع1271637015033
12816 6 ع1637015036
1299 10 ع1637015068
13014 11.5 ع1637015077
1318 7 ع1637015081
13211 4 ع1637015083
13311.5 8.5 ع1637015087
13412.5 8 ع1637015116
13511 7.5 ع1637015119
1368 5.5 ع1637015132
13716.5 13 ع1637015165
13811 6 ع1637015183
1396 7 ع1637015268
14010 4 ع1637015272
14112 12.5 ع1637015422
14216.5 8.5 ع1637015562
14315 5 ع1637015667
14414.5 13 ع1637015670

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

بلعيد   زهيرة
بن شعبان   مريم

زناسني   نور الهدى
نقاح   هجيرة
شعبان   هناء
ديش   حنان

غزال   بشرى
براهيمي   أمينة

بن عبو   اسمهان
أوناجلة   حكيمة
سعدون   حليمة
كيفاني   رشيدة

دربال   شهيناز خولة
بلخالدي   صابرينة أمال

بن عبو   عائشة
خالدي   عبد الناصر

شاوش رمضان   عويشة سالف
طهراوي   فاطمة الزهراء
العربي   فاطمة الزهراء

زاوي   فتيحة
معالش   مريم

طهراوي   نجاة
غيري   نزيهة ايمان

طبال   نسرين
نعيمي   نعيمة

ولد قدور   إبتسام
حدو   إلهام

بن عزوز   اكرام
يخلف   رانية
مقدر   سعاد
العبيد   وسام

العبدلي   وليدعمر
شاللي   أسماء
حميدي   حسين

بودحري   سماح
صاري   سهام



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

14514 16 ع1637015687
14615 9.5 ع1637015709
14711 0.8 ع1637015779
14810 0.5 ع1637015796
14911 10 ع1637015914
15010.5 12 ع1637016174
1515 8 ع1637016188
15216 18.5 ع1637016199
15318 15.5 ع1637016241
15417 11 ع1637016249
15514 15.5 ع1637016263
1566 6 ع1637016286
15710 14 ع1637016295
1589 13 ع1637016316
15916 12.5 ع1637016355
1604 13 ع1637016364
16111 10 ع1637016368
16212.5 10 ع1637016397
16313.5 12 ع1637016517
16414.5 8.5 ع1637016551
16514 5 ع1637016566
16617 13.5 ع1637016671
16715.5 12 ع1637016758
1688 5.5 ع1637016847
16910 6.5 ع1637016869
17010 10 ع1637016884
1717 4 ع1637016886
17215.5 13.5 ع1637016903
17310 4 ع1637016911
17410 4 ع1637016917
1758 5.5 ع1637016920
17611 09 ع1637016985
17712 10 ع1637017222
17814 14 ع1637017355
17911 7 ع1637017446
1807.5 10.5 ع1637017460

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

مسعودي   شروق
بن عولة   شيماء

قلوش   غوتي
حساين   فاطمة الزهراء
عبو   محمود عبد المتين

عبصاري   أشواق
بن حجبة   اكرام
بن جرميخ   بالل

ممو   سعاد
زحزوح   سومية

زيناي   عبد الصمد
بومناد   مباركة

قوري   محمد ايمن
عديدو   نور الهدى

يزيد   خيرة
بليل   شهيناز

بن جرميخ   عز الدين
طيبي   وفاء

أوهيب   إكرام
بغدادي   نور الهدى

عياد   حورية
مصباح   فاطمة

زوجي   نور الهدى
بن عزوز   إكرام

ميمون   بشرى
بن قلوش   حميدة

بويدة   حنان
نقادي   رفيدة

قدوري   سارة
بوداود   سمية

عبد القادر عبيد   سهام
شليحي   مريم
مصباح   خولة
عينة   ميمونة

جباري   أسماء
بن عراج   أنيسة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

18111 3 ع1637017480
18211 2 ع1637017520
18313 11 ع1637017531
18410 7 ع1637017532
18511 8.5 ع1637017533
18614 6 ع1637017544
1878.5 5 ع1637017566
18816 13 ع1637017597
18910.5 6.5 ع1637017602
19010 6 ع1637017605
1912 4 ع1637017611
19210 6 ع1637017627
19312 8.5 ع1637017629
19412 9 ع1637017681
19513 8.5 ع1637017690
19612 10 ع1637017751
19714.5 13.5 ع1637017757
19810 02 ع1637017776
1999 12 ع1637017779
20010 4 ع1637017813
20112 10 ع1637017882
20213 11 ع1637017927
20313.5 13 ع1637017963
20410 4 ع1637018014
20510 5 ع1637018066
20610 4 ع1637018116
20714.5 7 ع1637018225
20812 4 ع1637018327
20913.5 6.5 ع1637018332
21010 03 ع1637018336
21110 4 ع1637018342
21217.5 12.5 ع1637018362
21317.5 13.5 ع1637018444
21410 03 ع1637018477
21510 5 ع1637018495
21618.5 12.5 ع1637018515

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

بن حمو   الحبيب
بورورو   حليمة
بن لزرق   حنان
بن حمو   حنان

غالي   حنان
ساحي   حياة

رقاب   رزيقة
بلهاشمي   سارة

طالح   سامية
كريف   سعاد

بورورو   سلمة
حاج محمد   شمس الدين

دباب   شهرة
جباري   فاطمة زهرة

سماحي   فتيحة
بن زاير   نسرين

بشالغم   نصرالدين
جلولي   هاجر

بن شريف   هاجر
شعبان   يونس
قريشي   سفيان
قيداري   أحالم

عيساوي   احالم
بوزرواطة   خثير

بليسير   سهام
فاتحي   عبدالقادر

بلعروسي   نور الهدى
بوتليتاش   خديجة

مهاجر   رقية
كبير   سارة

كدان   شهيناز
تونكوب   نور الهدى

يوسفي   مريم
جليل   أنيسة

ددوش   إيمان
بشير   ايمان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

2178 11 ع1637018521
21815 7 ع1637018532
21913 3 ع1637018533
22011 9 ع1637018547
2215 12.5 ع1637018557
22213 6.5 ع1637018568
22318 12 ع1637018590
22414.5 10.5 ع1637018591
22510 8 ع1637018602
2266 8 ع1637018605
2278 1 ع1637018609
22811 6 ع1637018610
2298 4 ع1637018631
ع2301637018638
23114 12 ع1637018639
2329 8 ع1637018660
23310 4 ع1637018671
23412 12 ع1637018672
23510 7 ع1637018706
23614.5 7.5 ع1637018723
23714.5 13.5 ع1637018739
23815 6 ع1637018745
2397.5 7 ع1637018786
24017 8 ع1637018788
24116.5 10.5 ع1637018795
ع2421637018799
24310 6.5 ع1637018800
2449.5 10 ع1637018806
24513 13.5 ع1637018835
24617 16 ع1637018845
2478.5 2.5 ع1637018852
24811 10 ع1637018858
24915 10 ع1637018866
25012 10 ع1637018878
25110 2 ع1637018905
25218 13.5 ع1637018919

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

بن بوطريف   بشرى
بن عمارة   بهية
بن عايدة   بهية

الشيخ براشد   حنان
عامر   خليدة

عميمر   راضية
مفتاحي   زينب

بن عزوز   زينب
درفوف   سعاد

بن جياللي   سفيان
بن قو   سماح

بن حدو   سمر جيهان
بوداود   شهيرة

بن مهدي   شيماء
أحمد عمار   شيماء

لحمر   عبد اهللا
حسين   عطيفة
حساين   عفراء

الحاج اعمر   لينة
بكوش   محمد أمين

بداوي   مراد
بلعيمش   مريم

صخري   نورية جيهان
بحار   هاجر
بغلي   وسام
بالل   وسيلة
داود   وفاء

صفو   وهيبة
بلخضر   أمنة

باب العياط   إكرام
بن عزة   اسمهان

شاعة   بشرى
بحار   حليمة

بن فريحة   خيرة
بن حاجي   سلمى

عتو   شهرزاد



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

25314 12 ع1637018922
2548.5 7.5 ع1637018946
25511 10 ع1637019147
25618.5 14.5 ع1637019232
25713 12 ع1637019242
25810 7 ع1637019285
25915 13 ع1637019319
26010 7 ع1637019355
26110 4 ع1637019426
26211 10 ع1637019516
26317.5 11.5 ع1637019610
2646 2 ع1637019643
26518 13 ع1637019652
26615 12 ع1637019684
26718 14 ع1637019687
26811 11 ع1637019698
26910 4 ع1637019755
27011.5 8 ع1637019792
27110 15 ع1637019850
27211 2 ع1637019881
27310 5 ع1637019897
27415 10.5 ع1637019901
27510 5 ع1637019913
27612.5 5 ع1637019924
27714 10 ع1637019925
27812 7 ع1637019940
27916.5 12.5 ع1637019941
28010 8 ع1637019950
2817 14 ع1637019953
28212 10 ع1637019959
28312 6 ع1637019967
28410 6.5 ع1637019971
28515.5 7.5 ع1637019972
2864 ع1637019978
2876 4 ع1637019979
28818 16 ع1637019983

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

مشرنن   شهيناز
بلومي   فاطمة الزهراء

هاشمي   أمال
تقار   بثينة دنيا زاد
بن رمضان   بشرى
حاج ميمون   خليدة

بلعباس   رحمة
شايف   سارة

درقاوي   عايدة
خيار   فتيحة
صايم   مريم

بن ساحة   منى
بوحسون   مونية

بوعالية   نور الهدى
بوراس   نور الهدى

معط اهللا   هاجر
حاكم   يحيى

نورين   اسمهان
عبد المومن   فاطيمة الزهراء

برحايل   فتح الزهور
بن عبد اهللا   حسام
رمضاني   زهرة

غربي   هاجر
عجاج   أسامة
يوبي   أسماء

برمضان   إيمان
رحموني   ابتسام

كوكب   ايمن
بونخالة   بشرى
بوقنطار   جهيدة
بوسلهام   دعاء

عابد   رشيدة
زغودي   رفيق
برابح   سفيان
شعبان   سمية
مزيان   سهام



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

28913 13 ع1637019985
29013 7 ع1637019987
29115.5 13.5 ع1637019996
29216.5 12 ع1637020010
29313 10 ع1637020018
29417.5 7.5 ع1637020025
2958.5 8 ع1637020027
29610 5.5 ع1637020029
29710.5 9.5 ع1637020044
29816 14 ع1637020056
29910 6.5 ع1637020057
3006.5 7.5 ع1637020060
30116 8 ع1637020096
30211 10 ع1637020109
30310 3 ع1637020113
30417 11 ع1637020115
30518 10.5 ع1637020118
30610 4 ع1637020128
30712 08 ع1637020133
30816 12.5 ع1637020134
30910 4 ع1637020140
31012 5 ع1637020148
31110 5 ع1637020151
31211.5 6 ع1637020225
31314 5 ع1637020305
3147 5 ع1637020410
31514 13 ع1637020413
31613 7 ع1637020418
31710 6 ع1637020472
31811 7.5 ع1637020474
31916 5 ع1637020556
32011 8 ع1637020572
32112 4 ع1637020579
32213 7 ع1637020587
32318 11 ع1637020588
32413 10 ع1637020591

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

مجاهدي   سومية
رحالي   سيد أحمد

موالك   صارة
سعيداني   عبير

عيساني   فاطمة الزهراء
مقلش   فايزة

شالبي   فتيحة
صلحاوي   فطيمة زهرة

صبار   مريم
مختاري   نهاد
طلحاوي   نوال

بن عبد الواحد   هجيرة
مصطفاي   حنان
بطيب   شهيناز

قلعي   شيماء
ملوكي   صارة

بغدادي   صليحة
خياط   فاطمة زهرة

حدبون   محمد الشريف
عماني   محمد عبد البديع

داودي   نبيلة
بوزبيبة   وداد

ضريف   وهيبة
سردون   أسماء

مداني   دنيا
كريم   فراح

بن طوط   فطيمة زهرة
بن طلحة   كريمة

قرموش   نور الهدى
شالبي   نورية
تراري   وفاء
بولويز   أمينة

بوحاجب   إسمهان
براك   إيمان
مقدم   ابتسام

بو طوبة   الهام



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

32514 14.5 ع1637020593
32615 9 ع1637020595
32712 12 ع1637020612
32815 13.5 ع1637020614
32911 9 ع1637020616
33016 10 ع1637020617
33110 7 ع1637020618
33215 9.5 ع1637020619
33311 10 ع1637020622
33415.5 8 ع1637020640
33514 11 ع1637020651
33615 8 ع1637020655
33710 7 ع1637020663
33810 5 ع1637020670
33912 12.5 ع1637020672
3407 7 ع1637020678
34115 16 ع1637020707
34215 9.5 ع1637020710
34310 5 ع1637020743
34412.5 11.5 ع1637020747
34515.5 11 ع1637020748
3466 4 ع1637020750
34718 12.5 ع1637020752
34810 12 ع1637020758
34912 11 ع1637020765
35010 11 ع1637020769
35112 10 ع1637020796
35211 8 ع1637020814
35310 3 ع1637020866
35415 14.5 ع1637020929
35515 11.5 ع1637021026
3568 4 ع1637021039
35717 11.5 ع1637021042
35816 11.5 ع1637021101
35911 14 ع1637021141
36011 7 ع1637021202

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

فليتي   اميرة نبيلة
صباحي   امينة
مومن   حنان
زاير   حنان

براهمي   حنان
صباحي   حورية
حمودة   حورية

ملوك   حياة
بن حميدة   خديجة

عزوز   زينب
عثماني   سمية
مخفي   سهام

قبلي   شهرزاد
قنشي   صباح

دحماني   صبرين منال
برايس   عائشة

بن رابح   فاطنة
بلمختار   فايزة

قدور   مريم
رحمي   مريم

أوصدرات   مريم
بن مزيان   منال
مستغانمي   نادية
بوحاجب   نسيمة

بن مزيان   نور الهدى
بو حسون   نورة
بوغازي   يوسف

لحلو   إيمان
هني   محمد

مقدم   زوبيدة
سايح   أمينة شيماء

بودالي   إيناس
مرياح   اسماء

مراخة   دنيا
عبد المومن   سعاد

قندوزي   عبد الوهاب



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

36113.5 13 ع1637021225
36211 7 ع1637021236
36312 9.5 ع1637021262
36412 10 ع1637021292
36517.5 12.5 ع1637021318
36614.5 9 ع1637021719
36712 11.5 ع1637021720
36814.5 12.5 ع1637021726
36910 10 ع1637021828
37012 11 ع1637021868
37117 19.5 ع1637021871
37214 13 ع1637021971
37312 6 ع1637022006
37412 11 ع1637022092
37514.5 5 ع1637022197
37610 01 ع1637022199
37712 06 ع1637022382
37817 4 ع1637022746
3798 7 ع1637023083
38006 02 ع1637023085
38112 12 ع1637023098
38202 ع1637023108
3839 12 ع1637023109
3844 ع1637023125
ع3851637023151
38610 3 ع1637023178
38716 9 ع1637023188
38811 8.5 ع1637023189
38910 6.5 ع1637023191
39010 6.5 ع1637023209
3915 8.5 ع1637023333
39210 5 ع1637023347
39313.5 9 ع1637023382
39411 15 ع1637023494
39513.5 8 ع1637023513
39610 3 ع1637023515

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

سرحان   فاطمة
صيبا   فاطيمة

بن عبد اهللا   لمياء
حساني   محمد أمين

زغودي   مريم
شقوقي   أسمهان

صباحي   أسيا
بلحسين   أمين

مزاري   فاطمة الزهراء
دناقة   مرية
مكني   مريم

ميري   إحسان
بلواتق   أحمد
نقاز   شيماء
زاوي   أمنة

بوسطلة   أمين
بوشاشية   زينب

مقامي   عبد الفتاح
بوسكاية   أحالم
بن مونة   أحمد
سليماني   إيمان
بونغلة   بشرى

عياد   بشرى إيمان
سبيح   خديجة

بن معمر   شهيناز
السامحي   فاطمة الزهراء

زناقي   كنزة
شيخ   كنزة
غالم   لبنى
شيخ   منال

سعادي   إيمان
حمداني   بشرى

عياد   سناء
دحماني   صباح
وهراني   إيمان
بوزيدي   رجاء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

39715.5 17.5 ع1637023525
39815.5 10.5 ع1637023556
39913 11 ع1637023568
4009 7.5 ع1637023574
40118 16.5 ع1637023587
40212 12 ع1637023599
40314 13 ع1637023603
40410 8 ع1637023612
40514 11 ع1637023671
40618.5 14 ع1637023782
40710 03 ع1637023825
40811 11.5 ع1637023833
40911 10 ع1637023886
41012 11 ع1637023925
41110 4 ع1637023949
4126 5.5 ع1637024021
41312 12.5 ع1637024030
41414 12 ع1637024047
4155 02 ع1637024050
41610 10 ع1637024053
41713 12 ع1637024124
41810 6 ع1637024290
4197 9 ع1637024332
42011 7 ع1637024338
42118.5 17 ع1637024401
42210 5 ع1637024412
42310 7 ع1637024433
42411.5 9 ع1637024446
42514 10 ع1637024481
4263 6 ع1637024492
4278.5 5.5 ع1637024496
42812 8 ع1637024497
42911 9 ع1637024508
43015 14.5 ع1637024563
43110 5.5 ع1637024778
43210 6 ع1637024795

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

بايع راسو   آمنة
زياني   رجاء
خليفي   سمية

بن عزوز   صورية
بلقادة   فاطمة الزهراء

حولية   ليلى
عطاري   محمد
سعداوي   منية

بن الدراء   سمية
رازي   ابتسام
برياح   سارة
ددوش   سهام

حرياطي   كنزة
مبخوتي   نسرين

برحمة   وليد
بن عزيزة   أمال

كباس   إيمان
بن مصطفى   سارة

برسيس   سفيان
الغة   شكري

بن سنوسي   شيماء
وذان   عبد الباسط
بن مصطفى   مريم

بلحاجي   مهدي
تركي   الزهور

قن   رحمة
بورجي   عائشة

عصماوي   فريدة
العرقوب   أمال

رايح   رونق
سعدوني   سهير

معصيم   صبرينة
صوفي   ليلى

بن عيني   عبد الخالق
قوديد   أسية

غزري   ايناس



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

43311 10 ع1637024800
ع4341637024802
43514 4 ع1637024813
43611 6 ع1637024815
43714 09 ع1637024816
ع4381637024837
43912 13 ع1637024854
4409.5 10 ع1637024856
4416 8 ع1637024872
44211 4 ع1637024919
4437 8.5 ع1637024954
44412 10 ع1637024980
44511 9 ع1637024984
44610 5 ع1637025076
44710 6.5 ع1637025216
44818 12.5 ع1637025249
44917.5 9 ع1637025806
45014 7.5 ع1637025894
45110.5 8 ع1637025934
45213 10 ع1637025954
45313.5 10.5 ع1637025977
45411 7.5 ع1637026003
45512 12 ع1637026050
45611.5 10.5 ع1637026179
45717.5 10 ع1637026254
4587 10 ع1637026284
45918 12 ع1637026393
46013 11 ع1637026442
46118 13.5 ع1637026688
46218 16.5 ع1637026752
46318 15.5 ع1637026756
ع4641637026991
46515 14 ع1637027064
46615.5 6 ع1637027216
4678 9 ع1637027225
46812 11 ع1637027418

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

خروبي   حبيب
شواري   حنان

باسعيد   زكرياء
بن جعفر   ساجية
بن هادي   سارة
بوحمامة   محمد

عرابن   وفاء
ناصري   ياسمين

بطيوي   أمينة
بومدين   إيمان
عنيتر   موسى

بن مختاري   أبوبكر
دحو   أحالم

غمري   أسماء
غماري   إكرام
ميدون   إيمان
ميلودي   دنية
جباري   رقية
بلعبيد   زكية

بن حسيلة   زهيرة
رحوي   زينب
هواري   سارة
شلدة   سفيان

تاجوري   سهيلة
بربارة   شهيناز
رحوي   صبيحة

اعميمش   عبد الرحمان
قريش   عبد الصمد

مسعد   عمارية
زلبوني   فاطمة
مرابط   فاطمة
طاهري   كمال
مدوري   محمد

يوبي   محمد
سعيدي   محمد

مكاوي زوجة طالب بن د   مديحة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

46910 6 ع1637027615
47011 10 ع1637027658
47118 17.5 ع1637027700
47217 6 ع1637027756
4736 12.5 ع1637027780
47410 6.5 ع1637027862
47512 12 ع1637028089
47612 12 ع1637028109
47715 12.5 ع1637028210
4789 9 ع1637028360
47911 10 ع1637028460
48014 07 ع1637029403
48110 8 ع1637029488
48210 8.5 ع1637029516
ع4831637029746
48416.5 8.5 ع1637029851
48513 8.5 ع1637029878
48611 13 ع1637030029
48715 10 ع1637030082
48815.5 11 ع1637030373
48915 14 ع1637030480
49012 10 ع1637031281
49112 11 ع1637073714
4927 12 ع1637074165
49301 02 ع1637074421
49413 10 ع1637074844
49513 11.5 ع1637074890
49610 4 ع1637075024
49712 12 ع1637075034
49816 5 ع1637075507
49914 8 ع1637075511
50018 14 ع1637075551
50110 6 ع1637075586
50216.5 13.5 ع1637075587
50316.5 12 ع1637075594
50410 6 ع1637075598

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

فرواني   نجاة
كبير   نسيمة

علي شايب الدراع   نعيمة
ميلودي   نورالدين
بن عبد اهللا   هاجر

بوزيان   وسام
العيسوف   أمينة

مهياوي   إسمهان
تيزاوي   حمزة العرابي

نهاري   عائشة
عبدوس   كريمة
لعماري   إيمان

بن حمادي   الهام
قادري   ايمان

عثماني   خضرة
مناد   رويضة
سهولي   زكية
قزولي   سهام

بوهادي   سيدي محمد إيدير
طيب درمل   عقيلة

قادة بلغيتري   فاطمة الزهراء
بن سنوسي   دراوية

محروز   عايدة
سايح   شيماء

بن جريو سجراري   سكينة
عيشاتة   أخالق

أحمد شريف   خيرة
بوزوينة   دنيا
لعجال   سامية

بلقاضي زوبير   أمينة
ريازي   إيمان

بن محيمدة   سعيد
إكاب ماليزي   فاطيمة زهرة

تبر هواري   فايزة
بلختير   كوثر

غرمول   محمد



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

50512 7 ع1637075621
50612 10 ع1637075982
5077.5 14 ع1637076160
50810 5.5 ع1637076471
50910 5.5 ع1637076474
51010 12 ع1637076486
51111 7 ع1637076544
5125 2 ع1637076546
51315 12.5 ع1637076553
5148.5 9.5 ع1637076630
51512 8 ع1637076708
5162 1 ع1637076762
51712 10 ع1637076790
51810 3.5 ع1637076803
51917 12 ع1637076928
52013.5 8 ع1637077551
52110 5.5 ع1637078121
52218.5 17.5 ع1637078669
52313 11 ع1637078728
52410 12 ع1637088102
5255 4 ع1638042551
52612 10 ع1638042926
5279 4 ع1638044525
52812 10 ع1638044555
52910 5.5 ع1638044613
53013 11 ع1638045109
ع5311638045117
53210 5 ع1638046531
53316 8 ع1638075860
53417 10.5 310063-L-151م
53512 2 310094-L-151م
53611 7 310110-L-15ع
53712 10 310151-L-151م
53810 3 310161-L-151م
5398 1.5 310179-L-151م
54011 11 310180-L-151م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

حمو   يمينة
أعمر بن صابر   رجاء

عبد اهللا   وئام
سي محمد   إيناس
شيخ ميلود   ايمان

سوسي   دنيا
بن سنوسي   نور الهدى

بن مداح   هاجر
بن مجاهد   يوسف
بن شيخ   عبد اإلله

بن قادة   ريم
بن حدة   محمد أمين

بن عزوز   نور الهدى
بن سنوسي   وفاء

مسعودي   رحمونة
طاهري   فاطمة الزهراء

المزوار   سارة حنان
زهواني   نعيمة
مباركي   وردة

عثماني   محجوبة
بوبشير   عبد الغني

بوخالفة   علي عز الدين
بوعرفة   إيمان
بن فيسة   خيرة

قادة   فايزة
بوشنافة   وفاء
تهامي   يوسف
حمداوي   سليم
جياللي   خيرة
مرابط   نوال

قهواجي   فاطمة الزهراء ابتسام
بوجمعة   ليلى
بوداود   لبنى

عدة   أمينة
لزعر   رضوان
بلعبدلي   رفيقة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

541310202-L-151م
542310221-L-151م
5437 4 310247-L-151م
54411 10 310256-L-15ع
54511 11 310272-L-151م
54614 6 310298-L-151م
547310484-L-15ع
54815 3 310521-L-151م
549310522-L-151م
55013 10 310542-L-151م
551310569-L-15ع
5524 310572-L-151م
553310597-L-151م
5544 1 310625-L-151م
555310706-L-15ع
55631127-L-112م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األساسية  /  FO4  /  البالغة العربية

مباركي   إكرام
بن كرمة   رحيمة

رحلي   رضا
بوقنطار   نسرين
طهراوي   ابتسام
حامد   صبرينة

بن عبد الرحمان   عائشة
جياللي   وليد بوزيان

مجاهدي   ياسر
زيدوري   سمية
لقدش   عمارية
غونان   لحسن

بالل   حنان
زطال   فتيحة

تبحريتي   سامية
حكيم   عبد البر



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

115 15 ع001/16
216 8.75 ع002/16
314 13.5 ع004/16
413 13 ع005/16
515 19 ع010/16
610 7.5 ع011/16
71 ع012/16
814 14.5 ع013/16
914.5 9.25 ع014/16

1م10015/15
1112 7 ع015/16
1211 9.5 ع017/16
1316 19 ع020/16
1416 9 ع021/16
1510 02 ع023/16
1606 02 ع024/16
1712 6 ع025/16
1811.5 11.5 1م026/14
1900 0.5 ع026/15
2001 ع027/16
2100 4 ع028/16
2211 9 ع029/16
2306 06 ع030/16
2413 12 ع031/16
2514 15 ع032/16
ع26034/16
2711 6.25 ع035/16
2814 14 ع036/16
2911 9 ع037/16
3011 10 ع038/16
3111 6 ع039/16
3م3213/013
3311 8.5 1م14061210031
2م3414061210074
3511 9 2م14061210096
3613.5 5.25 2م14061210112

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

جمعي   ابراهيم
غوتي   عبد الرحمان

صبيان   لمياء
بوخالد   ٌٌٌُأمينة
كبير   سامية

جريري   أحمد
عدار   سامية

عبد اهللا ميلود   نجاة
ددوش   سجية

خليفة   عبد الحميد
ولد مزيان   فاطمة

بوهني   مريم
زناقي   فاطمة الزهراء

عياد زدام   فاطمة الزهراء
بن تومي   مريم
بوطريف   سهام
مداحي   سميرة
لعريف   ابراهيم

سبيح   نادية
بوتواتة   سالف

يحياوي   محمود شوقي
بلعباس   فتيحة
بولنوار   نزيهة

مختار الصديق   حسيبة
بوجنان   نور الهدى

سعيدي   هشام سيف الدين
غرماوي   محمد نابي

زبيري   بشرى
منيري   سميرة
طالب   عصام
عمار   محمد

فراح   زكرياء
زياني   المهدي

بليعقوبي   فاطمة الزهراء
عياد زدام   سيد أحمد

سوسي   لبنى



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

2م3714061210263
3811 2.5 1م14061210350
396 01 ع1637010813
4012.5 9.5 ع1637010829
4116 12.25 ع1637010879
428 4 ع1637010897
4313 11 ع1637010906
4415 1.75 ع1637010971
4516 15.5 ع1637011011
468 02 ع1637011060
4711 11 ع1637011158
4814 4 ع1637011165
4900 3.25 ع1637011235
508 7 ع1637011525
5116 9 ع1637011589
5215 18 ع1637011622
5302 ع1637011807
545 5 ع1637012010
556 9 ع1637012194
5614 13.75 ع1637012607
ع571637012686
5811 8.75 ع1637012745
5912 10 ع1637012757
6012 9 ع1637012803
6116 19 ع1637012809
6212 12.5 ع1637012811
6316 8.25 ع1637012884
6413 11 ع1637012889
6511 5 ع1637012894
6600 1.5 ع1637012903
6713 7 ع1637012908
6810 12 ع1637012934
698 06 ع1637012942
7013.5 5.5 ع1637012945
7113 9 ع1637012977
7204 02 ع1637012993

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

مسعودي   وليد
آل سيد الشيخ   فتيحة

بو عبد اهللا   بومدين عبد الكريم
قندوسي   دليلة

بوسير   عبد المجيد
مرابنت   غزالن يمينة

بن فريحة   فراح
بن عيسى   وفاء
بوكنودة   إكرام
مراد   خديجة

جلطي   فاطيمة الزهراء
قنفود   فتيحة سناء

براهيمي   منال
عشباوي   أمال

قوراري   ابتسام
بلزرق   اكرام

صالحي   زينب
بن سنوسي   عماد الدين

بلختير   محمد مكي
دالي يوسف   مريم ريان

حدو   فاطمة الزهراء
قدودو   أحالم
سايح   أمينة

عتيق   جميلة وفاء
حمودي   حسيبة

ماحي   حنان
بومدان   شوميشة
بلعروسي   شيماء

بن ناصر   صبرين
بن عبد اهللا   عبد االله
بلعربي   عبد اللطيف

مرابط   فاطمة الزهراء
ستاوي   فتيحة
كامني   فوزية

بلعربي   مروى
اخلف   نجاة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

7313 7 ع1637013015
7411 04 ع1637013025
7516 10.25 ع1637013038
7615 16 ع1637013042
774 02 ع1637013056
7811 8 ع1637013080
7911.5 11.5 ع1637013125
8011.5 13.75 ع1637013151
8116 16.5 ع1637013158
826 8 ع1637013160
834 8 ع1637013164
8400 5 ع1637013172
8511.5 10.5 ع1637013260
8613 10.25 ع1637013266
8716 10.25 ع1637013535
8812 10 ع1637013588
8914 15.25 ع1637013671
9012 9 ع1637013687
9110 4 ع1637013698
9215 17.75 ع1637013755
939 5 ع1637013795
947 11 ع1637013808
958 6 ع1637013822
9611 7.5 ع1637013856
9715 6 ع1637013980
9812 11 ع1637014012
9914 5.75 ع1637014177

10011 7.25 ع1637014190
10116 9.25 ع1637014212
10211 7.5 ع1637014225
10312.5 9 ع1637014270
1049 8 ع1637014273
10511 6 ع1637014277
10611 3 ع1637014288
10712 10 ع1637014329
10811 1.75 ع1637014342

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

بن سعد   نور الهدى
طبال   هجيرة

بن عبد اهللا   ياسين
بشيري   يمينة
سعيدي   أسية
يبدري   ايمان
كريب   زينب

درفوف   سوالف
مجدوب   شهيناز فاطمة

بن معمر   شيماء
تابتي   شيماء خولة

بلحاج يوسفي   صورية
اكني   نور الهدى

كراوتي   هدايات رشيدة
بن موالي شريف   أمينة فريال
كرزابي   الشيماء فاطمة الزهرا

جديد   حياة
دحماني   خيرة
طفيلي   رانية

شاطر   سميحة
عميمر   صابرينة

عليوي   عائشة
ممو   عبد القادر
موسوني   غزالن

بونوار   نسرين
لعمى   هاجر
خالد   ايمان

حطاب   فتيحة
بوترفاس   زهيرة

رابح   سمية
حبري   فتيحة
بنور   فريدة

ورياشي   المية
بوزيزة   محمد الفاتح

رزني   يسرى
بن معمر   أنس



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

10911 11 ع1637014369
11015 10.75 ع1637014402
11113 6.25 ع1637014416
11216 16 ع1637014422
11313 7 ع1637014423
11411 14.5 ع1637014472
11511 7.75 ع1637014634
11611 6.5 ع1637014914
11713 8 ع1637014925
11811 7 ع1637014943
11911 6 ع1637014944
12011 5.5 ع1637014958
12111 10 ع1637014994
12214 15 ع1637014998
12315 9.25 ع1637015003
12412.5 8 ع1637015015
12511 1.75 ع1637015024
1264 6 ع1637015028
1278 6 ع1637015033
12810 5 ع1637015036
12910 8 ع1637015068
13012 6 ع1637015077
13111 8.5 ع1637015081
1328 3 ع1637015083
13312 10 ع1637015087
13412 10 ع1637015116
13511 5.5 ع1637015119
13616 12.75 ع1637015132
13710 7 ع1637015165
1382 6 ع1637015183
13914 5 ع1637015268
14010 ع1637015272
14113 5.5 ع1637015422
14210 5 ع1637015562
14310 11 ع1637015667
14411 02 ع1637015670

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

بلعيد   زهيرة
بن شعبان   مريم

زناسني   نور الهدى
نقاح   هجيرة
شعبان   هناء
ديش   حنان

غزال   بشرى
براهيمي   أمينة

بن عبو   اسمهان
أوناجلة   حكيمة
سعدون   حليمة
كيفاني   رشيدة

دربال   شهيناز خولة
بلخالدي   صابرينة أمال

بن عبو   عائشة
خالدي   عبد الناصر

شاوش رمضان   عويشة سالف
طهراوي   فاطمة الزهراء
العربي   فاطمة الزهراء

زاوي   فتيحة
معالش   مريم

طهراوي   نجاة
غيري   نزيهة ايمان

طبال   نسرين
نعيمي   نعيمة

ولد قدور   إبتسام
حدو   إلهام

بن عزوز   اكرام
يخلف   رانية
مقدر   سعاد
العبيد   وسام

العبدلي   وليدعمر
شاللي   أسماء
حميدي   حسين

بودحري   سماح
صاري   سهام



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

1454 02 ع1637015687
14616 8.5 ع1637015709
14715 10 ع1637015779
14813.5 8.25 ع1637015796
14912 2 ع1637015914
1508 6 ع1637016174
1517 9 ع1637016188
15212 10.5 ع1637016199
1534 8 ع1637016241
15410 6 ع1637016249
15510 6 ع1637016263
15611 6.5 ع1637016286
15714.5 11.75 ع1637016295
1586 4 ع1637016316
15910 6.5 ع1637016355
1606 1 ع1637016364
16110 12 ع1637016368
1629 11 ع1637016397
16313 14 ع1637016517
1649 8 ع1637016551
16515 12 ع1637016566
16606 02 ع1637016671
16714 7 ع1637016758
16816 12.75 ع1637016847
ع1691637016869
1706 4 ع1637016884
17100 4 ع1637016886
17213 13 ع1637016903
17313.5 7.5 ع1637016911
17415 6.5 ع1637016917
1757 7 ع1637016920
17614 6 ع1637016985
17715.5 18.5 ع1637017222
17814 11 ع1637017355
17911 1 ع1637017446
18016 14.5 ع1637017460

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

مسعودي   شروق
بن عولة   شيماء

قلوش   غوتي
حساين   فاطمة الزهراء
عبو   محمود عبد المتين

عبصاري   أشواق
بن حجبة   اكرام
بن جرميخ   بالل

ممو   سعاد
زحزوح   سومية

زيناي   عبد الصمد
بومناد   مباركة

قوري   محمد ايمن
عديدو   نور الهدى

يزيد   خيرة
بليل   شهيناز

بن جرميخ   عز الدين
طيبي   وفاء

أوهيب   إكرام
بغدادي   نور الهدى

عياد   حورية
مصباح   فاطمة

زوجي   نور الهدى
بن عزوز   إكرام

ميمون   بشرى
بن قلوش   حميدة

بويدة   حنان
نقادي   رفيدة

قدوري   سارة
بوداود   سمية

عبد القادر عبيد   سهام
شليحي   مريم
مصباح   خولة
عينة   ميمونة

جباري   أسماء
بن عراج   أنيسة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

18106 03 ع1637017480
18213.5 4.5 ع1637017520
18315 14 ع1637017531
18413 15 ع1637017532
18511 2.25 ع1637017533
18602 ع1637017544
18711 9 ع1637017566
18814 14 ع1637017597
18906 02 ع1637017602
19014 11.75 ع1637017605
19116 3.25 ع1637017611
19211 1.5 ع1637017627
19311 8.5 ع1637017629
19411 1.5 ع1637017681
19513 10 ع1637017690
19613 12 ع1637017751
19714 03 ع1637017757
19811 3 ع1637017776
19913.5 6 ع1637017779
20011 3.75 ع1637017813
20111 3 ع1637017882
20214 15 ع1637017927
20315 12 ع1637017963
20411 1.75 ع1637018014
20514.5 8.5 ع1637018066
20613.5 13.5 ع1637018116
20713 8 ع1637018225
20815.5 6.5 ع1637018327
20914 16 ع1637018332
21012 7 ع1637018336
21113 9.75 ع1637018342
21210 6 ع1637018362
21310 8.5 ع1637018444
21411 5.5 ع1637018477
21511 7.75 ع1637018495
21614 11 ع1637018515

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

بن حمو   الحبيب
بورورو   حليمة
بن لزرق   حنان
بن حمو   حنان

غالي   حنان
ساحي   حياة

رقاب   رزيقة
بلهاشمي   سارة

طالح   سامية
كريف   سعاد

بورورو   سلمة
حاج محمد   شمس الدين

دباب   شهرة
جباري   فاطمة زهرة

سماحي   فتيحة
بن زاير   نسرين

بشالغم   نصرالدين
جلولي   هاجر

بن شريف   هاجر
شعبان   يونس
قريشي   سفيان
قيداري   أحالم

عيساوي   احالم
بوزرواطة   خثير

بليسير   سهام
فاتحي   عبدالقادر

بلعروسي   نور الهدى
بوتليتاش   خديجة

مهاجر   رقية
كبير   سارة

كدان   شهيناز
تونكوب   نور الهدى

يوسفي   مريم
جليل   أنيسة

ددوش   إيمان
بشير   ايمان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

21714 8 ع1637018521
21812 05 ع1637018532
2194 01 ع1637018533
22013 10 ع1637018547
22108 09 ع1637018557
2227 02 ع1637018568
22312 02 ع1637018590
22414 4 ع1637018591
22513 7.75 ع1637018602
2266 3 ع1637018605
22714 6 ع1637018609
22813 07 ع1637018610
22914 6.25 ع1637018631
ع2301637018638
23111 11 ع1637018639
2325 10.5 ع1637018660
23311 1.25 ع1637018671
23413 13.25 ع1637018672
23511 5.5 ع1637018706
23612 9 ع1637018723
23714 10 ع1637018739
23813 10 ع1637018745
23904 02 ع1637018786
24013 04 ع1637018788
24110 6 ع1637018795
ع2421637018799
24312 11.5 ع1637018800
24412 10 ع1637018806
24514 8 ع1637018835
24613 6 ع1637018845
24716 12.5 ع1637018852
24814 7.5 ع1637018858
24913 7 ع1637018866
25013 11 ع1637018878
25114 14 ع1637018905
25205 12 ع1637018919

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

بن بوطريف   بشرى
بن عمارة   بهية
بن عايدة   بهية

الشيخ براشد   حنان
عامر   خليدة

عميمر   راضية
مفتاحي   زينب

بن عزوز   زينب
درفوف   سعاد

بن جياللي   سفيان
بن قو   سماح

بن حدو   سمر جيهان
بوداود   شهيرة

بن مهدي   شيماء
أحمد عمار   شيماء

لحمر   عبد اهللا
حسين   عطيفة
حساين   عفراء

الحاج اعمر   لينة
بكوش   محمد أمين

بداوي   مراد
بلعيمش   مريم

صخري   نورية جيهان
بحار   هاجر
بغلي   وسام
بالل   وسيلة
داود   وفاء

صفو   وهيبة
بلخضر   أمنة

باب العياط   إكرام
بن عزة   اسمهان

شاعة   بشرى
بحار   حليمة

بن فريحة   خيرة
بن حاجي   سلمى

عتو   شهرزاد



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

2538 6 ع1637018922
25411 14 ع1637018946
25516 5.25 ع1637019147
25610 6.5 ع1637019232
25713 12 ع1637019242
25815.5 10 ع1637019285
25913 3 ع1637019319
26011 12.25 ع1637019355
26111 3.5 ع1637019426
26213.5 12.5 ع1637019516
26306 02 ع1637019610
2645 5 ع1637019643
26515.5 18.25 ع1637019652
26613 9 ع1637019684
26716 19.5 ع1637019687
26812 16.5 ع1637019698
26911 1.75 ع1637019755
27011 9 ع1637019792
2715 13 ع1637019850
2725 8 ع1637019881
27312 13.25 ع1637019897
27410 6.5 ع1637019901
27511 6.75 ع1637019913
27611 10 ع1637019924
27710 8 ع1637019925
27813 12 ع1637019940
27913 14 ع1637019941
28016 10 ع1637019950
28114 9 ع1637019953
28212 8 ع1637019959
28313 12 ع1637019967
2846 00 ع1637019971
28511 9 ع1637019972
2867 1 ع1637019978
28711 8.75 ع1637019979
2884 8 ع1637019983

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

مشرنن   شهيناز
بلومي   فاطمة الزهراء

هاشمي   أمال
تقار   بثينة دنيا زاد
بن رمضان   بشرى
حاج ميمون   خليدة

بلعباس   رحمة
شايف   سارة

درقاوي   عايدة
خيار   فتيحة
صايم   مريم

بن ساحة   منى
بوحسون   مونية

بوعالية   نور الهدى
بوراس   نور الهدى

معط اهللا   هاجر
حاكم   يحيى

نورين   اسمهان
عبد المومن   فاطيمة الزهراء

برحايل   فتح الزهور
بن عبد اهللا   حسام
رمضاني   زهرة

غربي   هاجر
عجاج   أسامة
يوبي   أسماء

برمضان   إيمان
رحموني   ابتسام

كوكب   ايمن
بونخالة   بشرى
بوقنطار   جهيدة
بوسلهام   دعاء

عابد   رشيدة
زغودي   رفيق
برابح   سفيان
شعبان   سمية
مزيان   سهام



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

28912 14.5 ع1637019985
29013 13 ع1637019987
29112 10 ع1637019996
29210 4 ع1637020010
29312 9 ع1637020018
2946 4 ع1637020025
29511 5.25 ع1637020027
2964 4 ع1637020029
2974 6 ع1637020044
2984 4 ع1637020056
29911 02 ع1637020057
30013.5 4.75 ع1637020060
30112 17 ع1637020096
30212 5 ع1637020109
30311 1.5 ع1637020113
3048 10 ع1637020115
30513 02 ع1637020118
30611 7.75 ع1637020128
30711 1 ع1637020133
30810 8 ع1637020134
30911 4.75 ع1637020140
31012 11.25 ع1637020148
31111 7.25 ع1637020151
3125 10 ع1637020225
31310 8 ع1637020305
31410 ع1637020410
31514 6 ع1637020413
3165 1 ع1637020418
31715 6.5 ع1637020472
31811 15.5 ع1637020474
3194 10 ع1637020556
32012 6.5 ع1637020572
32112.5 4.25 ع1637020579
32213 7 ع1637020587
32304 02 ع1637020588
32416 15.75 ع1637020591

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

مجاهدي   سومية
رحالي   سيد أحمد

موالك   صارة
سعيداني   عبير

عيساني   فاطمة الزهراء
مقلش   فايزة

شالبي   فتيحة
صلحاوي   فطيمة زهرة

صبار   مريم
مختاري   نهاد
طلحاوي   نوال

بن عبد الواحد   هجيرة
مصطفاي   حنان
بطيب   شهيناز

قلعي   شيماء
ملوكي   صارة

بغدادي   صليحة
خياط   فاطمة زهرة

حدبون   محمد الشريف
عماني   محمد عبد البديع

داودي   نبيلة
بوزبيبة   وداد

ضريف   وهيبة
سردون   أسماء

مداني   دنيا
كريم   فراح

بن طوط   فطيمة زهرة
بن طلحة   كريمة

قرموش   نور الهدى
شالبي   نورية
تراري   وفاء
بولويز   أمينة

بوحاجب   إسمهان
براك   إيمان
مقدم   ابتسام

بو طوبة   الهام



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

32512 9 ع1637020593
32614 02 ع1637020595
32713 16.5 ع1637020612
32811 9 ع1637020614
32911 12.25 ع1637020616
3304 10 ع1637020617
33112 6.5 ع1637020618
33212 8 ع1637020619
33311 8 ع1637020622
33413 10 ع1637020640
33511 10 ع1637020651
33613 12 ع1637020655
33716 15.75 ع1637020663
33811 ع1637020670
33916 19.5 ع1637020672
34011 13 ع1637020678
34113 3 ع1637020707
34216 11.75 ع1637020710
34311 3.25 ع1637020743
34413 14.5 ع1637020747
34513 14 ع1637020748
34612.5 ع1637020750
3474 10 ع1637020752
34815.5 15.5 ع1637020758
34911 04 ع1637020765
35012 6 ع1637020769
35113.5 7.75 ع1637020796
35210 12 ع1637020814
35311 6 ع1637020866
3544 06 ع1637020929
35512 11 ع1637021026
35613 3 ع1637021039
3576 10 ع1637021042
3584 10 ع1637021101
35911 9 ع1637021141
36016 10 ع1637021202

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

فليتي   اميرة نبيلة
صباحي   امينة
مومن   حنان
زاير   حنان

براهمي   حنان
صباحي   حورية
حمودة   حورية

ملوك   حياة
بن حميدة   خديجة

عزوز   زينب
عثماني   سمية
مخفي   سهام

قبلي   شهرزاد
قنشي   صباح

دحماني   صبرين منال
برايس   عائشة

بن رابح   فاطنة
بلمختار   فايزة

قدور   مريم
رحمي   مريم

أوصدرات   مريم
بن مزيان   منال
مستغانمي   نادية
بوحاجب   نسيمة

بن مزيان   نور الهدى
بو حسون   نورة
بوغازي   يوسف

لحلو   إيمان
هني   محمد

مقدم   زوبيدة
سايح   أمينة شيماء

بودالي   إيناس
مرياح   اسماء

مراخة   دنيا
عبد المومن   سعاد

قندوزي   عبد الوهاب



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3619 12 ع1637021225
3626 6 ع1637021236
36316 8.75 ع1637021262
36413.5 12 ع1637021292
36512 10 ع1637021318
36610 7 ع1637021719
36713 10.25 ع1637021720
36812 9 ع1637021726
36914 9 ع1637021828
37012 13.5 ع1637021868
37108 02 ع1637021871
37210 10 ع1637021971
37311 6.5 ع1637022006
37406 02 ع1637022092
ع3751637022197
3766 5 ع1637022199
3776 8 ع1637022382
37802 02 ع1637022746
37911 1 ع1637023083
3806 6 ع1637023085
38104 10 ع1637023098
38211 7.5 ع1637023108
3837 11 ع1637023109
3846 6 ع1637023125
3857 ع1637023151
38611 4.5 ع1637023178
38710 7 ع1637023188
38813 15.25 ع1637023189
38914 13.25 ع1637023191
39011 2.5 ع1637023209
39110 6 ع1637023333
39211 12.25 ع1637023347
3939 9 ع1637023382
39411 8.5 ع1637023494
39511 10.5 ع1637023513
39611 5.25 ع1637023515

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

سرحان   فاطمة
صيبا   فاطيمة

بن عبد اهللا   لمياء
حساني   محمد أمين

زغودي   مريم
شقوقي   أسمهان

صباحي   أسيا
بلحسين   أمين

مزاري   فاطمة الزهراء
دناقة   مرية
مكني   مريم

ميري   إحسان
بلواتق   أحمد
نقاز   شيماء
زاوي   أمنة

بوسطلة   أمين
بوشاشية   زينب

مقامي   عبد الفتاح
بوسكاية   أحالم
بن مونة   أحمد
سليماني   إيمان
بونغلة   بشرى

عياد   بشرى إيمان
سبيح   خديجة

بن معمر   شهيناز
السامحي   فاطمة الزهراء

زناقي   كنزة
شيخ   كنزة
غالم   لبنى
شيخ   منال

سعادي   إيمان
حمداني   بشرى

عياد   سناء
دحماني   صباح
وهراني   إيمان
بوزيدي   رجاء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

39715 16 ع1637023525
39814 11 ع1637023556
39913 02 ع1637023568
40016 17.5 ع1637023574
40114 11 ع1637023587
40216 12 ع1637023599
4038 7 ع1637023603
40413 12.5 ع1637023612
40512 13 ع1637023671
40615 19 ع1637023782
4076 3 ع1637023825
40811.5 11.5 ع1637023833
40914.5 7.25 ع1637023886
41012 19 ع1637023925
41112 4 ع1637023949
41213 8.75 ع1637024021
41314.5 15 ع1637024030
4149 8 ع1637024047
41514 11 ع1637024050
41618 19 ع1637024053
41713 4 ع1637024124
41811 8.5 ع1637024290
4197 6 ع1637024332
42011 3.25 ع1637024338
42110 7.5 ع1637024401
42212 14 ع1637024412
42316 17.5 ع1637024433
42411 5 ع1637024446
42517 13 ع1637024481
42610 6 ع1637024492
42716 6.25 ع1637024496
42816 8 ع1637024497
42915 16.75 ع1637024508
43014 9.25 ع1637024563
43112.5 15.5 ع1637024778
43211 15.25 ع1637024795

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

بايع راسو   آمنة
زياني   رجاء
خليفي   سمية

بن عزوز   صورية
بلقادة   فاطمة الزهراء

حولية   ليلى
عطاري   محمد
سعداوي   منية

بن الدراء   سمية
رازي   ابتسام
برياح   سارة
ددوش   سهام

حرياطي   كنزة
مبخوتي   نسرين

برحمة   وليد
بن عزيزة   أمال

كباس   إيمان
بن مصطفى   سارة

برسيس   سفيان
الغة   شكري

بن سنوسي   شيماء
وذان   عبد الباسط
بن مصطفى   مريم

بلحاجي   مهدي
تركي   الزهور

قن   رحمة
بورجي   عائشة

عصماوي   فريدة
العرقوب   أمال

رايح   رونق
سعدوني   سهير

معصيم   صبرينة
صوفي   ليلى

بن عيني   عبد الخالق
قوديد   أسية

غزري   ايناس



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

43316 15.5 ع1637024800
43411 ع1637024802
43506 02 ع1637024813
43613 01 ع1637024815
43712 12 ع1637024816
ع4381637024837
4398 7 ع1637024854
44010 7.5 ع1637024856
44113 4 ع1637024872
44216 11.25 ع1637024919
44313 3 ع1637024954
44414 17 ع1637024980
44512.5 13.5 ع1637024984
44613 13.25 ع1637025076
44711 14.75 ع1637025216
44814 02 ع1637025249
44906 02 ع1637025806
45011 1 ع1637025894
45110 8 ع1637025934
45215 18 ع1637025954
45312 11.5 ع1637025977
45413.5 7.5 ع1637026003
45513 8 ع1637026050
45610 02 ع1637026179
4576 10 ع1637026254
45814 16 ع1637026284
45912 10 ع1637026393
46015 13.75 ع1637026442
46104 02 ع1637026688
46213 14.5 ع1637026752
46312 02 ع1637026756
ع4641637026991
46514 17.5 ع1637027064
46610 7 ع1637027216
46702 04 ع1637027225
46813 9 ع1637027418

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

خروبي   حبيب
شواري   حنان

باسعيد   زكرياء
بن جعفر   ساجية
بن هادي   سارة
بوحمامة   محمد

عرابن   وفاء
ناصري   ياسمين

بطيوي   أمينة
بومدين   إيمان
عنيتر   موسى

بن مختاري   أبوبكر
دحو   أحالم

غمري   أسماء
غماري   إكرام
ميدون   إيمان
ميلودي   دنية
جباري   رقية
بلعبيد   زكية

بن حسيلة   زهيرة
رحوي   زينب
هواري   سارة
شلدة   سفيان

تاجوري   سهيلة
بربارة   شهيناز
رحوي   صبيحة

اعميمش   عبد الرحمان
قريش   عبد الصمد

مسعد   عمارية
زلبوني   فاطمة
مرابط   فاطمة
طاهري   كمال
مدوري   محمد

يوبي   محمد
سعيدي   محمد

مكاوي زوجة طالب بن د   مديحة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

46914.5 16.5 ع1637027615
47015.5 15.75 ع1637027658
47113 11 ع1637027700
47206 02 ع1637027756
47311 4.25 ع1637027780
47411 2.75 ع1637027862
47516 9.5 ع1637028089
4766 16 ع1637028109
4778 5 ع1637028210
4788 3 ع1637028360
4796 01 ع1637028460
48012 12.5 ع1637029403
4817 4 ع1637029488
48212.5 13 ع1637029516
ع4831637029746
48410 04 ع1637029851
48504 04 ع1637029878
48611 11.25 ع1637030029
48716 14.5 ع1637030082
48812 02 ع1637030373
48912 13 ع1637030480
49014 15 ع1637031281
49114 9 ع1637073714
49212 05 ع1637074165
49313 07 ع1637074421
49412 11 ع1637074844
49512 03 ع1637074890
49611 1.75 ع1637075024
49716 6 ع1637075034
49812 02 ع1637075507
4996 5 ع1637075511
50012 6 ع1637075551
50113 8.25 ع1637075586
50213 14 ع1637075587
50311 5 ع1637075594
50411 1.5 ع1637075598

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

فرواني   نجاة
كبير   نسيمة

علي شايب الدراع   نعيمة
ميلودي   نورالدين
بن عبد اهللا   هاجر

بوزيان   وسام
العيسوف   أمينة

مهياوي   إسمهان
تيزاوي   حمزة العرابي

نهاري   عائشة
عبدوس   كريمة
لعماري   إيمان

بن حمادي   الهام
قادري   ايمان

عثماني   خضرة
مناد   رويضة
سهولي   زكية
قزولي   سهام

بوهادي   سيدي محمد إيدير
طيب درمل   عقيلة

قادة بلغيتري   فاطمة الزهراء
بن سنوسي   دراوية

محروز   عايدة
سايح   شيماء

بن جريو سجراري   سكينة
عيشاتة   أخالق

أحمد شريف   خيرة
بوزوينة   دنيا
لعجال   سامية

بلقاضي زوبير   أمينة
ريازي   إيمان

بن محيمدة   سعيد
إكاب ماليزي   فاطيمة زهرة

تبر هواري   فايزة
بلختير   كوثر

غرمول   محمد



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

50513 10.25 ع1637075621
50613 16 ع1637075982
50713 8 ع1637076160
50815 7.5 ع1637076471
50912 6 ع1637076474
51002 8 ع1637076486
51115 10 ع1637076544
5126 5 ع1637076546
51316 14.75 ع1637076553
51413.5 7.5 ع1637076630
51514 11.5 ع1637076708
5165 01 ع1637076762
51715 11.5 ع1637076790
51811 6.25 ع1637076803
51908 02 ع1637076928
52010 10 ع1637077551
52111 1.75 ع1637078121
52210 5.5 ع1637078669
5238 15.5 ع1637078728
52414 14 ع1637088102
52513 8 ع1638042551
52611 2.25 ع1638042926
52712 3 ع1638044525
52813 5 ع1638044555
52911 15 ع1638044613
53014 7 ع1638045109
5316 ع1638045117
53212 19 ع1638046531
53306 11 ع1638075860
53411 8 310062-L-151م
53512 13 310063-L-151م
53611 5.75 310068-L-151م
5376 4 310087-L-151م
53814 18 310151-L-151م
53911 1.75 310161-L-151م
54011 8 310180-L-151م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

حمو   يمينة
أعمر بن صابر   رجاء

عبد اهللا   وئام
سي محمد   إيناس
شيخ ميلود   ايمان

سوسي   دنيا
بن سنوسي   نور الهدى

بن مداح   هاجر
بن مجاهد   يوسف
بن شيخ   عبد اإلله

بن قادة   ريم
بن حدة   محمد أمين

بن عزوز   نور الهدى
بن سنوسي   وفاء

مسعودي   رحمونة
طاهري   فاطمة الزهراء

المزوار   سارة حنان
زهواني   نعيمة
مباركي   وردة

عثماني   محجوبة
بوبشير   عبد الغني

بوخالفة   علي عز الدين
بوعرفة   إيمان
بن فيسة   خيرة

قادة   فايزة
بوشنافة   وفاء
تهامي   يوسف
حمداوي   سليم
جياللي   خيرة
غربي   نوال
مرابط   نوال

عامر سعيد   أمينة
شعيب   شعبان
بوداود   لبنى

عدة   أمينة
بلعبدلي   رفيقة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

54111 9 310256-L-15ع
54213 8.5 310272-L-151م
543310305-L-15ع
544310306-L-151م
54510 8.5 310521-L-151م
54605 01 310572-L-151م
54711 7.5 310588-L-151م
548310597-L-151م
54900 2.75 310625-L-151م
55010 1.5 310696-L-15ع
55131127-L-112م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT3  /  العروض وموسيقى الشعر

بوقنطار   نسرين
طهراوي   ابتسام

بناي   فايزة
زباير   محمد

جياللي   وليد بوزيان
غونان   لحسن
بطيوي   احمد

بالل   حنان
زطال   فتيحة

بن زالط   محمد
حكيم   عبد البر



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

119 17 ع001/16
214 6 ع002/16
315 14 ع004/16
412 17 ع005/16
517 20 ع010/16
615 13 ع011/16
713 7 ع012/16
814 9 ع013/16
914 11 ع014/16

1016 19.5 ع015/16
1114 17 ع017/16
1220 18 ع020/16
1319 15 ع021/16
ع14023/16
1516 17 ع024/16
1611.5 16 ع025/16
1719 18 ع027/16
1814 10 ع028/16
1914 10 ع029/16
2015 8 ع030/16
2117 19.5 ع031/16
2214 8 ع032/16
ع23034/16
2417 11 ع035/16
2514 10 ع036/16
2613 11 ع037/16
2714 14 ع038/16
2811.5 8.5 ع039/16
2912 17 2م14061210096
3014 11 2م14061210112
2م3114061210263
3216 13 ع1637010813
3315 13.5 ع1637010829
3419 15 ع1637010879
3514 11 ع1637010897
3614 8 ع1637010906

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

جمعي   ابراهيم
غوتي   عبد الرحمان

صبيان   لمياء
بوخالد   ٌٌٌُأمينة
كبير   سامية

جريري   أحمد
عدار   سامية

عبد اهللا ميلود   نجاة
ددوش   سجية

ولد مزيان   فاطمة
بوهني   مريم

زناقي   فاطمة الزهراء
عياد زدام   فاطمة الزهراء

بن تومي   مريم
بوطريف   سهام
مداحي   سميرة
بوتواتة   سالف

يحياوي   محمود شوقي
بلعباس   فتيحة
بولنوار   نزيهة

مختار الصديق   حسيبة
بوجنان   نور الهدى

سعيدي   هشام سيف الدين
غرماوي   محمد نابي

زبيري   بشرى
منيري   سميرة
طالب   عصام
عمار   محمد

عياد زدام   سيد أحمد
سوسي   لبنى

مسعودي   وليد
بو عبد اهللا   بومدين عبد الكريم

قندوسي   دليلة
بوسير   عبد المجيد

مرابنت   غزالن يمينة
بن فريحة   فراح



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3714 11 ع1637010971
3814 17.5 ع1637011011
3917 12 ع1637011060
4014 17 ع1637011158
4116 13 ع1637011165
4215 10 ع1637011235
4315.5 18 ع1637011525
4414 7 ع1637011589
4512 14.5 ع1637011622
4618 18 ع1637011807
4715 16 ع1637012010
4819 12 ع1637012194
4914 15 ع1637012607
ع501637012686
5114 12 ع1637012745
5217 15 ع1637012757
5315.5 16.5 ع1637012803
5416 14.5 ع1637012809
5518 17 ع1637012811
5618 18.5 ع1637012884
5714.5 11 ع1637012889
5813 12.5 ع1637012894
5914 8 ع1637012903
6015 13.5 ع1637012908
6116 11 ع1637012934
6218 18 ع1637012942
6315 12 ع1637012945
6413 12.5 ع1637012977
6518 16.5 ع1637012993
6616.5 17 ع1637013015
6717 16 ع1637013025
6814 9 ع1637013038
6913 11 ع1637013042
7018 17 ع1637013056
7114 8 ع1637013080
7214 12 ع1637013125

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

بن عيسى   وفاء
بوكنودة   إكرام
مراد   خديجة

جلطي   فاطيمة الزهراء
قنفود   فتيحة سناء

براهيمي   منال
عشباوي   أمال

قوراري   ابتسام
بلزرق   اكرام

صالحي   زينب
بن سنوسي   عماد الدين

بلختير   محمد مكي
دالي يوسف   مريم ريان

حدو   فاطمة الزهراء
قدودو   أحالم
سايح   أمينة

عتيق   جميلة وفاء
حمودي   حسيبة

ماحي   حنان
بومدان   شوميشة
بلعروسي   شيماء

بن ناصر   صبرين
بن عبد اهللا   عبد االله
بلعربي   عبد اللطيف

مرابط   فاطمة الزهراء
ستاوي   فتيحة
كامني   فوزية

بلعربي   مروى
اخلف   نجاة

بن سعد   نور الهدى
طبال   هجيرة

بن عبد اهللا   ياسين
بشيري   يمينة
سعيدي   أسية
يبدري   ايمان
كريب   زينب



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

7315 14 ع1637013151
7418 18 ع1637013158
7517 14 ع1637013160
7618 18 ع1637013164
ع771637013172
7814 14 ع1637013260
7914 13 ع1637013266
8014 11 ع1637013535
8114 11 ع1637013588
8216 15.5 ع1637013671
8314 16 ع1637013687
8415 8 ع1637013698
8516 10 ع1637013755
8617.5 18 ع1637013795
8716 12 ع1637013808
8814 12 ع1637013822
8915 12 ع1637013856
9012 16 ع1637013980
9118 18 ع1637014012
9215 7 ع1637014177
9315 14 ع1637014190
9419 13.5 ع1637014212
9514 6 ع1637014225
9615 7 ع1637014270
9716 17 ع1637014273
9815 5 ع1637014277
9912 10 ع1637014288

10013 5 ع1637014329
10114 11 ع1637014342
10214.5 11.5 ع1637014369
10314 12 ع1637014402
10414 11 ع1637014416
10514 10 ع1637014422
10617 10 ع1637014423
10716 15 ع1637014472
10816 13.5 ع1637014634

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

درفوف   سوالف
مجدوب   شهيناز فاطمة

بن معمر   شيماء
تابتي   شيماء خولة

بلحاج يوسفي   صورية
اكني   نور الهدى

كراوتي   هدايات رشيدة
بن موالي شريف   أمينة فريال
كرزابي   الشيماء فاطمة الزهرا

جديد   حياة
دحماني   خيرة
طفيلي   رانية

شاطر   سميحة
عميمر   صابرينة

عليوي   عائشة
ممو   عبد القادر
موسوني   غزالن

بونوار   نسرين
لعمى   هاجر
خالد   ايمان

حطاب   فتيحة
بوترفاس   زهيرة

رابح   سمية
حبري   فتيحة
بنور   فريدة

ورياشي   المية
بوزيزة   محمد الفاتح

رزني   يسرى
بن معمر   أنس

بلعيد   زهيرة
بن شعبان   مريم

زناسني   نور الهدى
نقاح   هجيرة
شعبان   هناء
ديش   حنان

غزال   بشرى



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

10915 10 ع1637014914
11014 11 ع1637014925
11115 9 ع1637014943
11214 5 ع1637014944
11315 12.5 ع1637014958
11413 7 ع1637014994
11514 10 ع1637014998
11614 7 ع1637015003
11714 6 ع1637015015
11817 13 ع1637015024
11916 16 ع1637015028
12013 13 ع1637015033
12114 10 ع1637015036
12218 18 ع1637015068
12316 15 ع1637015077
12415 10.5 ع1637015081
12511 11 ع1637015083
12614 9 ع1637015087
12715 11 ع1637015116
12814 12 ع1637015119
12917 17 ع1637015132
13014 9 ع1637015165
13116 14 ع1637015183
13218 16 ع1637015268
1337 8 ع1637015272
13416 16 ع1637015422
13515 12 ع1637015562
13614 14.5 ع1637015667
13718 17 ع1637015670
13814.5 6 ع1637015687
13914 12 ع1637015709
14014 12 ع1637015779
14115 10.5 ع1637015796
14210 15 ع1637015914
14316 17 ع1637016174
14414.5 13.5 ع1637016188

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

براهيمي   أمينة
بن عبو   اسمهان
أوناجلة   حكيمة
سعدون   حليمة
كيفاني   رشيدة

دربال   شهيناز خولة
بلخالدي   صابرينة أمال

بن عبو   عائشة
خالدي   عبد الناصر

شاوش رمضان   عويشة سالف
طهراوي   فاطمة الزهراء
العربي   فاطمة الزهراء

زاوي   فتيحة
معالش   مريم

طهراوي   نجاة
غيري   نزيهة ايمان

طبال   نسرين
نعيمي   نعيمة

ولد قدور   إبتسام
حدو   إلهام

بن عزوز   اكرام
يخلف   رانية
مقدر   سعاد
العبيد   وسام

العبدلي   وليدعمر
شاللي   أسماء
حميدي   حسين

بودحري   سماح
صاري   سهام

مسعودي   شروق
بن عولة   شيماء

قلوش   غوتي
حساين   فاطمة الزهراء
عبو   محمود عبد المتين

عبصاري   أشواق
بن حجبة   اكرام



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

14513 5 ع1637016199
14614 12 ع1637016241
14713 8 ع1637016249
14813 5 ع1637016263
14915 14.5 ع1637016286
15014 12 ع1637016295
15116 14 ع1637016316
15214 11 ع1637016355
15313 13.5 ع1637016364
15416 18.5 ع1637016368
15516.5 13.5 ع1637016397
15615 12 ع1637016517
15712 12.5 ع1637016551
15813.5 13 ع1637016566
15915 11 ع1637016671
16012 12 ع1637016758
16114 8 ع1637016847
16216 17 ع1637016869
16313.5 12.5 ع1637016884
16418 18 ع1637016886
16514 8 ع1637016903
16615 9 ع1637016911
16717 17.5 ع1637016917
16812.5 14 ع1637016920
16917 14.5 ع1637016985
17014 13.5 ع1637017222
17116.5 19 ع1637017355
17212 14.5 ع1637017446
17314 9 ع1637017460
17412.5 15 ع1637017480
17514 11.5 ع1637017520
17617 19.5 ع1637017531
17713.5 18.5 ع1637017532
17812 15 ع1637017533
17918 16 ع1637017544
ع1801637017566

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

بن جرميخ   بالل
ممو   سعاد

زحزوح   سومية
زيناي   عبد الصمد

بومناد   مباركة
قوري   محمد ايمن
عديدو   نور الهدى

يزيد   خيرة
بليل   شهيناز

بن جرميخ   عز الدين
طيبي   وفاء

أوهيب   إكرام
بغدادي   نور الهدى

عياد   حورية
مصباح   فاطمة

زوجي   نور الهدى
بن عزوز   إكرام

ميمون   بشرى
بن قلوش   حميدة

بويدة   حنان
نقادي   رفيدة

قدوري   سارة
بوداود   سمية

عبد القادر عبيد   سهام
شليحي   مريم
مصباح   خولة
عينة   ميمونة

جباري   أسماء
بن عراج   أنيسة
بن حمو   الحبيب
بورورو   حليمة
بن لزرق   حنان
بن حمو   حنان

غالي   حنان
ساحي   حياة

رقاب   رزيقة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

18115 12 ع1637017597
18217 16 ع1637017602
18314 6 ع1637017605
18416 14 ع1637017611
18514 7 ع1637017627
18612 8 ع1637017629
18712 8 ع1637017681
18818 18 ع1637017690
18918 16 ع1637017751
19012.5 11 ع1637017757
19113 10.5 ع1637017776
19214 8 ع1637017779
19317 10 ع1637017813
19414 8 ع1637017882
19517 17 ع1637017927
19617 19.5 ع1637017963
ع1971637018014
19815 10 ع1637018066
19910 2.5 ع1637018116
20011.5 15.5 ع1637018225
20110 16 ع1637018327
20214 6 ع1637018332
20315 9 ع1637018336
20415 7 ع1637018342
20514 7 ع1637018362
20614 9 ع1637018444
20712 10 ع1637018477
20810 9 ع1637018495
20912.5 12.5 ع1637018515
21014 11 ع1637018521
21112.5 11 ع1637018532
21213 11 ع1637018533
21317 10 ع1637018547
21415.5 18 ع1637018557
21517 14 ع1637018568
21615 13 ع1637018590

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

بلهاشمي   سارة
طالح   سامية
كريف   سعاد

بورورو   سلمة
حاج محمد   شمس الدين

دباب   شهرة
جباري   فاطمة زهرة

سماحي   فتيحة
بن زاير   نسرين

بشالغم   نصرالدين
جلولي   هاجر

بن شريف   هاجر
شعبان   يونس
قريشي   سفيان
قيداري   أحالم

عيساوي   احالم
بوزرواطة   خثير

بليسير   سهام
فاتحي   عبدالقادر

بلعروسي   نور الهدى
بوتليتاش   خديجة

مهاجر   رقية
كبير   سارة

كدان   شهيناز
تونكوب   نور الهدى

يوسفي   مريم
جليل   أنيسة

ددوش   إيمان
بشير   ايمان

بن بوطريف   بشرى
بن عمارة   بهية
بن عايدة   بهية

الشيخ براشد   حنان
عامر   خليدة

عميمر   راضية
مفتاحي   زينب



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

21712 10 ع1637018591
21810 15 ع1637018602
21913 15.5 ع1637018605
22014.5 15 ع1637018609
22115 12.5 ع1637018610
22214 13.5 ع1637018631
22315 18 ع1637018638
22414.5 15.5 ع1637018639
22516 16 ع1637018660
22614 10.5 ع1637018671
22715 10.5 ع1637018672
22814 6 ع1637018706
22913 12.5 ع1637018723
23012 11.5 ع1637018739
23113 10 ع1637018745
23216 16 ع1637018786
23313.5 12.5 ع1637018788
23413 10 ع1637018795
23512 10 ع1637018799
23617 10 ع1637018800
23714 8 ع1637018806
23813 16 ع1637018835
23911.5 14 ع1637018845
24014 12 ع1637018852
24115 11 ع1637018858
24212 13.5 ع1637018866
24314 15.5 ع1637018878
24413.5 15.5 ع1637018905
24516.5 11 ع1637018919
24617.5 17 ع1637018922
24714 11 ع1637018946
24814 12 ع1637019147
ع2491637019232
25012 16.5 ع1637019242
25114 8 ع1637019285
25212.5 14 ع1637019319

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

بن عزوز   زينب
درفوف   سعاد

بن جياللي   سفيان
بن قو   سماح

بن حدو   سمر جيهان
بوداود   شهيرة

بن مهدي   شيماء
أحمد عمار   شيماء

لحمر   عبد اهللا
حسين   عطيفة
حساين   عفراء

الحاج اعمر   لينة
بكوش   محمد أمين

بداوي   مراد
بلعيمش   مريم

صخري   نورية جيهان
بحار   هاجر
بغلي   وسام
بالل   وسيلة
داود   وفاء

صفو   وهيبة
بلخضر   أمنة

باب العياط   إكرام
بن عزة   اسمهان

شاعة   بشرى
بحار   حليمة

بن فريحة   خيرة
بن حاجي   سلمى

عتو   شهرزاد
مشرنن   شهيناز

بلومي   فاطمة الزهراء
هاشمي   أمال

تقار   بثينة دنيا زاد
بن رمضان   بشرى
حاج ميمون   خليدة

بلعباس   رحمة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

25316 10 ع1637019355
25415 8 ع1637019426
25515 9 ع1637019516
25618 16 ع1637019610
25710.5 14 ع1637019643
25818 17 ع1637019652
25918 14 ع1637019684
26017 17.5 ع1637019687
26117 17 ع1637019698
26215 10 ع1637019755
26315 12 ع1637019792
26416.5 18.5 ع1637019850
26513 14.5 ع1637019881
26610 11 ع1637019897
26715 10 ع1637019901
26816 15.5 ع1637019913
26914.5 15 ع1637019924
27014 11 ع1637019925
27113 12.5 ع1637019940
27214 11 ع1637019941
27310 12 ع1637019950
27417 16 ع1637019953
27519 12.5 ع1637019959
27613 16 ع1637019967
27716 14.5 ع1637019971
27813 9 ع1637019972
27913 16 ع1637019978
28017 10 ع1637019979
28114 10 ع1637019983
28218 17 ع1637019985
28314 6 ع1637019987
2846 ع1637019996
28517 18 ع1637020010
28616 16 ع1637020018
28713 11 ع1637020025
28812 9 ع1637020027

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

شايف   سارة
درقاوي   عايدة

خيار   فتيحة
صايم   مريم

بن ساحة   منى
بوحسون   مونية

بوعالية   نور الهدى
بوراس   نور الهدى

معط اهللا   هاجر
حاكم   يحيى

نورين   اسمهان
عبد المومن   فاطيمة الزهراء

برحايل   فتح الزهور
بن عبد اهللا   حسام
رمضاني   زهرة

غربي   هاجر
عجاج   أسامة
يوبي   أسماء

برمضان   إيمان
رحموني   ابتسام

كوكب   ايمن
بونخالة   بشرى
بوقنطار   جهيدة
بوسلهام   دعاء

عابد   رشيدة
زغودي   رفيق
برابح   سفيان
شعبان   سمية
مزيان   سهام

مجاهدي   سومية
رحالي   سيد أحمد

موالك   صارة
سعيداني   عبير

عيساني   فاطمة الزهراء
مقلش   فايزة

شالبي   فتيحة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

28918 17 ع1637020029
29018 18 ع1637020044
29115 13 ع1637020056
29217 15 ع1637020057
29314 9 ع1637020060
29414 8 ع1637020096
29515.5 13 ع1637020109
29617 15 ع1637020113
29717 16 ع1637020115
29817 13.5 ع1637020118
29916 10 ع1637020128
30014 13 ع1637020133
30117 15.5 ع1637020134
30214 11 ع1637020140
30317 18 ع1637020148
30416 17 ع1637020151
30518 14.5 ع1637020225
30614 12 ع1637020305
30716.5 17 ع1637020410
30813.5 17 ع1637020413
30913 15 ع1637020418
31014 8 ع1637020472
31117 10 ع1637020474
31213 13 ع1637020556
31313 10 ع1637020572
31417 12 ع1637020579
31513 17 ع1637020587
31614 10 ع1637020588
31715 17 ع1637020591
31810 14.5 ع1637020593
31918 17.5 ع1637020595
32014 9 ع1637020612
32114 9 ع1637020614
32217 12 ع1637020616
32318 18 ع1637020617
32416 14 ع1637020618

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

صلحاوي   فطيمة زهرة
صبار   مريم

مختاري   نهاد
طلحاوي   نوال

بن عبد الواحد   هجيرة
مصطفاي   حنان
بطيب   شهيناز

قلعي   شيماء
ملوكي   صارة

بغدادي   صليحة
خياط   فاطمة زهرة

حدبون   محمد الشريف
عماني   محمد عبد البديع

داودي   نبيلة
بوزبيبة   وداد

ضريف   وهيبة
سردون   أسماء

مداني   دنيا
كريم   فراح

بن طوط   فطيمة زهرة
بن طلحة   كريمة

قرموش   نور الهدى
شالبي   نورية
تراري   وفاء
بولويز   أمينة

بوحاجب   إسمهان
براك   إيمان
مقدم   ابتسام

بو طوبة   الهام
فليتي   اميرة نبيلة

صباحي   امينة
مومن   حنان
زاير   حنان

براهمي   حنان
صباحي   حورية
حمودة   حورية



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

32516 14 ع1637020619
32615 13.5 ع1637020622
32713.5 14.5 ع1637020640
32814 9 ع1637020651
32914 8 ع1637020655
33014 7 ع1637020663
ع3311637020670
33215 10 ع1637020672
33313.5 13.5 ع1637020678
33414 16 ع1637020707
33514 8 ع1637020710
33614 8 ع1637020743
33715 7 ع1637020747
33814 11 ع1637020748
ع3391637020750
34013 9 ع1637020752
34115 17 ع1637020758
34214.5 13.5 ع1637020765
34315 14.5 ع1637020769
34420 15.5 ع1637020796
34518 20 ع1637020814
34616 14.5 ع1637020866
34713 8 ع1637020929
34818 17.5 ع1637021026
34913 15 ع1637021039
35015 14 ع1637021042
35116 15 ع1637021101
35215.5 18.5 ع1637021141
35315 10.5 ع1637021202
35418 18 ع1637021225
35516 16 ع1637021236
ع3561637021262
35716 16 ع1637021292
35814 7 ع1637021318
35914 10 ع1637021719
36017 10 ع1637021720

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

ملوك   حياة
بن حميدة   خديجة

عزوز   زينب
عثماني   سمية
مخفي   سهام

قبلي   شهرزاد
قنشي   صباح

دحماني   صبرين منال
برايس   عائشة

بن رابح   فاطنة
بلمختار   فايزة

قدور   مريم
رحمي   مريم

أوصدرات   مريم
بن مزيان   منال
مستغانمي   نادية
بوحاجب   نسيمة

بن مزيان   نور الهدى
بو حسون   نورة
بوغازي   يوسف

لحلو   إيمان
هني   محمد

مقدم   زوبيدة
سايح   أمينة شيماء

بودالي   إيناس
مرياح   اسماء

مراخة   دنيا
عبد المومن   سعاد

قندوزي   عبد الوهاب
سرحان   فاطمة
صيبا   فاطيمة

بن عبد اهللا   لمياء
حساني   محمد أمين

زغودي   مريم
شقوقي   أسمهان

صباحي   أسيا



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

36113 13 ع1637021726
36218 14 ع1637021828
36316 14.5 ع1637021868
36415 14 ع1637021871
36517 16 ع1637021971
36614 6 ع1637022006
36710.5 11 ع1637022092
36814 10 ع1637022197
36913 17 ع1637022199
37011 14.5 ع1637022382
37114 10 ع1637022746
37218 11 ع1637023083
37314.5 11 ع1637023085
37418 18 ع1637023098
37510 13 ع1637023108
37615.5 14 ع1637023109
37716.5 11 ع1637023125
37813.5 12.5 ع1637023151
37914 13 ع1637023178
38014 10 ع1637023188
38115 10 ع1637023189
38214 11.5 ع1637023191
38315 15 ع1637023209
38415 8 ع1637023333
38515 10.5 ع1637023347
38612 15.5 ع1637023382
38717 10 ع1637023494
38814.5 10 ع1637023513
38914 11 ع1637023515
39014 10.5 ع1637023525
39114 11 ع1637023556
39213 8.5 ع1637023568
39314 9 ع1637023574
39412 11.5 ع1637023587
39516 10.5 ع1637023599
39614.5 16.5 ع1637023603

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

بلحسين   أمين
مزاري   فاطمة الزهراء

دناقة   مرية
مكني   مريم

ميري   إحسان
بلواتق   أحمد
نقاز   شيماء
زاوي   أمنة

بوسطلة   أمين
بوشاشية   زينب

مقامي   عبد الفتاح
بوسكاية   أحالم
بن مونة   أحمد
سليماني   إيمان
بونغلة   بشرى

عياد   بشرى إيمان
سبيح   خديجة

بن معمر   شهيناز
السامحي   فاطمة الزهراء

زناقي   كنزة
شيخ   كنزة
غالم   لبنى
شيخ   منال

سعادي   إيمان
حمداني   بشرى

عياد   سناء
دحماني   صباح
وهراني   إيمان
بوزيدي   رجاء

بايع راسو   آمنة
زياني   رجاء
خليفي   سمية

بن عزوز   صورية
بلقادة   فاطمة الزهراء

حولية   ليلى
عطاري   محمد



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

39715 5 ع1637023612
39816.5 18 ع1637023671
39914 11.5 ع1637023782
40010 14 ع1637023825
40116 14.5 ع1637023833
40215 9 ع1637023886
40318 18 ع1637023925
40416 16 ع1637023949
40514 7 ع1637024021
40614 7.5 ع1637024030
40715.5 15.5 ع1637024047
40810.5 10 ع1637024050
40917 17 ع1637024053
41012.5 14.5 ع1637024124
41110 10 ع1637024290
41216 13 ع1637024332
41317 13.5 ع1637024338
41414 9 ع1637024401
41515 9.5 ع1637024412
41618 13 ع1637024433
41712.5 16 ع1637024446
41818.5 17 ع1637024481
41915 9 ع1637024492
ع4201637024496
42117 16.5 ع1637024497
42216 13.5 ع1637024508
42314 6 ع1637024563
42415 8 ع1637024778
42514 9 ع1637024795
42620 17 ع1637024800
42716 12 ع1637024802
42812.5 11 ع1637024813
42914.5 18.5 ع1637024815
43014 13.5 ع1637024816
ع4311637024837
43211 15 ع1637024854

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

سعداوي   منية
بن الدراء   سمية

رازي   ابتسام
برياح   سارة
ددوش   سهام

حرياطي   كنزة
مبخوتي   نسرين

برحمة   وليد
بن عزيزة   أمال

كباس   إيمان
بن مصطفى   سارة

برسيس   سفيان
الغة   شكري

بن سنوسي   شيماء
وذان   عبد الباسط
بن مصطفى   مريم

بلحاجي   مهدي
تركي   الزهور

قن   رحمة
بورجي   عائشة

عصماوي   فريدة
العرقوب   أمال

رايح   رونق
سعدوني   سهير

معصيم   صبرينة
صوفي   ليلى

بن عيني   عبد الخالق
قوديد   أسية

غزري   ايناس
خروبي   حبيب
شواري   حنان

باسعيد   زكرياء
بن جعفر   ساجية
بن هادي   سارة
بوحمامة   محمد

عرابن   وفاء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

ع4331637024856
43414.5 13.5 ع1637024872
43520 17.5 ع1637024919
ع4361637024954
43713.5 14.5 ع1637024980
43816 18 ع1637024984
43915 11 ع1637025076
44014 10.5 ع1637025216
44117 16 ع1637025249
44215 13 ع1637025806
44310 12.5 ع1637025894
44414 9 ع1637025934
44517.5 18.5 ع1637025954
44614 10 ع1637025977
44714 6 ع1637026003
44815.5 19.5 ع1637026050
44917 16.5 ع1637026179
45014 6 ع1637026254
45114 9 ع1637026284
45216.5 12.5 ع1637026393
45316 11.5 ع1637026442
45412 10 ع1637026688
45515 12 ع1637026752
45616 15 ع1637026756
45710 13 ع1637026991
45817 15 ع1637027064
45913 10 ع1637027216
46016 14 ع1637027225
46114.5 14.5 ع1637027418
46216 12.5 ع1637027615
46315 11 ع1637027658
46414.5 11.5 ع1637027700
46520 14 ع1637027756
46614 9 ع1637027780
46714 11 ع1637027862
46818 17 ع1637028089

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

ناصري   ياسمين
بطيوي   أمينة
بومدين   إيمان
عنيتر   موسى

بن مختاري   أبوبكر
دحو   أحالم

غمري   أسماء
غماري   إكرام
ميدون   إيمان
ميلودي   دنية
جباري   رقية
بلعبيد   زكية

بن حسيلة   زهيرة
رحوي   زينب
هواري   سارة
شلدة   سفيان

تاجوري   سهيلة
بربارة   شهيناز
رحوي   صبيحة

اعميمش   عبد الرحمان
قريش   عبد الصمد

مسعد   عمارية
زلبوني   فاطمة
مرابط   فاطمة
طاهري   كمال
مدوري   محمد

يوبي   محمد
سعيدي   محمد

مكاوي زوجة طالب بن د   مديحة
فرواني   نجاة
كبير   نسيمة

علي شايب الدراع   نعيمة
ميلودي   نورالدين
بن عبد اهللا   هاجر

بوزيان   وسام
العيسوف   أمينة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

46917 17 ع1637028109
47013 12 ع1637028210
ع4711637028360
47217 18 ع1637028460
47310 17 ع1637029403
47413.5 16.5 ع1637029488
47515 13.5 ع1637029516
ع4761637029746
47714 12 ع1637029851
47818 17 ع1637029878
47914 14 ع1637030029
48020 18 ع1637030082
48118 16.5 ع1637030373
48218 18.5 ع1637030480
48310 10.5 ع1637031281
48417 17 ع1637073714
ع4851637074165
48614.5 18 ع1637074421
48715.5 16 ع1637074844
48816 15.5 ع1637074890
48911 10 ع1637075024
49017 16 ع1637075034
49112 12 ع1637075507
49212 10.5 ع1637075511
49315.5 18. ع1637075551
49414 11 ع1637075586
49514 9 ع1637075587
49612 10 ع1637075594
49714 8 ع1637075598
49814 10.5 ع1637075621
49916.5 18.5 ع1637075982
50016.5 18 ع1637076160
50114 10 ع1637076471
50216 10 ع1637076474
50318 16 ع1637076486
50414 15.5 ع1637076544

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

مهياوي   إسمهان
تيزاوي   حمزة العرابي

نهاري   عائشة
عبدوس   كريمة
لعماري   إيمان

بن حمادي   الهام
قادري   ايمان

عثماني   خضرة
مناد   رويضة
سهولي   زكية
قزولي   سهام

بوهادي   سيدي محمد إيدير
طيب درمل   عقيلة

قادة بلغيتري   فاطمة الزهراء
بن سنوسي   دراوية

محروز   عايدة
سايح   شيماء

بن جريو سجراري   سكينة
عيشاتة   أخالق

أحمد شريف   خيرة
بوزوينة   دنيا
لعجال   سامية

بلقاضي زوبير   أمينة
ريازي   إيمان

بن محيمدة   سعيد
إكاب ماليزي   فاطيمة زهرة

تبر هواري   فايزة
بلختير   كوثر

غرمول   محمد
حمو   يمينة

أعمر بن صابر   رجاء
عبد اهللا   وئام

سي محمد   إيناس
شيخ ميلود   ايمان

سوسي   دنيا
بن سنوسي   نور الهدى



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

HO 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

50516 19 ع1637076546
50614 9 ع1637076553
50714 7 ع1637076630
50818 18 ع1637076708
50913 14.5 ع1637076762
51016 16 ع1637076790
51116 12 ع1637076803
51214 12 ع1637076928
51318 18 ع1637077551
51412 13.5 ع1637078121
51515 7 ع1637078669
51618 17 ع1637078728
51715.5 16 ع1637088102
51814 14.5 ع1638042551
51919 10 ع1638042926
52013 7 ع1638044525
52116 18 ع1638044555
52214 12.5 ع1638044613
52318 15 ع1638045109
52413.5 15.5 ع1638045117
52514 6 ع1638046531
52613 10 ع1638075860
52714 7 310063-L-151م
52813 18.5 310068-L-151م
52915 16 310094-L-151م
53017 19 310151-L-151م
53114 13 310272-L-151م
53213.5 12.5 310572-L-151م
53331114-L-123م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

األفقية  /  HO1  /  اللغة األجنبية

بن مداح   هاجر
بن مجاهد   يوسف
بن شيخ   عبد اإلله

بن قادة   ريم
بن حدة   محمد أمين

بن عزوز   نور الهدى
بن سنوسي   وفاء

مسعودي   رحمونة
طاهري   فاطمة الزهراء

المزوار   سارة حنان
زهواني   نعيمة
مباركي   وردة

عثماني   محجوبة
بوبشير   عبد الغني

بوخالفة   علي عز الدين
بوعرفة   إيمان
بن فيسة   خيرة

قادة   فايزة
بوشنافة   وفاء
تهامي   يوسف
حمداوي   سليم
جياللي   خيرة
مرابط   نوال

عامر سعيد   أمينة
قهواجي   فاطمة الزهراء ابتسام

بوداود   لبنى
طهراوي   ابتسام

غونان   لحسن
ديندان   شريفة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

19 6 ع001/16
28 1 ع002/16
311 10 ع004/16
414 13.5 ع005/16
515 11.5 ع010/16
1م6011/15
713 7 ع011/16
ع8012/16
910 10 ع013/16

1014.5 10.5 ع014/16
1م11015/15
1215 11.5 ع015/16
137 8 ع017/16
1414 12.5 ع020/16
1515 13 ع021/16
1612 7 ع023/16
175 10 ع024/16
1811 9 ع025/16
1912 10 1م026/14
201 9 ع027/16
217 0.5 ع028/16
2210 07 ع029/16
2م23029-14
245 9 ع030/16
2515 14.5 ع031/16
2613 13.5 ع032/16
2706 ع034/16
2813 13 ع035/16
2913 13 ع036/16
ع30037/16
313 3 ع038/16
3210 10 ع039/16
3م3313/013
2م3413061210151
3511 11 2م13061210187
3611 12 ع14061210047

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

جمعي   ابراهيم
غوتي   عبد الرحمان

صبيان   لمياء
بوخالد   ٌٌٌُأمينة
كبير   سامية

بن زغادي   ضياء الدين
جريري   أحمد
عدار   سامية

عبد اهللا ميلود   نجاة
ددوش   سجية

خليفة   عبد الحميد
ولد مزيان   فاطمة

بوهني   مريم
زناقي   فاطمة الزهراء

عياد زدام   فاطمة الزهراء
بن تومي   مريم
بوطريف   سهام
مداحي   سميرة
لعريف   ابراهيم
بوتواتة   سالف

يحياوي   محمود شوقي
بلعباس   فتيحة
زاوي   فضيل

بولنوار   نزيهة
مختار الصديق   حسيبة

بوجنان   نور الهدى
سعيدي   هشام سيف الدين

غرماوي   محمد نابي
زبيري   بشرى
منيري   سميرة
طالب   عصام
عمار   محمد

فراح   زكرياء
سي شعيب   أحالم

عمور   سيدي محمد
خميسي   سهيلة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

2م3714061210074
3810 4 2م14061210096
399 5 2م14061210112
2م4014061210263
4112 11 1م14061210350
428 2 ع1637010813
4310 13 ع1637010829
4415 15 ع1637010879
453 6 ع1637010897
468 02 ع1637010906
479 5 ع1637010971
4815 13 ع1637011011
4911 3 ع1637011060
502 10.5 ع1637011158
5117 10 ع1637011165
ع521637011235
5310 4 ع1637011525
5410 7.5 ع1637011589
5515 16 ع1637011622
5614 15.5 ع1637011807
578 02 ع1637012010
585.5 ع1637012194
5914 17 ع1637012607
ع601637012686
6110 13 ع1637012745
6211 12.5 ع1637012757
639 6 ع1637012803
6417 17 ع1637012809
6511.5 16 ع1637012811
6615 13.5 ع1637012884
6714 15 ع1637012889
6815 13 ع1637012894
698 02 ع1637012903
7010 4 ع1637012908
7111.5 8 ع1637012934
7213 14 ع1637012942

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

بليعقوبي   فاطمة الزهراء
عياد زدام   سيد أحمد

سوسي   لبنى
مسعودي   وليد

آل سيد الشيخ   فتيحة
بو عبد اهللا   بومدين عبد الكريم

قندوسي   دليلة
بوسير   عبد المجيد

مرابنت   غزالن يمينة
بن فريحة   فراح
بن عيسى   وفاء
بوكنودة   إكرام
مراد   خديجة

جلطي   فاطيمة الزهراء
قنفود   فتيحة سناء

براهيمي   منال
عشباوي   أمال

قوراري   ابتسام
بلزرق   اكرام

صالحي   زينب
بن سنوسي   عماد الدين

بلختير   محمد مكي
دالي يوسف   مريم ريان

حدو   فاطمة الزهراء
قدودو   أحالم
سايح   أمينة

عتيق   جميلة وفاء
حمودي   حسيبة

ماحي   حنان
بومدان   شوميشة
بلعروسي   شيماء

بن ناصر   صبرين
بن عبد اهللا   عبد االله
بلعربي   عبد اللطيف

مرابط   فاطمة الزهراء
ستاوي   فتيحة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

7312 14.5 ع1637012945
7412 12 ع1637012977
7513 16 ع1637012993
769 10 ع1637013015
7713 11 ع1637013025
7811 9 ع1637013038
7915 13 ع1637013042
8013 14.5 ع1637013056
8110 10 ع1637013080
8212 16.5 ع1637013125
836 12 ع1637013151
8409 12.5 ع1637013158
8515 13 ع1637013160
8614 13 ع1637013164
878 11 ع1637013172
889 12 ع1637013260
8910 13 ع1637013266
909 4 ع1637013535
9110 10 ع1637013588
9210 7 ع1637013671
9313 10 ع1637013687
9410 7 ع1637013698
9512 14 ع1637013755
9610 9 ع1637013795
9711 8 ع1637013808
9813.5 9 ع1637013822
9911 9 ع1637013856

10012 11 ع1637013980
10112 13 ع1637014012
1029 11 ع1637014177
1039 14.5 ع1637014190
10415 13 ع1637014212
1059 5.5 ع1637014225
10611.5 7 ع1637014270
10715 13 ع1637014273
1087 1 ع1637014277

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

كامني   فوزية
بلعربي   مروى

اخلف   نجاة
بن سعد   نور الهدى

طبال   هجيرة
بن عبد اهللا   ياسين

بشيري   يمينة
سعيدي   أسية
يبدري   ايمان
كريب   زينب

درفوف   سوالف
مجدوب   شهيناز فاطمة

بن معمر   شيماء
تابتي   شيماء خولة

بلحاج يوسفي   صورية
اكني   نور الهدى

كراوتي   هدايات رشيدة
بن موالي شريف   أمينة فريال
كرزابي   الشيماء فاطمة الزهرا

جديد   حياة
دحماني   خيرة
طفيلي   رانية

شاطر   سميحة
عميمر   صابرينة

عليوي   عائشة
ممو   عبد القادر
موسوني   غزالن

بونوار   نسرين
لعمى   هاجر
خالد   ايمان

حطاب   فتيحة
بوترفاس   زهيرة

رابح   سمية
حبري   فتيحة
بنور   فريدة

ورياشي   المية



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

1098 8 ع1637014288
ع1101637014329
1118 1 ع1637014342
11212 11 ع1637014369
11311 7 ع1637014402
1147 0.5 ع1637014416
11512 11 ع1637014422
1168 8 ع1637014423
11711 15.5 ع1637014472
11813 10 ع1637014634
11912 12 ع1637014914
12012 12 ع1637014925
12112 10.5 ع1637014943
12208 03 ع1637014944
12310 13.5 ع1637014958
1244 10 ع1637014994
12514 10 ع1637014998
12608 03 ع1637015003
12712 10.5 ع1637015015
12812 5 ع1637015024
12913.5 14 ع1637015028
1308 12.5 ع1637015033
13110 10 ع1637015036
13212 16.5 ع1637015068
13310 12 ع1637015077
13412 7.5 ع1637015081
1359 13.5 ع1637015083
13612 9 ع1637015087
13711 07 ع1637015116
1389.5 9.5 ع1637015119
13912 7.5 ع1637015132
14011 10 ع1637015165
14110 10 ع1637015183
14213 13.5 ع1637015268
14311 12 ع1637015272
14414 15 ع1637015422

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

بوزيزة   محمد الفاتح
رزني   يسرى

بن معمر   أنس
بلعيد   زهيرة

بن شعبان   مريم
زناسني   نور الهدى

نقاح   هجيرة
شعبان   هناء
ديش   حنان

غزال   بشرى
براهيمي   أمينة

بن عبو   اسمهان
أوناجلة   حكيمة
سعدون   حليمة
كيفاني   رشيدة

دربال   شهيناز خولة
بلخالدي   صابرينة أمال

بن عبو   عائشة
خالدي   عبد الناصر

شاوش رمضان   عويشة سالف
طهراوي   فاطمة الزهراء
العربي   فاطمة الزهراء

زاوي   فتيحة
معالش   مريم

طهراوي   نجاة
غيري   نزيهة ايمان

طبال   نسرين
نعيمي   نعيمة

ولد قدور   إبتسام
حدو   إلهام

بن عزوز   اكرام
يخلف   رانية
مقدر   سعاد
العبيد   وسام

العبدلي   وليدعمر
شاللي   أسماء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

14510 7 ع1637015562
1468 3.5 ع1637015667
14717 16 ع1637015670
1485 9 ع1637015687
14908 02 ع1637015709
15014 15 ع1637015779
15113.5 15.5 ع1637015796
15215 13 ع1637015914
1535 4 ع1637016174
15415 00 ع1637016188
15510 9 ع1637016199
15610 10 ع1637016241
1575 6 ع1637016249
15810 10 ع1637016263
15915 13 ع1637016286
16012.5 15 ع1637016295
16110 6 ع1637016316
16211 10 ع1637016355
16310 10 ع1637016364
16415 00 ع1637016368
16510 6 ع1637016397
16611 9 ع1637016517
16710 8 ع1637016551
16812 11 ع1637016566
16914 05 ع1637016671
17012 10 ع1637016758
17112 7.5 ع1637016847
1725 5 ع1637016869
17313 00 ع1637016884
17415 13 ع1637016886
17512 8.5 ع1637016903
17611 14.5 ع1637016911
17715 13.5 ع1637016917
17810 6 ع1637016920
17916 15 ع1637016985
18014 15.5 ع1637017222

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

حميدي   حسين
بودحري   سماح

صاري   سهام
مسعودي   شروق
بن عولة   شيماء

قلوش   غوتي
حساين   فاطمة الزهراء
عبو   محمود عبد المتين

عبصاري   أشواق
بن حجبة   اكرام
بن جرميخ   بالل

ممو   سعاد
زحزوح   سومية

زيناي   عبد الصمد
بومناد   مباركة

قوري   محمد ايمن
عديدو   نور الهدى

يزيد   خيرة
بليل   شهيناز

بن جرميخ   عز الدين
طيبي   وفاء

أوهيب   إكرام
بغدادي   نور الهدى

عياد   حورية
مصباح   فاطمة

زوجي   نور الهدى
بن عزوز   إكرام

ميمون   بشرى
بن قلوش   حميدة

بويدة   حنان
نقادي   رفيدة

قدوري   سارة
بوداود   سمية

عبد القادر عبيد   سهام
شليحي   مريم
مصباح   خولة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

18110 9 ع1637017355
1826 10 ع1637017446
18310 6 ع1637017460
18415 00 ع1637017480
18515 13 ع1637017520
18615 13 ع1637017531
18715 13 ع1637017532
1888 ع1637017533
18910 16 ع1637017544
1907 10 ع1637017566
19112 11 ع1637017597
19212.5 13.5 ع1637017602
1939 12.5 ع1637017605
19415 10 ع1637017611
19511 5.5 ع1637017627
19611 10 ع1637017629
1976 6 ع1637017681
19814 11.5 ع1637017690
19913 13 ع1637017751
20013 9 ع1637017757
2011 10 ع1637017776
20212 10 ع1637017779
2038 7 ع1637017813
2048 13.5 ع1637017882
20517 17 ع1637017927
20610 13 ع1637017963
20711 7 ع1637018014
20813 12.5 ع1637018066
20912 10 ع1637018116
21015 12 ع1637018225
21115 13 ع1637018327
21214 15 ع1637018332
21310 11 ع1637018336
2149 12.5 ع1637018342
21510 10 ع1637018362
21610 10 ع1637018444

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

عينة   ميمونة
جباري   أسماء

بن عراج   أنيسة
بن حمو   الحبيب
بورورو   حليمة
بن لزرق   حنان
بن حمو   حنان

غالي   حنان
ساحي   حياة

رقاب   رزيقة
بلهاشمي   سارة

طالح   سامية
كريف   سعاد

بورورو   سلمة
حاج محمد   شمس الدين

دباب   شهرة
جباري   فاطمة زهرة

سماحي   فتيحة
بن زاير   نسرين

بشالغم   نصرالدين
جلولي   هاجر

بن شريف   هاجر
شعبان   يونس
قريشي   سفيان
قيداري   أحالم

عيساوي   احالم
بوزرواطة   خثير

بليسير   سهام
فاتحي   عبدالقادر

بلعروسي   نور الهدى
بوتليتاش   خديجة

مهاجر   رقية
كبير   سارة

كدان   شهيناز
تونكوب   نور الهدى

يوسفي   مريم



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

2176 6 ع1637018477
21811 14 ع1637018495
21912 10 ع1637018515
2209 3 ع1637018521
22113 3 ع1637018532
2229 3 ع1637018533
22310 14 ع1637018547
2249 4 ع1637018557
22510 4 ع1637018568
22615 8 ع1637018590
22711 7 ع1637018591
22813 10 ع1637018602
22910 ع1637018605
23015 13 ع1637018609
23100 10 ع1637018610
23215 13 ع1637018631
23315 00 ع1637018638
23410 10 ع1637018639
23512 16.5 ع1637018660
23610 14 ع1637018671
23710 14 ع1637018672
23812 13 ع1637018706
23910 10 ع1637018723
24012 7 ع1637018739
24113 9 ع1637018745
2429 11 ع1637018786
24313 7 ع1637018788
24413 10 ع1637018795
ع2451637018799
24611 12 ع1637018800
2479 6 ع1637018806
24812 14 ع1637018835
24910 10 ع1637018845
2509 3 ع1637018852
25113 12 ع1637018858
25210 10 ع1637018866

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

جليل   أنيسة
ددوش   إيمان
بشير   ايمان

بن بوطريف   بشرى
بن عمارة   بهية
بن عايدة   بهية

الشيخ براشد   حنان
عامر   خليدة

عميمر   راضية
مفتاحي   زينب

بن عزوز   زينب
درفوف   سعاد

بن جياللي   سفيان
بن قو   سماح

بن حدو   سمر جيهان
بوداود   شهيرة

بن مهدي   شيماء
أحمد عمار   شيماء

لحمر   عبد اهللا
حسين   عطيفة
حساين   عفراء

الحاج اعمر   لينة
بكوش   محمد أمين

بداوي   مراد
بلعيمش   مريم

صخري   نورية جيهان
بحار   هاجر
بغلي   وسام
بالل   وسيلة
داود   وفاء

صفو   وهيبة
بلخضر   أمنة

باب العياط   إكرام
بن عزة   اسمهان

شاعة   بشرى
بحار   حليمة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

25315 13 ع1637018878
25415 13 ع1637018905
2559 7 ع1637018919
25610 6 ع1637018922
2579 02 ع1637018946
2588 10 ع1637019147
25911 10 ع1637019232
26014 14 ع1637019242
2615 11.5 ع1637019285
26212 11 ع1637019319
2634 7 ع1637019355
2642 7 ع1637019426
26515 15 ع1637019516
26615 13.5 ع1637019610
2679 6 ع1637019643
26815 13 ع1637019652
26912 11 ع1637019684
27015 13 ع1637019687
27114 17 ع1637019698
27210 7 ع1637019755
27312 9 ع1637019792
2749 4 ع1637019850
27510 6 ع1637019881
27614 13 ع1637019897
27711 7 ع1637019901
27812 12.5 ع1637019913
27913 7 ع1637019924
28010 7 ع1637019925
28110 7.5 ع1637019940
28212 11.5 ع1637019941
28311 15 ع1637019950
28415 13 ع1637019953
28515 13 ع1637019959
28615 13 ع1637019967
2879 6 ع1637019971
28810 6 ع1637019972

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

بن فريحة   خيرة
بن حاجي   سلمى

عتو   شهرزاد
مشرنن   شهيناز

بلومي   فاطمة الزهراء
هاشمي   أمال

تقار   بثينة دنيا زاد
بن رمضان   بشرى
حاج ميمون   خليدة

بلعباس   رحمة
شايف   سارة

درقاوي   عايدة
خيار   فتيحة
صايم   مريم

بن ساحة   منى
بوحسون   مونية

بوعالية   نور الهدى
بوراس   نور الهدى

معط اهللا   هاجر
حاكم   يحيى

نورين   اسمهان
عبد المومن   فاطيمة الزهراء

برحايل   فتح الزهور
بن عبد اهللا   حسام
رمضاني   زهرة

غربي   هاجر
عجاج   أسامة
يوبي   أسماء

برمضان   إيمان
رحموني   ابتسام

كوكب   ايمن
بونخالة   بشرى
بوقنطار   جهيدة
بوسلهام   دعاء

عابد   رشيدة
زغودي   رفيق



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

2897 02 ع1637019978
29011 10.5 ع1637019979
29116 10 ع1637019983
29214 15.5 ع1637019985
29311 7.5 ع1637019987
29410 9 ع1637019996
29511 11 ع1637020010
29610 10 ع1637020018
2978 01 ع1637020025
29815 13 ع1637020027
29911 11 ع1637020029
30010 11 ع1637020044
3017.5 13 ع1637020056
30214 15 ع1637020057
3038 02 ع1637020060
30413 8 ع1637020096
3059 1.5 ع1637020109
30613 10 ع1637020113
30701 8 ع1637020115
30812 10 ع1637020118
30911 14 ع1637020128
3107 3 ع1637020133
31110 6 ع1637020134
31212 11 ع1637020140
31313 9 ع1637020148
31412 11 ع1637020151
31513 16 ع1637020225
31610 7 ع1637020305
31716 14 ع1637020410
31813 13 ع1637020413
3198 04 ع1637020418
3202 12.5 ع1637020472
32112 13 ع1637020474
3221 8 ع1637020556
32313 10 ع1637020572
32413 12 ع1637020579

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

برابح   سفيان
شعبان   سمية
مزيان   سهام

مجاهدي   سومية
رحالي   سيد أحمد

موالك   صارة
سعيداني   عبير

عيساني   فاطمة الزهراء
مقلش   فايزة

شالبي   فتيحة
صلحاوي   فطيمة زهرة

صبار   مريم
مختاري   نهاد
طلحاوي   نوال

بن عبد الواحد   هجيرة
مصطفاي   حنان
بطيب   شهيناز

قلعي   شيماء
ملوكي   صارة

بغدادي   صليحة
خياط   فاطمة زهرة

حدبون   محمد الشريف
عماني   محمد عبد البديع

داودي   نبيلة
بوزبيبة   وداد

ضريف   وهيبة
سردون   أسماء

مداني   دنيا
كريم   فراح

بن طوط   فطيمة زهرة
بن طلحة   كريمة

قرموش   نور الهدى
شالبي   نورية
تراري   وفاء
بولويز   أمينة

بوحاجب   إسمهان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

32512 11 ع1637020587
32614.5 6 ع1637020588
32715 13 ع1637020591
32813 15 ع1637020593
32915 16.5 ع1637020595
3309 4 ع1637020612
33110 6 ع1637020614
33215 16 ع1637020616
33314 13 ع1637020617
3346 7 ع1637020618
3351 9 ع1637020619
33615 00 ع1637020622
33713 11 ع1637020640
33813 13 ع1637020651
33911.5 8 ع1637020655
34011 14 ع1637020663
3416 ع1637020670
3428 12 ع1637020672
34313 11.5 ع1637020678
34411 10 ع1637020707
34510 5 ع1637020710
34611 14 ع1637020743
34712 11 ع1637020747
34815 17 ع1637020748
ع3491637020750
35011 07 ع1637020752
35115 13 ع1637020758
35215 00 ع1637020765
35315 12.5 ع1637020769
35415 13.5 ع1637020796
35513 17 ع1637020814
3569 12.5 ع1637020866
35713 8 ع1637020929
35813 16.5 ع1637021026
35912 12 ع1637021039
36012 8 ع1637021042

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

براك   إيمان
مقدم   ابتسام

بو طوبة   الهام
فليتي   اميرة نبيلة

صباحي   امينة
مومن   حنان
زاير   حنان

براهمي   حنان
صباحي   حورية
حمودة   حورية

ملوك   حياة
بن حميدة   خديجة

عزوز   زينب
عثماني   سمية
مخفي   سهام

قبلي   شهرزاد
قنشي   صباح

دحماني   صبرين منال
برايس   عائشة

بن رابح   فاطنة
بلمختار   فايزة

قدور   مريم
رحمي   مريم

أوصدرات   مريم
بن مزيان   منال
مستغانمي   نادية
بوحاجب   نسيمة

بن مزيان   نور الهدى
بو حسون   نورة
بوغازي   يوسف

لحلو   إيمان
هني   محمد

مقدم   زوبيدة
سايح   أمينة شيماء

بودالي   إيناس
مرياح   اسماء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

3615 9 ع1637021101
36210 10 ع1637021141
36310 5 ع1637021202
36416 15.5 ع1637021225
3659 13.5 ع1637021236
3669 3 ع1637021262
3679 13 ع1637021292
36811 6 ع1637021318
36910 7 ع1637021719
37010 15 ع1637021720
37113 6 ع1637021726
37214 16.5 ع1637021828
37312 14.5 ع1637021868
37414.5 6 ع1637021871
3751 7 ع1637021971
3768 1.5 ع1637022006
3779 6 ع1637022092
3783 3 ع1637022197
3798 3 ع1637022199
38011 9.5 ع1637022382
38115 10 ع1637022746
38215 12 ع1637023083
38310 00 ع1637023085
38416 15 ع1637023098
38515 00 ع1637023108
3869 6 ع1637023109
38702 00 ع1637023125
38815 00 ع1637023151
38911 4 ع1637023178
39010 9 ع1637023188
3918 10 ع1637023189
39211 13 ع1637023191
3937 12 ع1637023209
3947 1 ع1637023333
39511 3 ع1637023347
3969 6 ع1637023382

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

مراخة   دنيا
عبد المومن   سعاد

قندوزي   عبد الوهاب
سرحان   فاطمة
صيبا   فاطيمة

بن عبد اهللا   لمياء
حساني   محمد أمين

زغودي   مريم
شقوقي   أسمهان

صباحي   أسيا
بلحسين   أمين

مزاري   فاطمة الزهراء
دناقة   مرية
مكني   مريم

ميري   إحسان
بلواتق   أحمد
نقاز   شيماء
زاوي   أمنة

بوسطلة   أمين
بوشاشية   زينب

مقامي   عبد الفتاح
بوسكاية   أحالم
بن مونة   أحمد
سليماني   إيمان
بونغلة   بشرى

عياد   بشرى إيمان
سبيح   خديجة

بن معمر   شهيناز
السامحي   فاطمة الزهراء

زناقي   كنزة
شيخ   كنزة
غالم   لبنى
شيخ   منال

سعادي   إيمان
حمداني   بشرى

عياد   سناء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

3978 10 ع1637023494
39812 8 ع1637023513
39913 8.5 ع1637023515
40014 14 ع1637023525
40110 10 ع1637023556
40212 8 ع1637023568
40313 12.5 ع1637023574
40412 12 ع1637023587
40512.5 10 ع1637023599
4069 4 ع1637023603
4079 3 ع1637023612
40815 13 ع1637023671
40915 17.5 ع1637023782
41010 6.5 ع1637023825
41110 13 ع1637023833
41214 14 ع1637023886
41315 14 ع1637023925
41410 4.5 ع1637023949
41511 7 ع1637024021
41615 17 ع1637024030
41715 13 ع1637024047
41810 3 ع1637024050
41914 16 ع1637024053
42013 12 ع1637024124
42112 8 ع1637024290
42215 00 ع1637024332
42310 12 ع1637024338
42412 10 ع1637024401
42512.5 10.5 ع1637024412
42615 13 ع1637024433
42710 6 ع1637024446
42813 15 ع1637024481
42908 02 ع1637024492
43010 6 ع1637024496
43112 16 ع1637024497
43212 12 ع1637024508

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

دحماني   صباح
وهراني   إيمان
بوزيدي   رجاء

بايع راسو   آمنة
زياني   رجاء
خليفي   سمية

بن عزوز   صورية
بلقادة   فاطمة الزهراء

حولية   ليلى
عطاري   محمد
سعداوي   منية

بن الدراء   سمية
رازي   ابتسام
برياح   سارة
ددوش   سهام

حرياطي   كنزة
مبخوتي   نسرين

برحمة   وليد
بن عزيزة   أمال

كباس   إيمان
بن مصطفى   سارة

برسيس   سفيان
الغة   شكري

بن سنوسي   شيماء
وذان   عبد الباسط
بن مصطفى   مريم

بلحاجي   مهدي
تركي   الزهور

قن   رحمة
بورجي   عائشة

عصماوي   فريدة
العرقوب   أمال

رايح   رونق
سعدوني   سهير

معصيم   صبرينة
صوفي   ليلى



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

4338 01 ع1637024563
43414 13 ع1637024778
4352 ع1637024795
43615 12 ع1637024800
43712 7 ع1637024802
43812 ع1637024813
43915 13 ع1637024815
44015 13 ع1637024816
44115 00 ع1637024837
4421 ع1637024854
44315 17 ع1637024856
44412 8 ع1637024872
44513 11.5 ع1637024919
44610 6 ع1637024954
44715 13.5 ع1637024980
44813 11 ع1637024984
44912 10 ع1637025076
4506 2 ع1637025216
4511 05 ع1637025249
4525 6 ع1637025806
4538 11 ع1637025894
ع4541637025934
45515 11.5 ع1637025954
45611 10 ع1637025977
4578 13 ع1637026003
45815 13 ع1637026050
45913 17 ع1637026179
4605 8 ع1637026254
46110 6 ع1637026284
46213 14 ع1637026393
46315 11.5 ع1637026442
46414 8 ع1637026688
46510 12 ع1637026752
46616 8 ع1637026756
ع4671637026991
46813 13.5 ع1637027064

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

بن عيني   عبد الخالق
قوديد   أسية

غزري   ايناس
خروبي   حبيب
شواري   حنان

باسعيد   زكرياء
بن جعفر   ساجية
بن هادي   سارة
بوحمامة   محمد

عرابن   وفاء
ناصري   ياسمين

بطيوي   أمينة
بومدين   إيمان
عنيتر   موسى

بن مختاري   أبوبكر
دحو   أحالم

غمري   أسماء
غماري   إكرام
ميدون   إيمان
ميلودي   دنية
جباري   رقية
بلعبيد   زكية

بن حسيلة   زهيرة
رحوي   زينب
هواري   سارة
شلدة   سفيان

تاجوري   سهيلة
بربارة   شهيناز
رحوي   صبيحة

اعميمش   عبد الرحمان
قريش   عبد الصمد

مسعد   عمارية
زلبوني   فاطمة
مرابط   فاطمة
طاهري   كمال
مدوري   محمد



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

46910 10 ع1637027216
47010 12 ع1637027225
47110 4.5 ع1637027418
47212 10 ع1637027615
47316.5 15.5 ع1637027658
47414 14 ع1637027700
4751 13 ع1637027756
4769 4.5 ع1637027780
47712 13 ع1637027862
47813 14 ع1637028089
47913 14 ع1637028109
48010 8 ع1637028210
ع4811637028360
4829 8 ع1637028460
48312 13.5 ع1637029403
48415 13 ع1637029488
48515 15.5 ع1637029516
ع4861637029746
4875 10 ع1637029851
48812 15.5 ع1637029878
4895 11 ع1637030029
49015 13.5 ع1637030082
49113.5 14.5 ع1637030373
49210 4 ع1637030480
49312 11 ع1637031281
49414 16 ع1637073714
49513 14 ع1637074165
49615 12.5 ع1637074421
49710 10 ع1637074844
49810 10 ع1637074890
4996 8 ع1637075024
50012 14.5 ع1637075034
50112 11 ع1637075507
50212 8 ع1637075511
5039 4 ع1637075551
50413 14.5 ع1637075586

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

يوبي   محمد
سعيدي   محمد

مكاوي زوجة طالب بن د   مديحة
فرواني   نجاة
كبير   نسيمة

علي شايب الدراع   نعيمة
ميلودي   نورالدين
بن عبد اهللا   هاجر

بوزيان   وسام
العيسوف   أمينة

مهياوي   إسمهان
تيزاوي   حمزة العرابي

نهاري   عائشة
عبدوس   كريمة
لعماري   إيمان

بن حمادي   الهام
قادري   ايمان

عثماني   خضرة
مناد   رويضة
سهولي   زكية
قزولي   سهام

بوهادي   سيدي محمد إيدير
طيب درمل   عقيلة

قادة بلغيتري   فاطمة الزهراء
بن سنوسي   دراوية

محروز   عايدة
سايح   شيماء

بن جريو سجراري   سكينة
عيشاتة   أخالق

أحمد شريف   خيرة
بوزوينة   دنيا
لعجال   سامية

بلقاضي زوبير   أمينة
ريازي   إيمان

بن محيمدة   سعيد
إكاب ماليزي   فاطيمة زهرة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

50510 10 ع1637075587
50615 7 ع1637075594
5078 13 ع1637075598
50811 15.5 ع1637075621
5099 7 ع1637075982
5109 7 ع1637076160
51112 14.5 ع1637076471
5128 13 ع1637076474
51314 12.5 ع1637076486
51411 07 ع1637076544
51515 13 ع1637076546
5168 02 ع1637076553
5179 2.5 ع1637076630
51812 16 ع1637076708
51900 00 ع1637076762
52015 13 ع1637076790
52112 10 ع1637076803
52210 6 ع1637076928
52314 14.5 ع1637077551
52415 11 ع1637078121
52512 10 ع1637078669
52610 16.5 ع1637078728
52710 15 ع1637088102
5288 3.5 ع1638042551
52915 12 ع1638042926
53014 14 ع1638044525
53115 13 ع1638044555
53210 16 ع1638044613
53310 5 ع1638045109
53400 00 ع1638045117
5356 9 ع1638046531
53616 8 ع1638075860
537310033-L-15ع
53815 13 310062-L-151م
53910 10 310063-L-151م
54015 13 310068-L-151م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

تبر هواري   فايزة
بلختير   كوثر

غرمول   محمد
حمو   يمينة

أعمر بن صابر   رجاء
عبد اهللا   وئام

سي محمد   إيناس
شيخ ميلود   ايمان

سوسي   دنيا
بن سنوسي   نور الهدى

بن مداح   هاجر
بن مجاهد   يوسف
بن شيخ   عبد اإلله

بن قادة   ريم
بن حدة   محمد أمين

بن عزوز   نور الهدى
بن سنوسي   وفاء

مسعودي   رحمونة
طاهري   فاطمة الزهراء

المزوار   سارة حنان
زهواني   نعيمة
مباركي   وردة

عثماني   محجوبة
بوبشير   عبد الغني

بوخالفة   علي عز الدين
بوعرفة   إيمان
بن فيسة   خيرة

قادة   فايزة
بوشنافة   وفاء
تهامي   يوسف
حمداوي   سليم
جياللي   خيرة
خالدي   أسماء
غربي   نوال
مرابط   نوال

عامر سعيد   أمينة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

5417 3 310087-L-151م
54211 11 310094-L-151م
543310100-L-151م
5448 3 310110-L-15ع
54515 13 310151-L-151م
54611 9 310161-L-151م
5478 02 310167-L-15ع
5488 11 310179-L-151م
54910 13 310180-L-151م
550310202-L-151م
551310221-L-151م
55215 10 310247-L-151م
55315 13 310251-L-151م
55410 11.5 310256-L-15ع
55512 12 310298-L-151م
55609 12.5 310306-L-151م
5579 3.5 310474-L-15ع
558310503-L-15ع
55910 10 310521-L-151م
560310522-L-151م
561310525-L-151م
562310542-L-151م
5638 1 310569-L-15ع
56415 00 310572-L-151م
565310575-L-15ع
566310588-L-151م
567310597-L-151م
56815 00 310625-L-151م
569310692-L-15ع
570310706-L-15ع
57131114-L-123م
57231127-L-112م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

شعر(النص األدبي القديم  )  /  FO1  /  األساسية

شعيب   شعبان
قهواجي   فاطمة الزهراء ابتسام

خالدي   هجيرة
بوجمعة   ليلى
بوداود   لبنى

عدة   أمينة
بن شادلي   بسمة
لزعر   رضوان
بلعبدلي   رفيقة
مباركي   إكرام

بن كرمة   رحيمة
رحلي   رضا

بختاوي   عمر
بوقنطار   نسرين
حامد   صبرينة
زباير   محمد
بلعيد   أسماء

بن خالدي   حمزة
جياللي   وليد بوزيان

مجاهدي   ياسر
بن رابح   نجاة
زيدوري   سمية
لقدش   عمارية
غونان   لحسن
باسعيد   مونى
بطيوي   احمد

بالل   حنان
زطال   فتيحة

قصير   كلتومة
تبحريتي   سامية
ديندان   شريفة
حكيم   عبد البر



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

116 12 ع001/16
28 1.5 ع002/16
312.5 10 ع004/16
415 13 ع005/16
516 17 ع010/16
1م6011/15
712 10 ع011/16
ع8012/16
914.5 14 ع013/16

1012 8 ع014/16
1م11015/15
1215 15 ع015/16
1310 4 ع017/16
1414.5 13.5 ع020/16
1514.5 18 ع021/16
1612 07 ع023/14
1710 4 ع023/16
1812 6 ع024/16
1914 6 ع025/16
ع20027/16
2110 0.5 ع028/16
2214.5 14.5 ع029/16
2م23029-14
2412 8 ع030/16
2514 10 ع031/16
2614.5 13.5 ع032/16
ع27034/16
2810 6 ع035/16
2914 13 ع036/16
3012 8 ع037/16
ع31038/16
3210 4.5 ع039/16
3م3313/013
2م3413061210151
3511.5 10 2م13061210187
3612 6 1م14061210031

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

جمعي   ابراهيم
غوتي   عبد الرحمان

صبيان   لمياء
بوخالد   ٌٌٌُأمينة
كبير   سامية

بن زغادي   ضياء الدين
جريري   أحمد
عدار   سامية

عبد اهللا ميلود   نجاة
ددوش   سجية

خليفة   عبد الحميد
ولد مزيان   فاطمة

بوهني   مريم
زناقي   فاطمة الزهراء

عياد زدام   فاطمة الزهراء
رحوي   فاروق
بن تومي   مريم
بوطريف   سهام
مداحي   سميرة
بوتواتة   سالف

يحياوي   محمود شوقي
بلعباس   فتيحة
زاوي   فضيل

بولنوار   نزيهة
مختار الصديق   حسيبة

بوجنان   نور الهدى
سعيدي   هشام سيف الدين

غرماوي   محمد نابي
زبيري   بشرى
منيري   سميرة
طالب   عصام
عمار   محمد

فراح   زكرياء
سي شعيب   أحالم

عمور   سيدي محمد
زياني   المهدي



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

3710 0.5 ع14061210047
2م3814061210074
1م3914061210085
4012 9 2م14061210096
4110 01 2م14061210112
2م4214061210263
4310 0.5 1م14061210350
447 0.5 ع1637010813
4513.5 12.5 ع1637010829
4614.5 16.5 ع1637010879
4712 9 ع1637010897
4812.5 9.5 ع1637010906
4912 0.5 ع1637010971
5014.5 13.5 ع1637011011
5110 4 ع1637011060
5212 10 ع1637011158
5314.5 14.5 ع1637011165
5412 8 ع1637011235
5514 4 ع1637011525
5613 2.5 ع1637011589
5714 13 ع1637011622
5812 10 ع1637011807
5910 0.5 ع1637012010
608 1.5 ع1637012194
6112 10.5 ع1637012607
ع621637012686
6313.5 12.5 ع1637012745
6410 4 ع1637012757
6514 6.5 ع1637012803
6614.5 17 ع1637012809
6714.5 14 ع1637012811
6812 8 ع1637012884
6914 11 ع1637012889
7013 1.5 ع1637012894
719 0.5 ع1637012903
7214 03 ع1637012908

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

خميسي   سهيلة
بليعقوبي   فاطمة الزهراء

بدراوي   أحالم
عياد زدام   سيد أحمد

سوسي   لبنى
مسعودي   وليد

آل سيد الشيخ   فتيحة
بو عبد اهللا   بومدين عبد الكريم

قندوسي   دليلة
بوسير   عبد المجيد

مرابنت   غزالن يمينة
بن فريحة   فراح
بن عيسى   وفاء
بوكنودة   إكرام
مراد   خديجة

جلطي   فاطيمة الزهراء
قنفود   فتيحة سناء

براهيمي   منال
عشباوي   أمال

قوراري   ابتسام
بلزرق   اكرام

صالحي   زينب
بن سنوسي   عماد الدين

بلختير   محمد مكي
دالي يوسف   مريم ريان

حدو   فاطمة الزهراء
قدودو   أحالم
سايح   أمينة

عتيق   جميلة وفاء
حمودي   حسيبة

ماحي   حنان
بومدان   شوميشة
بلعروسي   شيماء

بن ناصر   صبرين
بن عبد اهللا   عبد االله
بلعربي   عبد اللطيف



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

7312 10 ع1637012934
7412 10 ع1637012942
7510 02 ع1637012945
7614 03 ع1637012977
7712 10 ع1637012993
7814 02 ع1637013015
7912 10 ع1637013025
8014 11.5 ع1637013038
8116 12 ع1637013042
8210 4 ع1637013056
8314.5 13.5 ع1637013080
8412 8 ع1637013125
8510 4 ع1637013151
8610 4 ع1637013158
8712 1.5 ع1637013160
8812 10 ع1637013164
8912 0.5 ع1637013172
9014.5 16.5 ع1637013260
9112 8 ع1637013266
9212 01 ع1637013535
9312.5 10.5 ع1637013588
9413.5 12 ع1637013671
9510 4 ع1637013687
9612.5 10.5 ع1637013698
9712.5 10.5 ع1637013755
9813 4.5 ع1637013795
9912 2.5 ع1637013808

10012 10 ع1637013822
10112 10 ع1637013856
10212 05 ع1637013980
10310 01 ع1637014012
10412 8 ع1637014177
10512 6 ع1637014190
10614.5 14 ع1637014212
10712 7 ع1637014225
10812 8 ع1637014270

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

مرابط   فاطمة الزهراء
ستاوي   فتيحة
كامني   فوزية

بلعربي   مروى
اخلف   نجاة

بن سعد   نور الهدى
طبال   هجيرة

بن عبد اهللا   ياسين
بشيري   يمينة
سعيدي   أسية
يبدري   ايمان
كريب   زينب

درفوف   سوالف
مجدوب   شهيناز فاطمة

بن معمر   شيماء
تابتي   شيماء خولة

بلحاج يوسفي   صورية
اكني   نور الهدى

كراوتي   هدايات رشيدة
بن موالي شريف   أمينة فريال
كرزابي   الشيماء فاطمة الزهرا

جديد   حياة
دحماني   خيرة
طفيلي   رانية

شاطر   سميحة
عميمر   صابرينة

عليوي   عائشة
ممو   عبد القادر
موسوني   غزالن

بونوار   نسرين
لعمى   هاجر
خالد   ايمان

حطاب   فتيحة
بوترفاس   زهيرة

رابح   سمية
حبري   فتيحة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

10910 0.5 ع1637014273
11012 7 ع1637014277
ع1111637014288
11212 10 ع1637014329
11310 2.5 ع1637014342
11414 13 ع1637014369
11513 01 ع1637014402
11610 0.5 ع1637014416
11714 6 ع1637014422
11810 6 ع1637014423
11913.5 12.5 ع1637014472
12010 5 ع1637014634
12112 9 ع1637014914
12214 7 ع1637014925
12312 8 ع1637014943
12412.5 10 ع1637014944
12511.5 10.5 ع1637014958
12612 9 ع1637014994
12714 11 ع1637014998
12812 02 ع1637015003
12910 6 ع1637015015
13010 4 ع1637015024
13112 10 ع1637015028
13210 6 ع1637015033
13312 10 ع1637015036
13412 8 ع1637015068
13512.5 10 ع1637015077
13612 6 ع1637015081
13710 01 ع1637015083
13810 6 ع1637015087
13912 8 ع1637015116
14012 6 ع1637015119
14110 03 ع1637015132
14213.5 12.5 ع1637015165
14312.5 10 ع1637015183
14410 4 ع1637015268

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

بنور   فريدة
ورياشي   المية

بوزيزة   محمد الفاتح
رزني   يسرى

بن معمر   أنس
بلعيد   زهيرة

بن شعبان   مريم
زناسني   نور الهدى

نقاح   هجيرة
شعبان   هناء
ديش   حنان

غزال   بشرى
براهيمي   أمينة

بن عبو   اسمهان
أوناجلة   حكيمة
سعدون   حليمة
كيفاني   رشيدة

دربال   شهيناز خولة
بلخالدي   صابرينة أمال

بن عبو   عائشة
خالدي   عبد الناصر

شاوش رمضان   عويشة سالف
طهراوي   فاطمة الزهراء
العربي   فاطمة الزهراء

زاوي   فتيحة
معالش   مريم

طهراوي   نجاة
غيري   نزيهة ايمان

طبال   نسرين
نعيمي   نعيمة

ولد قدور   إبتسام
حدو   إلهام

بن عزوز   اكرام
يخلف   رانية
مقدر   سعاد
العبيد   وسام



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

14510 0.5 ع1637015272
14612.5 10.5 ع1637015422
14712 10 ع1637015562
14814 03 ع1637015667
14914 12 ع1637015670
15012 10 ع1637015687
15114 1.5 ع1637015709
15210 03 ع1637015779
15312 8 ع1637015796
15412 8 ع1637015914
15514 6 ع1637016174
15614 03 ع1637016188
15712 8 ع1637016199
15812.5 10.5 ع1637016241
15912.5 10 ع1637016249
16010 4 ع1637016263
16110 4 ع1637016286
16212 9 ع1637016295
16314 1.5 ع1637016316
16414.5 13.5 ع1637016355
16513 05 ع1637016364
1669 0.5 ع1637016368
16713 3 ع1637016397
16814.5 14 ع1637016517
16914 3 ع1637016551
17020 15 ع1637016566
17112 10 ع1637016671
17214 1.5 ع1637016758
17314 03 ع1637016847
17413 11 ع1637016869
17513 01 ع1637016884
17612 8 ع1637016886
17712 10 ع1637016903
17810 4 ع1637016911
17912 10 ع1637016917
18014 1.5 ع1637016920

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

العبدلي   وليدعمر
شاللي   أسماء
حميدي   حسين

بودحري   سماح
صاري   سهام

مسعودي   شروق
بن عولة   شيماء

قلوش   غوتي
حساين   فاطمة الزهراء
عبو   محمود عبد المتين

عبصاري   أشواق
بن حجبة   اكرام
بن جرميخ   بالل

ممو   سعاد
زحزوح   سومية

زيناي   عبد الصمد
بومناد   مباركة

قوري   محمد ايمن
عديدو   نور الهدى

يزيد   خيرة
بليل   شهيناز

بن جرميخ   عز الدين
طيبي   وفاء

أوهيب   إكرام
بغدادي   نور الهدى

عياد   حورية
مصباح   فاطمة

زوجي   نور الهدى
بن عزوز   إكرام

ميمون   بشرى
بن قلوش   حميدة

بويدة   حنان
نقادي   رفيدة

قدوري   سارة
بوداود   سمية

عبد القادر عبيد   سهام



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

18113.5 11.5 ع1637016985
18214.5 15 ع1637017222
18315 11 ع1637017355
18410 03 ع1637017446
18513 3.5 ع1637017460
1868 0.5 ع1637017480
18712.5 9 ع1637017520
18816 15.5 ع1637017531
18915 4.5 ع1637017532
19010 05 ع1637017533
19110 4 ع1637017544
19212 10 ع1637017566
19314 1.5 ع1637017597
19412 06 ع1637017602
19510 02 ع1637017605
19612 8 ع1637017611
19712 8 ع1637017627
19812 10 ع1637017629
19912 8 ع1637017681
20012 10 ع1637017690
20114 3 ع1637017751
20210 0.5 ع1637017757
20312 07 ع1637017776
20414 2.5 ع1637017779
20510 03 ع1637017813
20610 06 ع1637017882
20710 05 ع1637017927
20816 19.5 ع1637017963
ع2091637018014
21012 09 ع1637018066
21110 5 ع1637018116
21214 3 ع1637018225
21312 10 ع1637018327
21412 10.5 ع1637018332
21510 5 ع1637018336
21610 02 ع1637018342

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

شليحي   مريم
مصباح   خولة
عينة   ميمونة

جباري   أسماء
بن عراج   أنيسة
بن حمو   الحبيب
بورورو   حليمة
بن لزرق   حنان
بن حمو   حنان

غالي   حنان
ساحي   حياة

رقاب   رزيقة
بلهاشمي   سارة

طالح   سامية
كريف   سعاد

بورورو   سلمة
حاج محمد   شمس الدين

دباب   شهرة
جباري   فاطمة زهرة

سماحي   فتيحة
بن زاير   نسرين

بشالغم   نصرالدين
جلولي   هاجر

بن شريف   هاجر
شعبان   يونس
قريشي   سفيان
قيداري   أحالم

عيساوي   احالم
بوزرواطة   خثير

بليسير   سهام
فاتحي   عبدالقادر

بلعروسي   نور الهدى
بوتليتاش   خديجة

مهاجر   رقية
كبير   سارة

كدان   شهيناز



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

21714.5 13.5 ع1637018362
21812 4 ع1637018444
21910 6 ع1637018477
22012 10 ع1637018495
22114 11 ع1637018515
22214 4 ع1637018521
22313 0.5 ع1637018532
22414 1.5 ع1637018533
22514.5 14.5 ع1637018547
22615 5 ع1637018557
22716 4 ع1637018568
22814 13 ع1637018590
22915 03 ع1637018591
23012 8 ع1637018602
2318 0.5 ع1637018605
23214 03 ع1637018609
23314 0.5 ع1637018610
23412 10 ع1637018631
ع2351637018638
23614 2.5 ع1637018639
ع2371637018660
23810 01 ع1637018671
23914.5 13.5 ع1637018672
24014.5 13.5 ع1637018706
2419 0.5 ع1637018723
24213 6 ع1637018739
24313 1.5 ع1637018745
24410 04 ع1637018786
24514 10 ع1637018788
24613 02 ع1637018795
ع2471637018799
24812 8 ع1637018800
24912 10 ع1637018806
25015 15 ع1637018835
25114 7.5 ع1637018845
25214 6 ع1637018852

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

تونكوب   نور الهدى
يوسفي   مريم
جليل   أنيسة

ددوش   إيمان
بشير   ايمان

بن بوطريف   بشرى
بن عمارة   بهية
بن عايدة   بهية

الشيخ براشد   حنان
عامر   خليدة

عميمر   راضية
مفتاحي   زينب

بن عزوز   زينب
درفوف   سعاد

بن جياللي   سفيان
بن قو   سماح

بن حدو   سمر جيهان
بوداود   شهيرة

بن مهدي   شيماء
أحمد عمار   شيماء

لحمر   عبد اهللا
حسين   عطيفة
حساين   عفراء

الحاج اعمر   لينة
بكوش   محمد أمين

بداوي   مراد
بلعيمش   مريم

صخري   نورية جيهان
بحار   هاجر
بغلي   وسام
بالل   وسيلة
داود   وفاء

صفو   وهيبة
بلخضر   أمنة

باب العياط   إكرام
بن عزة   اسمهان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

25312.5 10.5 ع1637018858
25415 03 ع1637018866
25515 5.5 ع1637018878
25615 5 ع1637018905
25714 3 ع1637018919
25813 02 ع1637018922
25915 0.5 ع1637018946
ع2601637019147
26114.5 14 ع1637019232
26215 13 ع1637019242
26310 3 ع1637019285
26416 17 ع1637019319
26512 06 ع1637019355
26612 9 ع1637019426
26714.5 14.5 ع1637019516
26814 12 ع1637019610
26915 03 ع1637019643
27012 8 ع1637019652
27114 03 ع1637019684
27214.5 18 ع1637019687
27312.5 10.5 ع1637019698
27410 01 ع1637019755
27514.5 13 ع1637019792
27615.5 3.5 ع1637019850
27714 02 ع1637019881
27812 7 ع1637019897
27912 10 ع1637019901
28010 05 ع1637019913
28114 3.5 ع1637019924
28212 10 ع1637019925
28314 10 ع1637019940
28410 05 ع1637019941
28512 6 ع1637019950
28612 10 ع1637019953
28714 12 ع1637019959
28812 8 ع1637019967

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

شاعة   بشرى
بحار   حليمة

بن فريحة   خيرة
بن حاجي   سلمى

عتو   شهرزاد
مشرنن   شهيناز

بلومي   فاطمة الزهراء
هاشمي   أمال

تقار   بثينة دنيا زاد
بن رمضان   بشرى
حاج ميمون   خليدة

بلعباس   رحمة
شايف   سارة

درقاوي   عايدة
خيار   فتيحة
صايم   مريم

بن ساحة   منى
بوحسون   مونية

بوعالية   نور الهدى
بوراس   نور الهدى

معط اهللا   هاجر
حاكم   يحيى

نورين   اسمهان
عبد المومن   فاطيمة الزهراء

برحايل   فتح الزهور
بن عبد اهللا   حسام
رمضاني   زهرة

غربي   هاجر
عجاج   أسامة
يوبي   أسماء

برمضان   إيمان
رحموني   ابتسام

كوكب   ايمن
بونخالة   بشرى
بوقنطار   جهيدة
بوسلهام   دعاء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

ع2891637019971
29012 6 ع1637019972
29110 02 ع1637019978
29213 11 ع1637019979
29314.5 13 ع1637019983
29410 04 ع1637019985
29512 10 ع1637019987
29614.5 13 ع1637019996
29712 10 ع1637020010
29814 6 ع1637020018
29912 9 ع1637020025
ع3001637020027
30112 10 ع1637020029
30212 10 ع1637020044
30312 7 ع1637020056
30412 6 ع1637020057
30513 1.5 ع1637020060
30613.5 11.5 ع1637020096
30715 5 ع1637020109
30810 6 ع1637020113
30912 10 ع1637020115
31014 02 ع1637020118
31110 00.5 ع1637020128
31210 01 ع1637020133
31315 12 ع1637020134
31412 10 ع1637020140
31514 13 ع1637020148
31612 10 ع1637020151
31713.5 11.5 ع1637020225
31812 10 ع1637020305
31912 10 ع1637020410
32014 11 ع1637020413
32112 01 ع1637020418
32212 8 ع1637020472
32313 11 ع1637020474
32412 10 ع1637020556

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

عابد   رشيدة
زغودي   رفيق
برابح   سفيان
شعبان   سمية
مزيان   سهام

مجاهدي   سومية
رحالي   سيد أحمد

موالك   صارة
سعيداني   عبير

عيساني   فاطمة الزهراء
مقلش   فايزة

شالبي   فتيحة
صلحاوي   فطيمة زهرة

صبار   مريم
مختاري   نهاد
طلحاوي   نوال

بن عبد الواحد   هجيرة
مصطفاي   حنان
بطيب   شهيناز

قلعي   شيماء
ملوكي   صارة

بغدادي   صليحة
خياط   فاطمة زهرة

حدبون   محمد الشريف
عماني   محمد عبد البديع

داودي   نبيلة
بوزبيبة   وداد

ضريف   وهيبة
سردون   أسماء

مداني   دنيا
كريم   فراح

بن طوط   فطيمة زهرة
بن طلحة   كريمة

قرموش   نور الهدى
شالبي   نورية
تراري   وفاء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

32511 05 ع1637020572
32612 6 ع1637020579
32713 0.5 ع1637020587
32812 8 ع1637020588
32912 10 ع1637020591
33012 10 ع1637020593
33114 13 ع1637020595
33212.5 10.5 ع1637020612
33313.5 11.5 ع1637020614
33414.5 14 ع1637020616
33512 10 ع1637020617
33612 7 ع1637020618
33712 10 ع1637020619
33814 8 ع1637020622
33914 11 ع1637020640
34012 07 ع1637020651
34112 9 ع1637020655
34212 9 ع1637020663
34312 6 ع1637020670
34414.5 13 ع1637020672
34513 02 ع1637020678
34613 1.5 ع1637020707
34714.5 3.5 ع1637020710
34812 8 ع1637020743
34912 10 ع1637020747
35014.5 12.5 ع1637020748
35113 01 ع1637020750
35210 03 ع1637020752
35312 8 ع1637020758
ع3541637020765
35512 10 ع1637020769
35614.5 18 ع1637020796
35710 4 ع1637020814
35812 8 ع1637020866
35912 9 ع1637020929
36012.5 10.5 ع1637021026

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

بولويز   أمينة
بوحاجب   إسمهان

براك   إيمان
مقدم   ابتسام

بو طوبة   الهام
فليتي   اميرة نبيلة

صباحي   امينة
مومن   حنان
زاير   حنان

براهمي   حنان
صباحي   حورية
حمودة   حورية

ملوك   حياة
بن حميدة   خديجة

عزوز   زينب
عثماني   سمية
مخفي   سهام

قبلي   شهرزاد
قنشي   صباح

دحماني   صبرين منال
برايس   عائشة

بن رابح   فاطنة
بلمختار   فايزة

قدور   مريم
رحمي   مريم

أوصدرات   مريم
بن مزيان   منال
مستغانمي   نادية
بوحاجب   نسيمة

بن مزيان   نور الهدى
بو حسون   نورة
بوغازي   يوسف

لحلو   إيمان
هني   محمد

مقدم   زوبيدة
سايح   أمينة شيماء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

36114 03 ع1637021039
36212 10 ع1637021042
36312 6 ع1637021101
36415 03 ع1637021141
36510 01 ع1637021202
36614.5 13.5 ع1637021225
36710 4 ع1637021236
36814.5 2.5 ع1637021262
36912.5 10.5 ع1637021292
37012 9 ع1637021318
37110 6 ع1637021719
37214.5 14 ع1637021720
37311 4 ع1637021726
37412.5 10.5 ع1637021828
37512 10 ع1637021868
37612 06 ع1637021871
37713 11 ع1637021971
3788 0.5 ع1637022006
37914 03 ع1637022092
38010 4 ع1637022197
ع3811637022199
38214 10 ع1637022382
38310 4 ع1637022746
38412 8 ع1637023083
38512 01 ع1637023085
38614.5 13.5 ع1637023098
38710 02 ع1637023108
38815 4 ع1637023109
38912 0.5 ع1637023125
ع3901637023151
39112 8 ع1637023178
39213 11 ع1637023188
39313 11 ع1637023189
39412 8 ع1637023191
39512 8 ع1637023209
39612 10.5 ع1637023333

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

بودالي   إيناس
مرياح   اسماء

مراخة   دنيا
عبد المومن   سعاد

قندوزي   عبد الوهاب
سرحان   فاطمة
صيبا   فاطيمة

بن عبد اهللا   لمياء
حساني   محمد أمين

زغودي   مريم
شقوقي   أسمهان

صباحي   أسيا
بلحسين   أمين

مزاري   فاطمة الزهراء
دناقة   مرية
مكني   مريم

ميري   إحسان
بلواتق   أحمد
نقاز   شيماء
زاوي   أمنة

بوسطلة   أمين
بوشاشية   زينب

مقامي   عبد الفتاح
بوسكاية   أحالم
بن مونة   أحمد
سليماني   إيمان
بونغلة   بشرى

عياد   بشرى إيمان
سبيح   خديجة

بن معمر   شهيناز
السامحي   فاطمة الزهراء

زناقي   كنزة
شيخ   كنزة
غالم   لبنى
شيخ   منال

سعادي   إيمان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

39712 8 ع1637023347
39814 03 ع1637023382
39912 10 ع1637023494
40012 8 ع1637023513
40111.5 10 ع1637023515
40214 2.5 ع1637023525
40312 8 ع1637023556
40414 3 ع1637023568
40514 8 ع1637023574
40614 02 ع1637023587
40712 9 ع1637023599
40810 5 ع1637023603
40910 4 ع1637023612
41015 9 ع1637023671
41114.5 13.5 ع1637023782
41213 02 ع1637023825
41312 8 ع1637023833
41410 01 ع1637023886
41512 10 ع1637023925
41615 06 ع1637023949
41714 4 ع1637024021
41814.5 16.5 ع1637024030
41914 03 ع1637024047
4208 0.5 ع1637024050
42112 6 ع1637024053
42214 4 ع1637024124
42310 03 ع1637024290
42415 3 ع1637024332
42510 02 ع1637024338
42614.5 12.5 ع1637024401
42711.5 10.5 ع1637024412
42812 8 ع1637024433
42914 8 ع1637024446
43010 01 ع1637024481
43112 10 ع1637024492
43214 0.5 ع1637024496

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

حمداني   بشرى
عياد   سناء

دحماني   صباح
وهراني   إيمان
بوزيدي   رجاء

بايع راسو   آمنة
زياني   رجاء
خليفي   سمية

بن عزوز   صورية
بلقادة   فاطمة الزهراء

حولية   ليلى
عطاري   محمد
سعداوي   منية

بن الدراء   سمية
رازي   ابتسام
برياح   سارة
ددوش   سهام

حرياطي   كنزة
مبخوتي   نسرين

برحمة   وليد
بن عزيزة   أمال

كباس   إيمان
بن مصطفى   سارة

برسيس   سفيان
الغة   شكري

بن سنوسي   شيماء
وذان   عبد الباسط
بن مصطفى   مريم

بلحاجي   مهدي
تركي   الزهور

قن   رحمة
بورجي   عائشة

عصماوي   فريدة
العرقوب   أمال

رايح   رونق
سعدوني   سهير



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

43312 6 ع1637024497
43412 9 ع1637024508
4358 0.5 ع1637024563
43611.5 10 ع1637024778
43712.5 11 ع1637024795
43813.5 12.5 ع1637024800
43910 01 ع1637024802
4409 0.5 ع1637024813
44114 1.5 ع1637024815
44215 15 ع1637024816
ع4431637024837
44413 2.5 ع1637024854
44512 8 ع1637024856
44615 5 ع1637024872
44710 05 ع1637024919
44814 1.5 ع1637024954
44910 9 ع1637024980
45012 10 ع1637024984
45110 05 ع1637025076
45210 4 ع1637025216
45310 06 ع1637025249
45412 10 ع1637025806
45512 10 ع1637025894
ع4561637025934
45716 19 ع1637025954
45814.5 13.5 ع1637025977
45912.5 10.5 ع1637026003
46015.5 3.5 ع1637026050
46112 8 ع1637026179
46210 5 ع1637026254
46314 12 ع1637026284
46416 16 ع1637026393
46512 8 ع1637026442
46612.5 10.5 ع1637026688
46713.5 11.5 ع1637026752
46812.5 10.5 ع1637026756

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

معصيم   صبرينة
صوفي   ليلى

بن عيني   عبد الخالق
قوديد   أسية

غزري   ايناس
خروبي   حبيب
شواري   حنان

باسعيد   زكرياء
بن جعفر   ساجية
بن هادي   سارة
بوحمامة   محمد

عرابن   وفاء
ناصري   ياسمين

بطيوي   أمينة
بومدين   إيمان
عنيتر   موسى

بن مختاري   أبوبكر
دحو   أحالم

غمري   أسماء
غماري   إكرام
ميدون   إيمان
ميلودي   دنية
جباري   رقية
بلعبيد   زكية

بن حسيلة   زهيرة
رحوي   زينب
هواري   سارة
شلدة   سفيان

تاجوري   سهيلة
بربارة   شهيناز
رحوي   صبيحة

اعميمش   عبد الرحمان
قريش   عبد الصمد

مسعد   عمارية
زلبوني   فاطمة
مرابط   فاطمة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

46912 10 ع1637026991
47012 8 ع1637027064
47112 10 ع1637027216
47212.5 10.5 ع1637027225
47314 8 ع1637027418
47412 8 ع1637027615
47514.5 14.5 ع1637027658
47614.5 13.5 ع1637027700
47712 10 ع1637027756
47812 0.5 ع1637027780
47910 03 ع1637027862
48012 8 ع1637028089
48114 12 ع1637028109
48212 10 ع1637028210
48312 07 ع1637028360
48414 7 ع1637028460
48512 10 ع1637029403
48613 0.5 ع1637029488
48712 10 ع1637029516
ع4881637029746
48912 10 ع1637029851
49012 10 ع1637029878
49114.5 13.5 ع1637030029
49212 10.5 ع1637030082
49312 10 ع1637030373
49416 4 ع1637030480
49516 4 ع1637031281
49612 8 ع1637073714
49712 10 ع1637074165
49815 03 ع1637074421
49915 02 ع1637074844
50014 7 ع1637074890
50110 02 ع1637075024
50210 0.5 ع1637075034
50313 02 ع1637075507
50414 02 ع1637075511

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

طاهري   كمال
مدوري   محمد

يوبي   محمد
سعيدي   محمد

مكاوي زوجة طالب بن د   مديحة
فرواني   نجاة
كبير   نسيمة

علي شايب الدراع   نعيمة
ميلودي   نورالدين
بن عبد اهللا   هاجر

بوزيان   وسام
العيسوف   أمينة

مهياوي   إسمهان
تيزاوي   حمزة العرابي

نهاري   عائشة
عبدوس   كريمة
لعماري   إيمان

بن حمادي   الهام
قادري   ايمان

عثماني   خضرة
مناد   رويضة
سهولي   زكية
قزولي   سهام

بوهادي   سيدي محمد إيدير
طيب درمل   عقيلة

قادة بلغيتري   فاطمة الزهراء
بن سنوسي   دراوية

محروز   عايدة
سايح   شيماء

بن جريو سجراري   سكينة
عيشاتة   أخالق

أحمد شريف   خيرة
بوزوينة   دنيا
لعجال   سامية

بلقاضي زوبير   أمينة
ريازي   إيمان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

50515 1.5 ع1637075551
50611.5 10 ع1637075586
50714.5 13.5 ع1637075587
50814 02 ع1637075594
50912 8 ع1637075598
51012 08 ع1637075621
51113 1.5 ع1637075982
51212 1.5 ع1637076160
51312 7 ع1637076471
51410 4 ع1637076474
51513 11 ع1637076486
51615 4 ع1637076544
51714 03 ع1637076546
5188 1.5 ع1637076553
5199 7 ع1637076630
52012.5 10.5 ع1637076708
5216 1.5 ع1637076762
52212.5 10.5 ع1637076790
52312 9.5 ع1637076803
52413.5 11.5 ع1637076928
52513 11 ع1637077551
52612 05 ع1637078121
52712.5 10.5 ع1637078669
52812 8 ع1637078728
52915 6.5 ع1637088102
53011 02 ع1638042551
53112 10 ع1638042926
53216 4 ع1638044525
53315 5 ع1638044555
53414.5 13.5 ع1638044613
53515 02 ع1638045109
ع5361638045117
53710 02 ع1638046531
53812 10 ع1638075860
539310033-L-15ع
54012.5 10.5 310063-L-151م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

بن محيمدة   سعيد
إكاب ماليزي   فاطيمة زهرة

تبر هواري   فايزة
بلختير   كوثر

غرمول   محمد
حمو   يمينة

أعمر بن صابر   رجاء
عبد اهللا   وئام

سي محمد   إيناس
شيخ ميلود   ايمان

سوسي   دنيا
بن سنوسي   نور الهدى

بن مداح   هاجر
بن مجاهد   يوسف
بن شيخ   عبد اإلله

بن قادة   ريم
بن حدة   محمد أمين

بن عزوز   نور الهدى
بن سنوسي   وفاء

مسعودي   رحمونة
طاهري   فاطمة الزهراء

المزوار   سارة حنان
زهواني   نعيمة
مباركي   وردة

عثماني   محجوبة
بوبشير   عبد الغني

بوخالفة   علي عز الدين
بوعرفة   إيمان
بن فيسة   خيرة

قادة   فايزة
بوشنافة   وفاء
تهامي   يوسف
حمداوي   سليم
جياللي   خيرة
خالدي   أسماء
مرابط   نوال



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 4.00 2 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

54113 11 310068-L-151م
54215 05 310094-L-151م
54314 0.5 310100-L-151م
54410 4 310110-L-15ع
54515 6 310151-L-151م
54612 10 310153-L-15ع
54710 0.5 310167-L-15ع
54812 10 310179-L-151م
54912 10 310180-L-151م
550310202-L-151م
551310221-L-151م
55212 8 310247-L-151م
55314.5 18 310251-L-151م
55412 10 310272-L-151م
55512 07 310277-L-151م
55612 10 310298-L-151م
557310305-L-15ع
55812 8 310306-L-151م
55914 0.5 310474-L-15ع
560310484-L-15ع
56110 4 310503-L-15ع
56212 10 310521-L-151م
563310522-L-151م
56412 10 310525-L-151م
56512.5 10.5 310542-L-151م
5665 1.5 310572-L-151م
567310575-L-15ع
5685 1.5 310588-L-151م
569310597-L-151م
57012 9 310625-L-151م
571310692-L-15ع
572310706-L-15ع
57331114-L-123م
57431127-L-112م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1النقد األدبي القديم    /  FO2  /  األساسية

عامر سعيد   أمينة
قهواجي   فاطمة الزهراء ابتسام

خالدي   هجيرة
بوجمعة   ليلى
بوداود   لبنى
فيفرة   مريم

بن شادلي   بسمة
لزعر   رضوان
بلعبدلي   رفيقة
مباركي   إكرام

بن كرمة   رحيمة
رحلي   رضا

بختاوي   عمر
طهراوي   ابتسام
حمدون   خضرة
حامد   صبرينة

بناي   فايزة
زباير   محمد
بلعيد   أسماء

بن عبد الرحمان   عائشة
بن خالدي   حمزة

جياللي   وليد بوزيان
مجاهدي   ياسر
بن رابح   نجاة
زيدوري   سمية
غونان   لحسن
باسعيد   مونى
بطيوي   احمد

بالل   حنان
زطال   فتيحة

قصير   كلتومة
تبحريتي   سامية
ديندان   شريفة
حكيم   عبد البر



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

111 10.5 ع001/16
22.5 1.5 ع002/16
313.5 07 ع004/16
412 14 ع005/16
512 13.5 ع010/16
61 6 ع011/16
75 ع012/16
814 6 ع013/16
910 10 ع014/16

1011 10.5 ع015/16
1114 14 ع017/16
1215 15 ع020/16
1315 15 ع021/16
1410 5 ع023/16
157 6.5 ع024/16
168 12.5 ع025/16
ع17027/16
182 4 ع028/16
194 2.5 ع029/16
2013 6 ع030/16
2113 8 ع031/16
228 11 ع032/16
ع23034/16
249 9 ع035/16
258 11 ع036/16
2602 01 ع037/16
ع27038/16
2813 5.5 ع039/16
3م2913/013
3002 14.5 2م14061210112
3102 9 ع1637010813
329 9 ع1637010829
3312 15 ع1637010879
3403 03 ع1637010897
357 7.5 ع1637010906
362 7 ع1637010971

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

جمعي   ابراهيم
غوتي   عبد الرحمان

صبيان   لمياء
بوخالد   ٌٌٌُأمينة
كبير   سامية

جريري   أحمد
عدار   سامية

عبد اهللا ميلود   نجاة
ددوش   سجية

ولد مزيان   فاطمة
بوهني   مريم

زناقي   فاطمة الزهراء
عياد زدام   فاطمة الزهراء

بن تومي   مريم
بوطريف   سهام
مداحي   سميرة
بوتواتة   سالف

يحياوي   محمود شوقي
بلعباس   فتيحة
بولنوار   نزيهة

مختار الصديق   حسيبة
بوجنان   نور الهدى

سعيدي   هشام سيف الدين
غرماوي   محمد نابي

زبيري   بشرى
منيري   سميرة
طالب   عصام
عمار   محمد

فراح   زكرياء
سوسي   لبنى

بو عبد اهللا   بومدين عبد الكريم
قندوسي   دليلة

بوسير   عبد المجيد
مرابنت   غزالن يمينة

بن فريحة   فراح
بن عيسى   وفاء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3712 14 ع1637011011
386 5.5 ع1637011060
397 11 ع1637011158
407 2 ع1637011165
419 9 ع1637011235
4211 2.5 ع1637011525
435 5 ع1637011589
4412 12.5 ع1637011622
4513.5 8.5 ع1637011807
4602 11 ع1637012010
4702 01 ع1637012194
4811 12 ع1637012607
ع491637012686
509 12 ع1637012745
519 7.5 ع1637012757
525 4.5 ع1637012803
5312 12 ع1637012809
5413 10.5 ع1637012811
5515 14 ع1637012884
5611 13.5 ع1637012889
5713 6.5 ع1637012894
584 3.5 ع1637012903
5910 15.5 ع1637012908
607.5 4 ع1637012934
619 1.5 ع1637012942
627 7 ع1637012945
635 2.5 ع1637012977
6410 10 ع1637012993
652 5.5 ع1637013015
666 7 ع1637013025
6712 8.5 ع1637013038
6812 16.5 ع1637013042
697 5 ع1637013056
703 5.5 ع1637013080
718 8 ع1637013125
727 12 ع1637013151

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

بوكنودة   إكرام
مراد   خديجة

جلطي   فاطيمة الزهراء
قنفود   فتيحة سناء

براهيمي   منال
عشباوي   أمال

قوراري   ابتسام
بلزرق   اكرام

صالحي   زينب
بن سنوسي   عماد الدين

بلختير   محمد مكي
دالي يوسف   مريم ريان

حدو   فاطمة الزهراء
قدودو   أحالم
سايح   أمينة

عتيق   جميلة وفاء
حمودي   حسيبة

ماحي   حنان
بومدان   شوميشة
بلعروسي   شيماء

بن ناصر   صبرين
بن عبد اهللا   عبد االله
بلعربي   عبد اللطيف

مرابط   فاطمة الزهراء
ستاوي   فتيحة
كامني   فوزية

بلعربي   مروى
اخلف   نجاة

بن سعد   نور الهدى
طبال   هجيرة

بن عبد اهللا   ياسين
بشيري   يمينة
سعيدي   أسية
يبدري   ايمان
كريب   زينب

درفوف   سوالف



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

736 4.5 ع1637013158
7402 1.5 ع1637013160
753 3 ع1637013164
762 8 ع1637013172
7710 10 ع1637013260
7810 10 ع1637013266
7910 15 ع1637013535
804 5 ع1637013588
8110 10 ع1637013671
827 9 ع1637013687
839 6.5 ع1637013698
848 13 ع1637013755
858 8 ع1637013795
869 5 ع1637013808
8711.5 5 ع1637013822
884 4.5 ع1637013856
898 12 ع1637013980
905 3.5 ع1637014012
919 7 ع1637014177
9202 02 ع1637014190
939 14 ع1637014212
943 2.5 ع1637014225
959 9 ع1637014270
9612 9 ع1637014273
974 2.5 ع1637014277
ع981637014288
994 1.5 ع1637014329

1005 2 ع1637014342
10111 12 ع1637014369
1025 6.5 ع1637014402
1037 1.5 ع1637014416
10411 7.5 ع1637014422
1059 9 ع1637014423
1068 9 ع1637014472
1077 7 ع1637014634
1089 9 ع1637014914

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

مجدوب   شهيناز فاطمة
بن معمر   شيماء

تابتي   شيماء خولة
بلحاج يوسفي   صورية

اكني   نور الهدى
كراوتي   هدايات رشيدة

بن موالي شريف   أمينة فريال
كرزابي   الشيماء فاطمة الزهرا

جديد   حياة
دحماني   خيرة
طفيلي   رانية

شاطر   سميحة
عميمر   صابرينة

عليوي   عائشة
ممو   عبد القادر
موسوني   غزالن

بونوار   نسرين
لعمى   هاجر
خالد   ايمان

حطاب   فتيحة
بوترفاس   زهيرة

رابح   سمية
حبري   فتيحة
بنور   فريدة

ورياشي   المية
بوزيزة   محمد الفاتح

رزني   يسرى
بن معمر   أنس

بلعيد   زهيرة
بن شعبان   مريم

زناسني   نور الهدى
نقاح   هجيرة
شعبان   هناء
ديش   حنان

غزال   بشرى
براهيمي   أمينة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

10913 14.5 ع1637014925
1109.5 7 ع1637014943
1113 3 ع1637014944
11210 10 ع1637014958
1137 9 ع1637014994
11413 10 ع1637014998
11512 8.5 ع1637015003
1169 15 ع1637015015
1175 5 ع1637015024
1189.5 4.5 ع1637015028
1193 9 ع1637015033
1203 1.5 ع1637015036
1216.5 2 ع1637015068
1225 3 ع1637015077
1236 8 ع1637015081
1245.5 9 ع1637015083
1255 7 ع1637015087
1268.5 4.5 ع1637015116
1278 10 ع1637015119
1285 7 ع1637015132
12914 8.5 ع1637015165
1304 4 ع1637015183
13111 4 ع1637015268
1325 1.5 ع1637015272
13314 15 ع1637015422
1343 3.5 ع1637015562
13510 13 ع1637015667
13614 10 ع1637015670
1373.5 10.5 ع1637015687
1387 5 ع1637015709
1398 8 ع1637015779
1409 10 ع1637015796
14110 10 ع1637015914
1427 7 ع1637016174
14311 5 ع1637016188
1443 4.5 ع1637016199

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

بن عبو   اسمهان
أوناجلة   حكيمة
سعدون   حليمة
كيفاني   رشيدة

دربال   شهيناز خولة
بلخالدي   صابرينة أمال

بن عبو   عائشة
خالدي   عبد الناصر

شاوش رمضان   عويشة سالف
طهراوي   فاطمة الزهراء
العربي   فاطمة الزهراء

زاوي   فتيحة
معالش   مريم

طهراوي   نجاة
غيري   نزيهة ايمان

طبال   نسرين
نعيمي   نعيمة

ولد قدور   إبتسام
حدو   إلهام

بن عزوز   اكرام
يخلف   رانية
مقدر   سعاد
العبيد   وسام

العبدلي   وليدعمر
شاللي   أسماء
حميدي   حسين

بودحري   سماح
صاري   سهام

مسعودي   شروق
بن عولة   شيماء

قلوش   غوتي
حساين   فاطمة الزهراء
عبو   محمود عبد المتين

عبصاري   أشواق
بن حجبة   اكرام
بن جرميخ   بالل



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

14512.5 9.5 ع1637016241
1463 2.5 ع1637016249
1477 3 ع1637016263
1488 7 ع1637016286
14910 10 ع1637016295
15011 12.5 ع1637016316
1516 1 ع1637016355
1526 5 ع1637016364
1537 5 ع1637016368
15412.5 13 ع1637016397
15511.5 6.5 ع1637016517
15612 8.5 ع1637016551
15711 11.5 ع1637016566
1587 7 ع1637016671
15912 8 ع1637016758
16005 13 ع1637016847
1613 5.5 ع1637016869
1622 1.5 ع1637016884
16309 12 ع1637016886
16415 10 ع1637016903
1659 10 ع1637016911
16611 11 ع1637016917
1672 8.5 ع1637016920
16815 16 ع1637016985
16910 10 ع1637017222
17010 ع1637017355
1717 7 ع1637017446
17212 14.5 ع1637017460
1732 7 ع1637017480
1745 8 ع1637017520
17513 11 ع1637017531
17610 5.5 ع1637017532
1777 7 ع1637017533
17815.5 8 ع1637017544
1793 3 ع1637017566
18013 4.5 ع1637017597

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

ممو   سعاد
زحزوح   سومية

زيناي   عبد الصمد
بومناد   مباركة

قوري   محمد ايمن
عديدو   نور الهدى

يزيد   خيرة
بليل   شهيناز

بن جرميخ   عز الدين
طيبي   وفاء

أوهيب   إكرام
بغدادي   نور الهدى

عياد   حورية
مصباح   فاطمة

زوجي   نور الهدى
بن عزوز   إكرام

ميمون   بشرى
بن قلوش   حميدة

بويدة   حنان
نقادي   رفيدة

قدوري   سارة
بوداود   سمية

عبد القادر عبيد   سهام
شليحي   مريم
مصباح   خولة
عينة   ميمونة

جباري   أسماء
بن عراج   أنيسة
بن حمو   الحبيب
بورورو   حليمة
بن لزرق   حنان
بن حمو   حنان

غالي   حنان
ساحي   حياة

رقاب   رزيقة
بلهاشمي   سارة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

18116.5 7.5 ع1637017602
1827 8 ع1637017605
1837 12 ع1637017611
1845 9 ع1637017627
1858 8 ع1637017629
1868 8 ع1637017681
18715 5.5 ع1637017690
18811 5.5 ع1637017751
1899 11 ع1637017757
1904 02 ع1637017776
19112 7 ع1637017779
1928 5 ع1637017813
19310 10 ع1637017882
19412 9.5 ع1637017927
19516 19 ع1637017963
ع1961637018014
1974 5 ع1637018066
1987 9 ع1637018116
19912 7.5 ع1637018225
20010 12 ع1637018327
20116 11.5 ع1637018332
2028 7 ع1637018336
2034 4 ع1637018342
2049.5 1.5 ع1637018362
2058 8.5 ع1637018444
2068 8 ع1637018477
2078 9 ع1637018495
20812 5 ع1637018515
2098 7 ع1637018521
2106 2.5 ع1637018532
2112 1.5 ع1637018533
2129 9 ع1637018547
2138 10 ع1637018557
21411 6 ع1637018568
21514 6 ع1637018590
21614 12.5 ع1637018591

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

طالح   سامية
كريف   سعاد

بورورو   سلمة
حاج محمد   شمس الدين

دباب   شهرة
جباري   فاطمة زهرة

سماحي   فتيحة
بن زاير   نسرين

بشالغم   نصرالدين
جلولي   هاجر

بن شريف   هاجر
شعبان   يونس
قريشي   سفيان
قيداري   أحالم

عيساوي   احالم
بوزرواطة   خثير

بليسير   سهام
فاتحي   عبدالقادر

بلعروسي   نور الهدى
بوتليتاش   خديجة

مهاجر   رقية
كبير   سارة

كدان   شهيناز
تونكوب   نور الهدى

يوسفي   مريم
جليل   أنيسة

ددوش   إيمان
بشير   ايمان

بن بوطريف   بشرى
بن عمارة   بهية
بن عايدة   بهية

الشيخ براشد   حنان
عامر   خليدة

عميمر   راضية
مفتاحي   زينب

بن عزوز   زينب



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

2178 8 ع1637018602
21802 10.5 ع1637018605
21912 1.5 ع1637018609
22011 2.5 ع1637018610
22111 11 ع1637018631
ع2221637018638
22312 12.5 ع1637018639
2245 2.5 ع1637018660
22510 11 ع1637018671
2269 9 ع1637018672
2279 12 ع1637018706
22811 6 ع1637018723
22912 8 ع1637018739
23012 7 ع1637018745
2315 4 ع1637018786
23212 13.5 ع1637018788
2339 10.5 ع1637018795
ع2341637018799
2359 10 ع1637018800
2369 3.5 ع1637018806
23713 12 ع1637018835
23813 13.5 ع1637018845
23912 11.5 ع1637018852
2408 10 ع1637018858
24112 14.5 ع1637018866
24213 7.5 ع1637018878
24312 5.5 ع1637018905
2442 5 ع1637018919
2456 12 ع1637018922
24613 13 ع1637018946
24710 10 ع1637019147
24815 7 ع1637019232
24918 14 ع1637019242
25010 12 ع1637019285
25117 15 ع1637019319
25210 14 ع1637019355

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

درفوف   سعاد
بن جياللي   سفيان

بن قو   سماح
بن حدو   سمر جيهان

بوداود   شهيرة
بن مهدي   شيماء

أحمد عمار   شيماء
لحمر   عبد اهللا
حسين   عطيفة
حساين   عفراء

الحاج اعمر   لينة
بكوش   محمد أمين

بداوي   مراد
بلعيمش   مريم

صخري   نورية جيهان
بحار   هاجر
بغلي   وسام
بالل   وسيلة
داود   وفاء

صفو   وهيبة
بلخضر   أمنة

باب العياط   إكرام
بن عزة   اسمهان

شاعة   بشرى
بحار   حليمة

بن فريحة   خيرة
بن حاجي   سلمى

عتو   شهرزاد
مشرنن   شهيناز

بلومي   فاطمة الزهراء
هاشمي   أمال

تقار   بثينة دنيا زاد
بن رمضان   بشرى
حاج ميمون   خليدة

بلعباس   رحمة
شايف   سارة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

2536 6 ع1637019426
25415 15 ع1637019516
25512.5 4 ع1637019610
25612.5 12 ع1637019643
25710 10 ع1637019652
25818 13 ع1637019684
25910 16 ع1637019687
26016.5 16.5 ع1637019698
2618 8 ع1637019755
26215 5 ع1637019792
2637 7 ع1637019850
26414.5 7 ع1637019881
26512 16 ع1637019897
26614.5 03 ع1637019901
2677 7 ع1637019913
2688 5 ع1637019924
2694 01 ع1637019925
2707.5 13 ع1637019940
27113.5 5 ع1637019941
2728 4 ع1637019950
2739 9 ع1637019953
2749 12 ع1637019959
2759 10 ع1637019967
ع2761637019971
2779 6.5 ع1637019972
27813 2 ع1637019978
27911 12 ع1637019979
28017 16 ع1637019983
2814 4 ع1637019985
28215.5 7.5 ع1637019987
28311.5 9 ع1637019996
2845 6 ع1637020010
2856 13 ع1637020018
2868.5 3 ع1637020025
28710 10 ع1637020027
2884 2.5 ع1637020029

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

درقاوي   عايدة
خيار   فتيحة
صايم   مريم

بن ساحة   منى
بوحسون   مونية

بوعالية   نور الهدى
بوراس   نور الهدى

معط اهللا   هاجر
حاكم   يحيى

نورين   اسمهان
عبد المومن   فاطيمة الزهراء

برحايل   فتح الزهور
بن عبد اهللا   حسام
رمضاني   زهرة

غربي   هاجر
عجاج   أسامة
يوبي   أسماء

برمضان   إيمان
رحموني   ابتسام

كوكب   ايمن
بونخالة   بشرى
بوقنطار   جهيدة
بوسلهام   دعاء

عابد   رشيدة
زغودي   رفيق
برابح   سفيان
شعبان   سمية
مزيان   سهام

مجاهدي   سومية
رحالي   سيد أحمد

موالك   صارة
سعيداني   عبير

عيساني   فاطمة الزهراء
مقلش   فايزة

شالبي   فتيحة
صلحاوي   فطيمة زهرة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

2896 1 ع1637020044
2907 5.5 ع1637020056
29111.5 6.5 ع1637020057
2926 10 ع1637020060
2935 3 ع1637020096
29415 11 ع1637020109
2959 8 ع1637020113
2964 1 ع1637020115
29710 10 ع1637020118
2985 5 ع1637020128
2995 7 ع1637020133
30014.5 13 ع1637020134
30113 16 ع1637020140
30210 9 ع1637020148
30310 10 ع1637020151
30413.5 9.5 ع1637020225
3054 1 ع1637020305
3062 4 ع1637020410
30717.5 13 ع1637020413
3087 10 ع1637020418
3097 8 ع1637020472
31014 11 ع1637020474
3118 3 ع1637020556
3128 10 ع1637020572
3138 8 ع1637020579
3141.5 11 ع1637020587
31512 9.5 ع1637020588
31612 12 ع1637020591
31712 14 ع1637020593
31813.5 9.5 ع1637020595
3195 3.5 ع1637020612
3205.5 2 ع1637020614
32110 10 ع1637020616
3227 7.5 ع1637020617
32310 10 ع1637020618
3245.5 9.5 ع1637020619

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

صبار   مريم
مختاري   نهاد
طلحاوي   نوال

بن عبد الواحد   هجيرة
مصطفاي   حنان
بطيب   شهيناز

قلعي   شيماء
ملوكي   صارة

بغدادي   صليحة
خياط   فاطمة زهرة

حدبون   محمد الشريف
عماني   محمد عبد البديع

داودي   نبيلة
بوزبيبة   وداد

ضريف   وهيبة
سردون   أسماء

مداني   دنيا
كريم   فراح

بن طوط   فطيمة زهرة
بن طلحة   كريمة

قرموش   نور الهدى
شالبي   نورية
تراري   وفاء
بولويز   أمينة

بوحاجب   إسمهان
براك   إيمان
مقدم   ابتسام

بو طوبة   الهام
فليتي   اميرة نبيلة

صباحي   امينة
مومن   حنان
زاير   حنان

براهمي   حنان
صباحي   حورية
حمودة   حورية

ملوك   حياة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3258.5 10 ع1637020622
32614 13 ع1637020640
32712 14.5 ع1637020651
3288.5 5.5 ع1637020655
3297 10 ع1637020663
3308 8 ع1637020670
3318 10 ع1637020672
33212.5 10 ع1637020678
33311.5 11 ع1637020707
33418 15 ع1637020710
33510 11 ع1637020743
33617 10.5 ع1637020747
33717.5 16.5 ع1637020748
ع3381637020750
33916.5 7.5 ع1637020752
34010 12 ع1637020758
3412 7 ع1637020765
3429 11 ع1637020769
34310 17 ع1637020796
3449 3.5 ع1637020814
3455 5 ع1637020866
34616 16 ع1637020929
3479 7 ع1637021026
34813.5 11 ع1637021039
3497 4 ع1637021042
35010 5 ع1637021101
35110.5 10 ع1637021141
3529 9 ع1637021202
35314 11 ع1637021225
3541 1.5 ع1637021236
3556.5 2 ع1637021262
35612 9 ع1637021292
3576 2.5 ع1637021318
3584 2.5 ع1637021719
35910 12 ع1637021720
36011 7 ع1637021726

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

بن حميدة   خديجة
عزوز   زينب
عثماني   سمية
مخفي   سهام

قبلي   شهرزاد
قنشي   صباح

دحماني   صبرين منال
برايس   عائشة

بن رابح   فاطنة
بلمختار   فايزة

قدور   مريم
رحمي   مريم

أوصدرات   مريم
بن مزيان   منال
مستغانمي   نادية
بوحاجب   نسيمة

بن مزيان   نور الهدى
بو حسون   نورة
بوغازي   يوسف

لحلو   إيمان
هني   محمد

مقدم   زوبيدة
سايح   أمينة شيماء

بودالي   إيناس
مرياح   اسماء

مراخة   دنيا
عبد المومن   سعاد

قندوزي   عبد الوهاب
سرحان   فاطمة
صيبا   فاطيمة

بن عبد اهللا   لمياء
حساني   محمد أمين

زغودي   مريم
شقوقي   أسمهان

صباحي   أسيا
بلحسين   أمين



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

36116 7 ع1637021828
36215 15 ع1637021868
36316.5 14 ع1637021871
3644 5.5 ع1637021971
3651.5 3 ع1637022006
3666 11 ع1637022092
3673 1 ع1637022197
ع3681637022199
36916.5 12 ع1637022382
37015.5 4 ع1637022746
37103 9 ع1637023083
3721.5 2 ع1637023085
37317.5 13.5 ع1637023098
3748 8 ع1637023108
3753.5 7 ع1637023109
3767 ع1637023125
ع3771637023151
3787 8 ع1637023178
3795 3 ع1637023188
38010 10 ع1637023189
3819 9 ع1637023191
38210 12 ع1637023209
3835 1.5 ع1637023333
3849 9 ع1637023347
3858.5 7 ع1637023382
38612 12 ع1637023494
38713 5 ع1637023513
38810 10 ع1637023515
38914 13 ع1637023525
39016 13.5 ع1637023556
39112.5 11 ع1637023568
39217.5 13 ع1637023574
39310 11 ع1637023587
3947 12 ع1637023599
3956.5 5 ع1637023603
3965 2.5 ع1637023612

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

مزاري   فاطمة الزهراء
دناقة   مرية
مكني   مريم

ميري   إحسان
بلواتق   أحمد
نقاز   شيماء
زاوي   أمنة

بوسطلة   أمين
بوشاشية   زينب

مقامي   عبد الفتاح
بوسكاية   أحالم
بن مونة   أحمد
سليماني   إيمان
بونغلة   بشرى

عياد   بشرى إيمان
سبيح   خديجة

بن معمر   شهيناز
السامحي   فاطمة الزهراء

زناقي   كنزة
شيخ   كنزة
غالم   لبنى
شيخ   منال

سعادي   إيمان
حمداني   بشرى

عياد   سناء
دحماني   صباح
وهراني   إيمان
بوزيدي   رجاء

بايع راسو   آمنة
زياني   رجاء
خليفي   سمية

بن عزوز   صورية
بلقادة   فاطمة الزهراء

حولية   ليلى
عطاري   محمد
سعداوي   منية



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

39714.5 13 ع1637023671
39816.5 17.5 ع1637023782
39916 13 ع1637023825
4009 9 ع1637023833
4018 11 ع1637023886
40216 5.5 ع1637023925
40310 11 ع1637023949
4044 11 ع1637024021
40512 15 ع1637024030
4065.5 11 ع1637024047
40715 10 ع1637024050
40814.5 9.5 ع1637024053
40916 12 ع1637024124
4105 10 ع1637024290
4116.5 12 ع1637024332
4129 10 ع1637024338
41317 8.5 ع1637024401
4148 8 ع1637024412
41510 14 ع1637024433
41614 11 ع1637024446
4176 2.5 ع1637024481
4185 3 ع1637024492
4196.5 10 ع1637024496
42013.5 4 ع1637024497
4217 8 ع1637024508
42213.5 12 ع1637024563
42312 16 ع1637024778
42402 00 ع1637024795
4259 10 ع1637024800
4263 01 ع1637024802
4278 2 ع1637024813
4282 7 ع1637024815
42916.5 14 ع1637024816
ع4301637024837
4312.5 7 ع1637024854
4324.5 3.5 ع1637024856

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

بن الدراء   سمية
رازي   ابتسام
برياح   سارة
ددوش   سهام

حرياطي   كنزة
مبخوتي   نسرين

برحمة   وليد
بن عزيزة   أمال

كباس   إيمان
بن مصطفى   سارة

برسيس   سفيان
الغة   شكري

بن سنوسي   شيماء
وذان   عبد الباسط
بن مصطفى   مريم

بلحاجي   مهدي
تركي   الزهور

قن   رحمة
بورجي   عائشة

عصماوي   فريدة
العرقوب   أمال

رايح   رونق
سعدوني   سهير

معصيم   صبرينة
صوفي   ليلى

بن عيني   عبد الخالق
قوديد   أسية

غزري   ايناس
خروبي   حبيب
شواري   حنان

باسعيد   زكرياء
بن جعفر   ساجية
بن هادي   سارة
بوحمامة   محمد

عرابن   وفاء
ناصري   ياسمين



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

43310 12 ع1637024872
4349 9 ع1637024919
4355 2 ع1637024954
43610 13 ع1637024980
4379 9 ع1637024984
4389 9 ع1637025076
4393 3 ع1637025216
4404 1.5 ع1637025249
4419 10.5 ع1637025806
4427 11 ع1637025894
ع4431637025934
44415 13 ع1637025954
44513 4.5 ع1637025977
4468 9 ع1637026003
4471.5 12 ع1637026050
4484 8 ع1637026179
4491 1 ع1637026254
4509 8.5 ع1637026284
45116.5 13 ع1637026393
45212 12 ع1637026442
45314.5 10 ع1637026688
45417.5 16 ع1637026752
45514.5 5 ع1637026756
4562 3.5 ع1637026991
45711 5 ع1637027064
4589.5 3.5 ع1637027216
45901 01 ع1637027225
46010.5 11 ع1637027418
4618 8 ع1637027615
46216 16 ع1637027658
46310.5 12 ع1637027700
4645 4 ع1637027756
4656.5 7 ع1637027780
4669 10 ع1637027862
4674 3 ع1637028089
46814.5 5.5 ع1637028109

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

بطيوي   أمينة
بومدين   إيمان
عنيتر   موسى

بن مختاري   أبوبكر
دحو   أحالم

غمري   أسماء
غماري   إكرام
ميدون   إيمان
ميلودي   دنية
جباري   رقية
بلعبيد   زكية

بن حسيلة   زهيرة
رحوي   زينب
هواري   سارة
شلدة   سفيان

تاجوري   سهيلة
بربارة   شهيناز
رحوي   صبيحة

اعميمش   عبد الرحمان
قريش   عبد الصمد

مسعد   عمارية
زلبوني   فاطمة
مرابط   فاطمة
طاهري   كمال
مدوري   محمد

يوبي   محمد
سعيدي   محمد

مكاوي زوجة طالب بن د   مديحة
فرواني   نجاة
كبير   نسيمة

علي شايب الدراع   نعيمة
ميلودي   نورالدين
بن عبد اهللا   هاجر

بوزيان   وسام
العيسوف   أمينة

مهياوي   إسمهان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

4694 4 ع1637028210
4702 01 ع1637028360
47112 13 ع1637028460
47212 6 ع1637029403
4737 10 ع1637029488
47410 9 ع1637029516
ع4751637029746
4764.5 4 ع1637029851
4776.5 7.5 ع1637029878
47810 10 ع1637030029
4799 9 ع1637030082
48011 4 ع1637030373
4818 11 ع1637030480
48212.5 13 ع1637031281
4835.5 4.5 ع1637073714
4845 5.5 ع1637074165
4854 2 ع1637074421
4869 11 ع1637074844
4878 12 ع1637074890
4889 9 ع1637075024
4897.5 10 ع1637075034
4908.5 11 ع1637075507
4918 11 ع1637075511
4925 10 ع1637075551
4935 5 ع1637075586
49414 5 ع1637075587
49514.5 13 ع1637075594
49610 10 ع1637075598
49710 13 ع1637075621
4982 8 ع1637075982
4993 7 ع1637076160
50011 11 ع1637076471
50110 10 ع1637076474
50210.5 6 ع1637076486
50313.5 12 ع1637076544
5048.5 12 ع1637076546

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

تيزاوي   حمزة العرابي
نهاري   عائشة

عبدوس   كريمة
لعماري   إيمان

بن حمادي   الهام
قادري   ايمان

عثماني   خضرة
مناد   رويضة
سهولي   زكية
قزولي   سهام

بوهادي   سيدي محمد إيدير
طيب درمل   عقيلة

قادة بلغيتري   فاطمة الزهراء
بن سنوسي   دراوية

محروز   عايدة
سايح   شيماء

بن جريو سجراري   سكينة
عيشاتة   أخالق

أحمد شريف   خيرة
بوزوينة   دنيا
لعجال   سامية

بلقاضي زوبير   أمينة
ريازي   إيمان

بن محيمدة   سعيد
إكاب ماليزي   فاطيمة زهرة

تبر هواري   فايزة
بلختير   كوثر

غرمول   محمد
حمو   يمينة

أعمر بن صابر   رجاء
عبد اهللا   وئام

سي محمد   إيناس
شيخ ميلود   ايمان

سوسي   دنيا
بن سنوسي   نور الهدى

بن مداح   هاجر



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

5055 10 ع1637076553
50615.5 13 ع1637076630
5074 5 ع1637076708
5081.5 2 ع1637076762
5099 10 ع1637076790
5109 9 ع1637076803
51111 15.5 ع1637076928
51212 3.5 ع1637077551
5138 8 ع1637078121
51416 6 ع1637078669
51513.5 10.5 ع1637078728
51613.5 13 ع1637088102
5175.5 5 ع1638042551
51810 12 ع1638042926
51911.5 12 ع1638044525
52013.5 13 ع1638044555
5218 8 ع1638044613
52217 15 ع1638045109
ع5231638045117
5249 7 ع1638046531
52511 6 ع1638075860
5266 6 310063-L-151م
5277 8 310068-L-151م
52810 2 310087-L-151م
5298 8 310161-L-151م
530310202-L-151م
5319 9 310251-L-151م
53210 9 310272-L-151م
5331 1 310306-L-151م
5345 01 310521-L-151م
5351.5 2 310572-L-151م
536310597-L-151م
5379 9 310696-L-15ع
538310706-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT1  /  تقنيات البحث

بن مجاهد   يوسف
بن شيخ   عبد اإلله

بن قادة   ريم
بن حدة   محمد أمين

بن عزوز   نور الهدى
بن سنوسي   وفاء

مسعودي   رحمونة
طاهري   فاطمة الزهراء

المزوار   سارة حنان
زهواني   نعيمة
مباركي   وردة

عثماني   محجوبة
بوبشير   عبد الغني

بوخالفة   علي عز الدين
بوعرفة   إيمان
بن فيسة   خيرة

قادة   فايزة
بوشنافة   وفاء
تهامي   يوسف
حمداوي   سليم
جياللي   خيرة
مرابط   نوال

عامر سعيد   أمينة
شعيب   شعبان

عدة   أمينة
مباركي   إكرام
بختاوي   عمر

طهراوي   ابتسام
زباير   محمد

جياللي   وليد بوزيان
غونان   لحسن

بالل   حنان
بن زالط   محمد
تبحريتي   سامية



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

118 17.5 ع001/16
26 5 ع002/16
39 16 ع004/16
414 15 ع005/16
515 14 ع010/16
616 12 ع011/16
710 6 ع012/16
814 13.5 ع013/16
914 15 ع014/16

1013 12 ع015/16
1115 10 ع017/16
1214 12 ع020/16
1313.5 14 ع021/16
149 15 ع023/16
1510 15 ع024/16
1613 12.5 ع025/16
1709 06 1م026/14
1812 00 ع027/16
1912 10 ع028/16
2012 7 ع029/16
2112 15 ع030/16
2214 15 ع031/16
2316 16 ع032/16
ع24034/16
258 11.5 ع035/16
2613 12.5 ع036/16
2716 12 ع037/16
2816 9 ع038/16
2913 11 ع039/16
3م3013/013
2م3114061210074
3214 13.5 2م14061210096
2م3314061210263
3414 8 ع1637010813
3516 16.5 ع1637010829
3614 14.5 ع1637010879

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

جمعي   ابراهيم
غوتي   عبد الرحمان

صبيان   لمياء
بوخالد   ٌٌٌُأمينة
كبير   سامية

جريري   أحمد
عدار   سامية

عبد اهللا ميلود   نجاة
ددوش   سجية

ولد مزيان   فاطمة
بوهني   مريم

زناقي   فاطمة الزهراء
عياد زدام   فاطمة الزهراء

بن تومي   مريم
بوطريف   سهام
مداحي   سميرة
لعريف   ابراهيم
بوتواتة   سالف

يحياوي   محمود شوقي
بلعباس   فتيحة
بولنوار   نزيهة

مختار الصديق   حسيبة
بوجنان   نور الهدى

سعيدي   هشام سيف الدين
غرماوي   محمد نابي

زبيري   بشرى
منيري   سميرة
طالب   عصام
عمار   محمد

فراح   زكرياء
بليعقوبي   فاطمة الزهراء

عياد زدام   سيد أحمد
مسعودي   وليد

بو عبد اهللا   بومدين عبد الكريم
قندوسي   دليلة

بوسير   عبد المجيد



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

3713 12 ع1637010897
3811.5 8.5 ع1637010906
398 9.5 ع1637010971
4010 12.5 ع1637011011
4110 9 ع1637011060
4212 16 ع1637011158
4311 10 ع1637011165
ع441637011235
4516.5 14.5 ع1637011525
4614 10 ع1637011589
4715 14.5 ع1637011622
4814 15 ع1637011807
4914 7.5 ع1637012010
502 8.5 ع1637012194
5114.5 12.5 ع1637012607
ع521637012686
5311 13 ع1637012745
5415 14 ع1637012757
5516.5 14.5 ع1637012803
5614 16 ع1637012809
5715 16.5 ع1637012811
5813.5 14 ع1637012884
5915 12 ع1637012889
6014 13 ع1637012894
613 9 ع1637012903
6213 12.5 ع1637012908
6315 15 ع1637012934
6413 12 ع1637012942
6516.5 14 ع1637012945
6614 11 ع1637012977
6715 16 ع1637012993
6815 12.5 ع1637013015
6914 14 ع1637013025
7014 11 ع1637013038
7114.5 15 ع1637013042
7216 16 ع1637013056

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

مرابنت   غزالن يمينة
بن فريحة   فراح
بن عيسى   وفاء
بوكنودة   إكرام
مراد   خديجة

جلطي   فاطيمة الزهراء
قنفود   فتيحة سناء

براهيمي   منال
عشباوي   أمال

قوراري   ابتسام
بلزرق   اكرام

صالحي   زينب
بن سنوسي   عماد الدين

بلختير   محمد مكي
دالي يوسف   مريم ريان

حدو   فاطمة الزهراء
قدودو   أحالم
سايح   أمينة

عتيق   جميلة وفاء
حمودي   حسيبة

ماحي   حنان
بومدان   شوميشة
بلعروسي   شيماء

بن ناصر   صبرين
بن عبد اهللا   عبد االله
بلعربي   عبد اللطيف

مرابط   فاطمة الزهراء
ستاوي   فتيحة
كامني   فوزية

بلعربي   مروى
اخلف   نجاة

بن سعد   نور الهدى
طبال   هجيرة

بن عبد اهللا   ياسين
بشيري   يمينة
سعيدي   أسية



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

7314 15 ع1637013080
7416.5 10 ع1637013125
7511 10 ع1637013151
7614 16 ع1637013158
7713 14 ع1637013160
7814 13 ع1637013164
ع791637013172
8018 12 ع1637013260
8111.5 12 ع1637013266
8213 10.5 ع1637013535
8316 11 ع1637013588
8414 12 ع1637013671
858 10.5 ع1637013687
8615 14 ع1637013698
8713 11.5 ع1637013755
8815 16 ع1637013795
8917 18.5 ع1637013808
9010 13 ع1637013822
9115 12 ع1637013856
9215 13 ع1637013980
9314 16.5 ع1637014012
9415 11.5 ع1637014177
9518 17.5 ع1637014190
9613 11.5 ع1637014212
9714 11 ع1637014225
9812 15 ع1637014270
9914 14 ع1637014273

10014 12 ع1637014277
1017 10 ع1637014288
10214 10 ع1637014329
10312 9.5 ع1637014342
10413 10.5 ع1637014369
10513 8.5 ع1637014402
10612 6 ع1637014416
10713 11 ع1637014422
10813 10 ع1637014423

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

يبدري   ايمان
كريب   زينب

درفوف   سوالف
مجدوب   شهيناز فاطمة

بن معمر   شيماء
تابتي   شيماء خولة

بلحاج يوسفي   صورية
اكني   نور الهدى

كراوتي   هدايات رشيدة
بن موالي شريف   أمينة فريال
كرزابي   الشيماء فاطمة الزهرا

جديد   حياة
دحماني   خيرة
طفيلي   رانية

شاطر   سميحة
عميمر   صابرينة

عليوي   عائشة
ممو   عبد القادر
موسوني   غزالن

بونوار   نسرين
لعمى   هاجر
خالد   ايمان

حطاب   فتيحة
بوترفاس   زهيرة

رابح   سمية
حبري   فتيحة
بنور   فريدة

ورياشي   المية
بوزيزة   محمد الفاتح

رزني   يسرى
بن معمر   أنس

بلعيد   زهيرة
بن شعبان   مريم

زناسني   نور الهدى
نقاح   هجيرة
شعبان   هناء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

10914 13 ع1637014472
11015 15 ع1637014634
11113 12.5 ع1637014914
11215 10 ع1637014925
11314.5 11.5 ع1637014943
11414 12.5 ع1637014944
11517 15.5 ع1637014958
11610 11 ع1637014994
11712 13 ع1637014998
11814 8 ع1637015003
11912 13.5 ع1637015015
ع1201637015024
12115 15 ع1637015028
12212 10.5 ع1637015033
12312 7 ع1637015036
12415 15 ع1637015068
12512 11 ع1637015077
12611 10 ع1637015081
12712 09 ع1637015083
12814 11.5 ع1637015087
12914 12 ع1637015116
1309 15 ع1637015119
13113.5 9.5 ع1637015132
13212 12.5 ع1637015165
13313 11 ع1637015183
13415 16.5 ع1637015268
13513 11.5 ع1637015272
13613.5 12.5 ع1637015422
13710 5 ع1637015562
13813 12 ع1637015667
13915 14 ع1637015670
14015 13 ع1637015687
14114 8 ع1637015709
14211 10 ع1637015779
14316.5 9.5 ع1637015796
14413 11.5 ع1637015914

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

ديش   حنان
غزال   بشرى

براهيمي   أمينة
بن عبو   اسمهان
أوناجلة   حكيمة
سعدون   حليمة
كيفاني   رشيدة

دربال   شهيناز خولة
بلخالدي   صابرينة أمال

بن عبو   عائشة
خالدي   عبد الناصر

شاوش رمضان   عويشة سالف
طهراوي   فاطمة الزهراء
العربي   فاطمة الزهراء

زاوي   فتيحة
معالش   مريم

طهراوي   نجاة
غيري   نزيهة ايمان

طبال   نسرين
نعيمي   نعيمة

ولد قدور   إبتسام
حدو   إلهام

بن عزوز   اكرام
يخلف   رانية
مقدر   سعاد
العبيد   وسام

العبدلي   وليدعمر
شاللي   أسماء
حميدي   حسين

بودحري   سماح
صاري   سهام

مسعودي   شروق
بن عولة   شيماء

قلوش   غوتي
حساين   فاطمة الزهراء
عبو   محمود عبد المتين



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

14518 16.5 ع1637016174
14613 13 ع1637016188
14713 10 ع1637016199
14815 15 ع1637016241
14916 11 ع1637016249
15013 13.5 ع1637016263
15113 8 ع1637016286
15216 14 ع1637016295
15317 17 ع1637016316
15413 13 ع1637016355
15515 16 ع1637016364
15614 10.5 ع1637016368
15716.5 15 ع1637016397
15814 12 ع1637016517
15910 8 ع1637016551
16014 8.5 ع1637016566
16112 11 ع1637016671
16213 11.5 ع1637016758
16313.5 9.5 ع1637016847
16410 10 ع1637016869
16511 11 ع1637016884
1668 11 ع1637016886
16714 12 ع1637016903
16816.5 12 ع1637016911
16911 14 ع1637016917
17013.5 17.5 ع1637016920
17113.5 11 ع1637016985
17216.5 13.5 ع1637017222
17316.5 15.5 ع1637017355
17410 6 ع1637017446
17514 7 ع1637017460
17614 13 ع1637017480
17712.5 10.5 ع1637017520
17814 13 ع1637017531
17914 10 ع1637017532
18011 9 ع1637017533

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

عبصاري   أشواق
بن حجبة   اكرام
بن جرميخ   بالل

ممو   سعاد
زحزوح   سومية

زيناي   عبد الصمد
بومناد   مباركة

قوري   محمد ايمن
عديدو   نور الهدى

يزيد   خيرة
بليل   شهيناز

بن جرميخ   عز الدين
طيبي   وفاء

أوهيب   إكرام
بغدادي   نور الهدى

عياد   حورية
مصباح   فاطمة

زوجي   نور الهدى
بن عزوز   إكرام

ميمون   بشرى
بن قلوش   حميدة

بويدة   حنان
نقادي   رفيدة

قدوري   سارة
بوداود   سمية

عبد القادر عبيد   سهام
شليحي   مريم
مصباح   خولة
عينة   ميمونة

جباري   أسماء
بن عراج   أنيسة
بن حمو   الحبيب
بورورو   حليمة
بن لزرق   حنان
بن حمو   حنان

غالي   حنان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

18112 11 ع1637017544
18214 12.5 ع1637017566
18313.5 8.5 ع1637017597
18412 10 ع1637017602
18517 11 ع1637017605
18612.5 8 ع1637017611
18710 10 ع1637017627
18811 09 ع1637017629
18912 10 ع1637017681
19013 13 ع1637017690
19114 13 ع1637017751
1928 10.5 ع1637017757
19312 5 ع1637017776
19412.5 11 ع1637017779
19510 11.5 ع1637017813
19612 12.5 ع1637017882
19714 16 ع1637017927
19818 19 ع1637017963
19911.5 9 ع1637018014
20018.5 15 ع1637018066
20110 14 ع1637018116
20213.5 12 ع1637018225
20313 12 ع1637018327
20414 11 ع1637018332
20517 14 ع1637018336
20616 14.5 ع1637018342
20713 14.5 ع1637018362
20815 12 ع1637018444
2099 9 ع1637018477
21015 11 ع1637018495
21115 13 ع1637018515
21213 8 ع1637018521
21312 10 ع1637018532
2149 00 ع1637018533
21512.5 11 ع1637018547
21616.5 16 ع1637018557

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

ساحي   حياة
رقاب   رزيقة

بلهاشمي   سارة
طالح   سامية
كريف   سعاد

بورورو   سلمة
حاج محمد   شمس الدين

دباب   شهرة
جباري   فاطمة زهرة

سماحي   فتيحة
بن زاير   نسرين

بشالغم   نصرالدين
جلولي   هاجر

بن شريف   هاجر
شعبان   يونس
قريشي   سفيان
قيداري   أحالم

عيساوي   احالم
بوزرواطة   خثير

بليسير   سهام
فاتحي   عبدالقادر

بلعروسي   نور الهدى
بوتليتاش   خديجة

مهاجر   رقية
كبير   سارة

كدان   شهيناز
تونكوب   نور الهدى

يوسفي   مريم
جليل   أنيسة

ددوش   إيمان
بشير   ايمان

بن بوطريف   بشرى
بن عمارة   بهية
بن عايدة   بهية

الشيخ براشد   حنان
عامر   خليدة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

21714 12.5 ع1637018568
21811 16 ع1637018590
21912.5 5 ع1637018591
22015 8 ع1637018602
22113 10 ع1637018605
22213 10 ع1637018609
22313 13 ع1637018610
22412.5 12.5 ع1637018631
22513 11 ع1637018638
22615 14.5 ع1637018639
22714 15.5 ع1637018660
22818 8.5 ع1637018671
22911 9.5 ع1637018672
23012 12 ع1637018706
23112 8 ع1637018723
23212.5 9 ع1637018739
23313 7 ع1637018745
23412 10 ع1637018786
23512.5 15 ع1637018788
23613 8.5 ع1637018795
ع2371637018799
23813 13 ع1637018800
23914 11 ع1637018806
24015 11.5 ع1637018835
24112.5 11.5 ع1637018845
24213 11.5 ع1637018852
24313.5 11 ع1637018858
24410 8 ع1637018866
24514 10.5 ع1637018878
24614 12 ع1637018905
24713 17.5 ع1637018919
24814 17 ع1637018922
24911 10 ع1637018946
25000 16 ع1637019147
25114 14.5 ع1637019232
25214 14.5 ع1637019242

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

عميمر   راضية
مفتاحي   زينب

بن عزوز   زينب
درفوف   سعاد

بن جياللي   سفيان
بن قو   سماح

بن حدو   سمر جيهان
بوداود   شهيرة

بن مهدي   شيماء
أحمد عمار   شيماء

لحمر   عبد اهللا
حسين   عطيفة
حساين   عفراء

الحاج اعمر   لينة
بكوش   محمد أمين

بداوي   مراد
بلعيمش   مريم

صخري   نورية جيهان
بحار   هاجر
بغلي   وسام
بالل   وسيلة
داود   وفاء

صفو   وهيبة
بلخضر   أمنة

باب العياط   إكرام
بن عزة   اسمهان

شاعة   بشرى
بحار   حليمة

بن فريحة   خيرة
بن حاجي   سلمى

عتو   شهرزاد
مشرنن   شهيناز

بلومي   فاطمة الزهراء
هاشمي   أمال

تقار   بثينة دنيا زاد
بن رمضان   بشرى



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

2539 8 ع1637019285
25415 12 ع1637019319
25512.5 14 ع1637019355
25612 8 ع1637019426
25718.5 17 ع1637019516
25816 16 ع1637019610
25914 14.5 ع1637019643
26011.5 13 ع1637019652
26113 13.5 ع1637019684
26212.5 14 ع1637019687
26315 16.5 ع1637019698
2645 11 ع1637019755
26514 12 ع1637019792
26612 12.5 ع1637019850
26713 15 ع1637019881
2687 10 ع1637019897
26914 11 ع1637019901
27015 8 ع1637019913
27115.5 17.5 ع1637019924
27211 11 ع1637019925
27313 13 ع1637019940
27414 11.5 ع1637019941
27514 14 ع1637019950
27613 11.5 ع1637019953
27713.5 11.5 ع1637019959
27811 10 ع1637019967
27913 14.5 ع1637019971
28013 10 ع1637019972
28112 6.5 ع1637019978
28210 10.5 ع1637019979
28315 16 ع1637019983
28414 14 ع1637019985
28512 11 ع1637019987
28610 12 ع1637019996
28714 14 ع1637020010
28813 13.5 ع1637020018

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

حاج ميمون   خليدة
بلعباس   رحمة
شايف   سارة

درقاوي   عايدة
خيار   فتيحة
صايم   مريم

بن ساحة   منى
بوحسون   مونية

بوعالية   نور الهدى
بوراس   نور الهدى

معط اهللا   هاجر
حاكم   يحيى

نورين   اسمهان
عبد المومن   فاطيمة الزهراء

برحايل   فتح الزهور
بن عبد اهللا   حسام
رمضاني   زهرة

غربي   هاجر
عجاج   أسامة
يوبي   أسماء

برمضان   إيمان
رحموني   ابتسام

كوكب   ايمن
بونخالة   بشرى
بوقنطار   جهيدة
بوسلهام   دعاء

عابد   رشيدة
زغودي   رفيق
برابح   سفيان
شعبان   سمية
مزيان   سهام

مجاهدي   سومية
رحالي   سيد أحمد

موالك   صارة
سعيداني   عبير

عيساني   فاطمة الزهراء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

28911 8 ع1637020025
29012 12 ع1637020027
29113 13 ع1637020029
29213 12 ع1637020044
29315 14 ع1637020056
29413 13 ع1637020057
29512 5 ع1637020060
29610 8 ع1637020096
29713 10 ع1637020109
29814 12 ع1637020113
29910 8 ع1637020115
30013 10.5 ع1637020118
ع3011637020128
30210 9 ع1637020133
30313 17 ع1637020134
30414 10 ع1637020140
30510 11 ع1637020148
30614 15 ع1637020151
30714 16 ع1637020225
30813 8 ع1637020305
30914 16 ع1637020410
31014.5 15 ع1637020413
31114 14.5 ع1637020418
31210 11 ع1637020472
31312 11 ع1637020474
31411 15 ع1637020556
31510.5 9 ع1637020572
31610.5 10 ع1637020579
31713 8 ع1637020587
31811 13 ع1637020588
31911 11 ع1637020591
32014 14 ع1637020593
32115 15 ع1637020595
32214 12.5 ع1637020612
32313 7.5 ع1637020614
32412 10.5 ع1637020616

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

مقلش   فايزة
شالبي   فتيحة

صلحاوي   فطيمة زهرة
صبار   مريم

مختاري   نهاد
طلحاوي   نوال

بن عبد الواحد   هجيرة
مصطفاي   حنان
بطيب   شهيناز

قلعي   شيماء
ملوكي   صارة

بغدادي   صليحة
خياط   فاطمة زهرة

حدبون   محمد الشريف
عماني   محمد عبد البديع

داودي   نبيلة
بوزبيبة   وداد

ضريف   وهيبة
سردون   أسماء

مداني   دنيا
كريم   فراح

بن طوط   فطيمة زهرة
بن طلحة   كريمة

قرموش   نور الهدى
شالبي   نورية
تراري   وفاء
بولويز   أمينة

بوحاجب   إسمهان
براك   إيمان
مقدم   ابتسام

بو طوبة   الهام
فليتي   اميرة نبيلة

صباحي   امينة
مومن   حنان
زاير   حنان

براهمي   حنان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

32516 15 ع1637020617
32612 14 ع1637020618
32710 11 ع1637020619
32813 13.5 ع1637020622
32913.5 10 ع1637020640
33014 11 ع1637020651
33110 9 ع1637020655
33216 14.5 ع1637020663
33310 16 ع1637020670
33410 10.5 ع1637020672
33514.5 15 ع1637020678
33615 14 ع1637020707
33714 11 ع1637020710
33814 9.5 ع1637020743
33914.5 13.5 ع1637020747
34015 13 ع1637020748
3418 8 ع1637020750
34215 16 ع1637020752
34311 14.5 ع1637020758
34411 11 ع1637020765
34511 14.5 ع1637020769
34613 11.5 ع1637020796
34714 16 ع1637020814
34816.5 13.5 ع1637020866
34911 12 ع1637020929
35016 15 ع1637021026
35114 14 ع1637021039
35215 17 ع1637021042
35314 12 ع1637021101
35416 17.5 ع1637021141
35510 16 ع1637021202
35615 15 ع1637021225
35713 14 ع1637021236
35814 12 ع1637021262
35916 ع1637021292
36013 10.5 ع1637021318

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

صباحي   حورية
حمودة   حورية

ملوك   حياة
بن حميدة   خديجة

عزوز   زينب
عثماني   سمية
مخفي   سهام

قبلي   شهرزاد
قنشي   صباح

دحماني   صبرين منال
برايس   عائشة

بن رابح   فاطنة
بلمختار   فايزة

قدور   مريم
رحمي   مريم

أوصدرات   مريم
بن مزيان   منال
مستغانمي   نادية
بوحاجب   نسيمة

بن مزيان   نور الهدى
بو حسون   نورة
بوغازي   يوسف

لحلو   إيمان
هني   محمد

مقدم   زوبيدة
سايح   أمينة شيماء

بودالي   إيناس
مرياح   اسماء

مراخة   دنيا
عبد المومن   سعاد

قندوزي   عبد الوهاب
سرحان   فاطمة
صيبا   فاطيمة

بن عبد اهللا   لمياء
حساني   محمد أمين

زغودي   مريم



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

36114 12 ع1637021719
36212 7 ع1637021720
3639 14 ع1637021726
36415 16.5 ع1637021828
36518.5 17 ع1637021868
36614 11 ع1637021871
36710 8 ع1637021971
3686 6.5 ع1637022006
36914 13.5 ع1637022092
3709 6 ع1637022197
37113 12 ع1637022199
37214 15 ع1637022382
37315 11 ع1637022746
3748 12 ع1637023083
37513 14.5 ع1637023085
37615 16 ع1637023098
37713 10 ع1637023108
37813 14.5 ع1637023109
37913 10 ع1637023125
38013 12 ع1637023151
38111 9 ع1637023178
38211 3.5 ع1637023188
3838 12 ع1637023189
38414 15 ع1637023191
3858 10 ع1637023209
38614 12 ع1637023333
38711 12 ع1637023347
38813 16.5 ع1637023382
38913.5 9 ع1637023494
39014 12 ع1637023513
39111 15 ع1637023515
39212 14.5 ع1637023525
39311 16 ع1637023556
39413 13 ع1637023568
39513.5 12.5 ع1637023574
39614 13.5 ع1637023587

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

شقوقي   أسمهان
صباحي   أسيا
بلحسين   أمين

مزاري   فاطمة الزهراء
دناقة   مرية
مكني   مريم

ميري   إحسان
بلواتق   أحمد
نقاز   شيماء
زاوي   أمنة

بوسطلة   أمين
بوشاشية   زينب

مقامي   عبد الفتاح
بوسكاية   أحالم
بن مونة   أحمد
سليماني   إيمان
بونغلة   بشرى

عياد   بشرى إيمان
سبيح   خديجة

بن معمر   شهيناز
السامحي   فاطمة الزهراء

زناقي   كنزة
شيخ   كنزة
غالم   لبنى
شيخ   منال

سعادي   إيمان
حمداني   بشرى

عياد   سناء
دحماني   صباح
وهراني   إيمان
بوزيدي   رجاء

بايع راسو   آمنة
زياني   رجاء
خليفي   سمية

بن عزوز   صورية
بلقادة   فاطمة الزهراء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

39711 10 ع1637023599
39817 15 ع1637023603
39914 12 ع1637023612
40014 11 ع1637023671
40116 16 ع1637023782
40214 14.5 ع1637023825
40315 16 ع1637023833
40417 14.5 ع1637023886
40515 16.5 ع1637023925
40613 12.5 ع1637023949
40713.5 10 ع1637024021
40817 14.5 ع1637024030
40915 14 ع1637024047
41015 13 ع1637024050
41114 15.5 ع1637024053
41214 13 ع1637024124
4136 12 ع1637024290
41413 15 ع1637024332
4156 7 ع1637024338
41614 17 ع1637024401
41712 16 ع1637024412
41812.5 10 ع1637024433
41913 13.5 ع1637024446
42014 14.5 ع1637024481
42114 12 ع1637024492
42215 8.5 ع1637024496
42315 15.5 ع1637024497
42414 10 ع1637024508
42513.5 8 ع1637024563
42617 10 ع1637024778
42712 ع1637024795
42813 14 ع1637024800
4297 13 ع1637024802
4306 7 ع1637024813
43114 13 ع1637024815
43214 13 ع1637024816

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

حولية   ليلى
عطاري   محمد
سعداوي   منية

بن الدراء   سمية
رازي   ابتسام
برياح   سارة
ددوش   سهام

حرياطي   كنزة
مبخوتي   نسرين

برحمة   وليد
بن عزيزة   أمال

كباس   إيمان
بن مصطفى   سارة

برسيس   سفيان
الغة   شكري

بن سنوسي   شيماء
وذان   عبد الباسط
بن مصطفى   مريم

بلحاجي   مهدي
تركي   الزهور

قن   رحمة
بورجي   عائشة

عصماوي   فريدة
العرقوب   أمال

رايح   رونق
سعدوني   سهير

معصيم   صبرينة
صوفي   ليلى

بن عيني   عبد الخالق
قوديد   أسية

غزري   ايناس
خروبي   حبيب
شواري   حنان

باسعيد   زكرياء
بن جعفر   ساجية
بن هادي   سارة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

ع4331637024837
43413 14 ع1637024854
43514 11 ع1637024856
43613 12 ع1637024872
43713 12 ع1637024919
43813 6 ع1637024954
43916 15 ع1637024980
44013 12.5 ع1637024984
44110 15 ع1637025076
44206 13 ع1637025216
44315 10 ع1637025249
44414 9 ع1637025806
44513 ع1637025894
44614 11 ع1637025934
44714 11 ع1637025954
44814 13 ع1637025977
44916.5 9 ع1637026003
45016 15 ع1637026050
45113 13 ع1637026179
4529 9 ع1637026254
45314 12 ع1637026284
45418 16.5 ع1637026393
45514 15 ع1637026442
45612 14 ع1637026688
45716 17 ع1637026752
45810 16 ع1637026756
ع4591637026991
46015 16 ع1637027064
4616 8 ع1637027216
46214 14 ع1637027225
46314 12 ع1637027418
46413 15 ع1637027615
46519.5 17.5 ع1637027658
46613 11 ع1637027700
46710 9 ع1637027756
46810 8 ع1637027780

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

بوحمامة   محمد
عرابن   وفاء

ناصري   ياسمين
بطيوي   أمينة
بومدين   إيمان
عنيتر   موسى

بن مختاري   أبوبكر
دحو   أحالم

غمري   أسماء
غماري   إكرام
ميدون   إيمان
ميلودي   دنية
جباري   رقية
بلعبيد   زكية

بن حسيلة   زهيرة
رحوي   زينب
هواري   سارة
شلدة   سفيان

تاجوري   سهيلة
بربارة   شهيناز
رحوي   صبيحة

اعميمش   عبد الرحمان
قريش   عبد الصمد

مسعد   عمارية
زلبوني   فاطمة
مرابط   فاطمة
طاهري   كمال
مدوري   محمد

يوبي   محمد
سعيدي   محمد

مكاوي زوجة طالب بن د   مديحة
فرواني   نجاة
كبير   نسيمة

علي شايب الدراع   نعيمة
ميلودي   نورالدين
بن عبد اهللا   هاجر



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

46911.5 10 ع1637027862
47014 16.5 ع1637028089
47114 14 ع1637028109
47215 3 ع1637028210
47314 13 ع1637028360
47415 13.5 ع1637028460
47515 16.5 ع1637029403
47614 12 ع1637029488
47717 12.5 ع1637029516
ع4781637029746
47914 11 ع1637029851
48015 15 ع1637029878
48114 15 ع1637030029
48213 13 ع1637030082
48315 15 ع1637030373
48413.5 11 ع1637030480
48514 11.5 ع1637031281
48614 14.5 ع1637073714
48714 15 ع1637074165
48813 12 ع1637074421
48916.5 17 ع1637074844
49018 16.5 ع1637074890
49112.5 7 ع1637075024
49214 16.5 ع1637075034
49311 9 ع1637075507
49411 9 ع1637075511
49518 13 ع1637075551
49615 10 ع1637075586
49713 7.5 ع1637075587
49811.5 7.5 ع1637075594
49915 12 ع1637075598
50015 12 ع1637075621
50115 14.5 ع1637075982
50215 14.5 ع1637076160
50311 9.5 ع1637076471
50412 10.5 ع1637076474

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

بوزيان   وسام
العيسوف   أمينة

مهياوي   إسمهان
تيزاوي   حمزة العرابي

نهاري   عائشة
عبدوس   كريمة
لعماري   إيمان

بن حمادي   الهام
قادري   ايمان

عثماني   خضرة
مناد   رويضة
سهولي   زكية
قزولي   سهام

بوهادي   سيدي محمد إيدير
طيب درمل   عقيلة

قادة بلغيتري   فاطمة الزهراء
بن سنوسي   دراوية

محروز   عايدة
سايح   شيماء

بن جريو سجراري   سكينة
عيشاتة   أخالق

أحمد شريف   خيرة
بوزوينة   دنيا
لعجال   سامية

بلقاضي زوبير   أمينة
ريازي   إيمان

بن محيمدة   سعيد
إكاب ماليزي   فاطيمة زهرة

تبر هواري   فايزة
بلختير   كوثر

غرمول   محمد
حمو   يمينة

أعمر بن صابر   رجاء
عبد اهللا   وئام

سي محمد   إيناس
شيخ ميلود   ايمان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

50512 11 ع1637076486
50614 14 ع1637076544
50714 10 ع1637076546
50815 9.5 ع1637076553
50912 7 ع1637076630
51014 15 ع1637076708
ع5111637076762
51212 11 ع1637076790
51315 8 ع1637076803
51413 16 ع1637076928
51514 14 ع1637077551
51612 10 ع1637078121
51714 9 ع1637078669
51814 15.5 ع1637078728
51916.5 17.5 ع1637088102
52013 7.5 ع1638042551
52113 8 ع1638042926
52216 16 ع1638044525
52314 14.5 ع1638044555
52416 15.5 ع1638044613
52514 15 ع1638045109
52614 15 ع1638045117
52710 10 ع1638046531
52812 10 ع1638075860
52914 12.5 310063-L-151م
53011 5 310087-L-151م
53110 11 310161-L-151م
53214 14 310180-L-151م
53313.5 10 310251-L-151م
53414 14.5 310272-L-151م
53510 10 310521-L-151م
53615 13 310572-L-151م
537310588-L-151م
538310597-L-151م
53911.5 12 310625-L-151م
540310706-L-15ع

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

سوسي   دنيا
بن سنوسي   نور الهدى

بن مداح   هاجر
بن مجاهد   يوسف
بن شيخ   عبد اإلله

بن قادة   ريم
بن حدة   محمد أمين

بن عزوز   نور الهدى
بن سنوسي   وفاء

مسعودي   رحمونة
طاهري   فاطمة الزهراء

المزوار   سارة حنان
زهواني   نعيمة
مباركي   وردة

عثماني   محجوبة
بوبشير   عبد الغني

بوخالفة   علي عز الدين
بوعرفة   إيمان
بن فيسة   خيرة

قادة   فايزة
بوشنافة   وفاء
تهامي   يوسف
حمداوي   سليم
جياللي   خيرة
مرابط   نوال

شعيب   شعبان
عدة   أمينة

بلعبدلي   رفيقة
بختاوي   عمر

طهراوي   ابتسام
جياللي   وليد بوزيان

غونان   لحسن
بطيوي   احمد

بالل   حنان
زطال   فتيحة

تبحريتي   سامية



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

MT 3.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

54131127-L-112م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

المنهجية  /  MT2  /  تقنيات التعبير الشفوي

حكيم   عبد البر



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

120 19.5 ع001/16
213 11 ع002/16
317 11.5 ع004/16
413.5 12 ع005/16
514 12 ع010/16
1م6011/15
716.5 3.5 ع011/16
87 4 ع012/16
914 8.5 ع013/16

1012 3.75 ع014/16
1111 9 ع015/16
1212 14 ع017/16
1317 16 ع020/16
1412 14 ع021/16
ع15023/14
1613 9 ع023/16
1712.5 9.25 ع024/16
1812 11 ع025/16
1915 9 1م026/14
2012 10 ع027/16
2112 10 ع028/16
2214 8 ع029/16
2م23029-14
2413 7.5 ع030/16
2513 12 ع031/16
2617 13.75 ع032/16
2715.5 5.5 ع034/16
2810 10.5 ع035/16
2912 10 ع036/16
3010 3.25 ع037/16
3114 2 ع038/16
3214 14 ع039/16
3م3313/013
349.5 1م13/040
2م3513061210151
3616 16 1م14061210031

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

جمعي   ابراهيم
غوتي   عبد الرحمان

صبيان   لمياء
بوخالد   ٌٌٌُأمينة
كبير   سامية

بن زغادي   ضياء الدين
جريري   أحمد
عدار   سامية

عبد اهللا ميلود   نجاة
ددوش   سجية

ولد مزيان   فاطمة
بوهني   مريم

زناقي   فاطمة الزهراء
عياد زدام   فاطمة الزهراء

رحوي   فاروق
بن تومي   مريم
بوطريف   سهام
مداحي   سميرة
لعريف   ابراهيم
بوتواتة   سالف

يحياوي   محمود شوقي
بلعباس   فتيحة
زاوي   فضيل

بولنوار   نزيهة
مختار الصديق   حسيبة

بوجنان   نور الهدى
سعيدي   هشام سيف الدين

غرماوي   محمد نابي
زبيري   بشرى
منيري   سميرة
طالب   عصام
عمار   محمد

فراح   زكرياء
فياللي   خديجة

سي شعيب   أحالم
زياني   المهدي



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

ع3714061210047
2م3814061210074
1م3914061210085
404.5 11 2م14061210096
2م4114061210112
2م4214061210263
4310 6.5 1م14061210350
4412 8 ع1637010813
4514 9 ع1637010829
4612 10 ع1637010879
4713 7.25 ع1637010897
4813 10 ع1637010906
4912 07 ع1637010971
5011.5 11.5 ع1637011011
5111 9.5 ع1637011060
5216 11 ع1637011158
5316 6.75 ع1637011165
5412.5 00 ع1637011235
556 12 ع1637011525
5611 9 ع1637011589
5720 17.5 ع1637011622
5812 16 ع1637011807
5911 9 ع1637012010
603 14 ع1637012194
6115 14.5 ع1637012607
ع621637012686
6311 7 ع1637012745
6412 11 ع1637012757
6516 15 ع1637012803
6614.5 10.75 ع1637012809
6712.25 7.5 ع1637012811
6810 7 ع1637012884
6920 13 ع1637012889
7010 9 ع1637012894
7115 14 ع1637012903
7212 12 ع1637012908

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

خميسي   سهيلة
بليعقوبي   فاطمة الزهراء

بدراوي   أحالم
عياد زدام   سيد أحمد

سوسي   لبنى
مسعودي   وليد

آل سيد الشيخ   فتيحة
بو عبد اهللا   بومدين عبد الكريم

قندوسي   دليلة
بوسير   عبد المجيد

مرابنت   غزالن يمينة
بن فريحة   فراح
بن عيسى   وفاء
بوكنودة   إكرام
مراد   خديجة

جلطي   فاطيمة الزهراء
قنفود   فتيحة سناء

براهيمي   منال
عشباوي   أمال

قوراري   ابتسام
بلزرق   اكرام

صالحي   زينب
بن سنوسي   عماد الدين

بلختير   محمد مكي
دالي يوسف   مريم ريان

حدو   فاطمة الزهراء
قدودو   أحالم
سايح   أمينة

عتيق   جميلة وفاء
حمودي   حسيبة

ماحي   حنان
بومدان   شوميشة
بلعروسي   شيماء

بن ناصر   صبرين
بن عبد اهللا   عبد االله
بلعربي   عبد اللطيف



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

7316.5 10 ع1637012934
7416.5 11.5 ع1637012942
7513 9.25 ع1637012945
768.5 10 ع1637012977
7716.5 12 ع1637012993
789.5 7 ع1637013015
7918 9.5 ع1637013025
8014 14 ع1637013038
8118.5 9.5 ع1637013042
8217 10 ع1637013056
8315.5 2.5 ع1637013080
8415 10 ع1637013125
8516 13.5 ع1637013151
8616 12.25 ع1637013158
8712 11 ع1637013160
8817.5 9.5 ع1637013164
8919 8 ع1637013172
9013 13.75 ع1637013260
9114.5 6.5 ع1637013266
9211 10 ع1637013535
9315.5 5 ع1637013588
9418 16.5 ع1637013671
9514.5 10 ع1637013687
9614 4.75 ع1637013698
9715 12.5 ع1637013755
989.5 11.5 ع1637013795
9916 15 ع1637013808

10011 10.5 ع1637013822
10117.5 11.5 ع1637013856
10216.5 8.5 ع1637013980
10316.5 9.5 ع1637014012
1048 3 ع1637014177
10513.5 5.5 ع1637014190
1065 10 ع1637014212
10716.5 9.25 ع1637014225
10814 6.25 ع1637014270

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

مرابط   فاطمة الزهراء
ستاوي   فتيحة
كامني   فوزية

بلعربي   مروى
اخلف   نجاة

بن سعد   نور الهدى
طبال   هجيرة

بن عبد اهللا   ياسين
بشيري   يمينة
سعيدي   أسية
يبدري   ايمان
كريب   زينب

درفوف   سوالف
مجدوب   شهيناز فاطمة

بن معمر   شيماء
تابتي   شيماء خولة

بلحاج يوسفي   صورية
اكني   نور الهدى

كراوتي   هدايات رشيدة
بن موالي شريف   أمينة فريال
كرزابي   الشيماء فاطمة الزهرا

جديد   حياة
دحماني   خيرة
طفيلي   رانية

شاطر   سميحة
عميمر   صابرينة

عليوي   عائشة
ممو   عبد القادر
موسوني   غزالن

بونوار   نسرين
لعمى   هاجر
خالد   ايمان

حطاب   فتيحة
بوترفاس   زهيرة

رابح   سمية
حبري   فتيحة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

10912 8 ع1637014273
11016 3.5 ع1637014277
ع1111637014288
11215 3.5 ع1637014329
11311 10 ع1637014342
11413.5 15 ع1637014369
11512 8 ع1637014402
11612 10 ع1637014416
11712 09 ع1637014422
11815 10.5 ع1637014423
11916 13.5 ع1637014472
12017 16 ع1637014634
12114 8.5 ع1637014914
12211 10 ع1637014925
12316 7 ع1637014943
12416 8 ع1637014944
12514 5.5 ع1637014958
12615 12 ع1637014994
1279 10.5 ع1637014998
12811 10 ع1637015003
12914 6 ع1637015015
13015 07 ع1637015024
13117.5 7.5 ع1637015028
1323 2.5 ع1637015033
13316 5.75 ع1637015036
13415 11.5 ع1637015068
13517.5 7 ع1637015077
13615 7.25 ع1637015081
1377 6.5 ع1637015083
13817 5.5 ع1637015087
13916 6 ع1637015116
14011.5 4.75 ع1637015119
14111 8 ع1637015132
14216 3 ع1637015165
14312 4 ع1637015183
14414.5 10 ع1637015268

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

بنور   فريدة
ورياشي   المية

بوزيزة   محمد الفاتح
رزني   يسرى

بن معمر   أنس
بلعيد   زهيرة

بن شعبان   مريم
زناسني   نور الهدى

نقاح   هجيرة
شعبان   هناء
ديش   حنان

غزال   بشرى
براهيمي   أمينة

بن عبو   اسمهان
أوناجلة   حكيمة
سعدون   حليمة
كيفاني   رشيدة

دربال   شهيناز خولة
بلخالدي   صابرينة أمال

بن عبو   عائشة
خالدي   عبد الناصر

شاوش رمضان   عويشة سالف
طهراوي   فاطمة الزهراء
العربي   فاطمة الزهراء

زاوي   فتيحة
معالش   مريم

طهراوي   نجاة
غيري   نزيهة ايمان

طبال   نسرين
نعيمي   نعيمة

ولد قدور   إبتسام
حدو   إلهام

بن عزوز   اكرام
يخلف   رانية
مقدر   سعاد
العبيد   وسام



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

1457 3.5 ع1637015272
14615 13.5 ع1637015422
14717.75 9 ع1637015562
14812 12 ع1637015667
14919 17.5 ع1637015670
15011 8.25 ع1637015687
15112 09 ع1637015709
15210 8 ع1637015779
15313.5 10.5 ع1637015796
15413 11.5 ع1637015914
1557 12.5 ع1637016174
15611 09 ع1637016188
15716 8 ع1637016199
15811 10.25 ع1637016241
15916.5 3.75 ع1637016249
16016 3.25 ع1637016263
1617 2.5 ع1637016286
16217.5 11 ع1637016295
16310 8 ع1637016316
16417.25 7.5 ع1637016355
1659 13.5 ع1637016364
16612 12 ع1637016368
16716.5 13.5 ع1637016397
16816 7 ع1637016517
1699.5 13.5 ع1637016551
17010 10 ع1637016566
17110 5.5 ع1637016671
17216.5 13.5 ع1637016758
17312 8 ع1637016847
ع1741637016869
17511 9 ع1637016884
1767 4.25 ع1637016886
17715 9 ع1637016903
17812 5.25 ع1637016911
17907 7.75 ع1637016917
1802 8.5 ع1637016920

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

العبدلي   وليدعمر
شاللي   أسماء
حميدي   حسين

بودحري   سماح
صاري   سهام

مسعودي   شروق
بن عولة   شيماء

قلوش   غوتي
حساين   فاطمة الزهراء
عبو   محمود عبد المتين

عبصاري   أشواق
بن حجبة   اكرام
بن جرميخ   بالل

ممو   سعاد
زحزوح   سومية

زيناي   عبد الصمد
بومناد   مباركة

قوري   محمد ايمن
عديدو   نور الهدى

يزيد   خيرة
بليل   شهيناز

بن جرميخ   عز الدين
طيبي   وفاء

أوهيب   إكرام
بغدادي   نور الهدى

عياد   حورية
مصباح   فاطمة

زوجي   نور الهدى
بن عزوز   إكرام

ميمون   بشرى
بن قلوش   حميدة

بويدة   حنان
نقادي   رفيدة

قدوري   سارة
بوداود   سمية

عبد القادر عبيد   سهام



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

18115 12.5 ع1637016985
18215.5 9.5 ع1637017222
18317 7.5 ع1637017355
18416 10.5 ع1637017446
18512 9 ع1637017460
18611 8 ع1637017480
18702 06 ع1637017520
18813 12 ع1637017531
18911 10 ع1637017532
19017 14.5 ع1637017533
19118 10 ع1637017544
19216 4 ع1637017566
19319 11.5 ع1637017597
19418.5 8 ع1637017602
19513 5 ع1637017605
1962 5 ع1637017611
19713 6.5 ع1637017627
19817 14 ع1637017629
19915 8 ع1637017681
20019 14 ع1637017690
20112.5 9 ع1637017751
20210.5 11.5 ع1637017757
ع2031637017776
20413 11 ع1637017779
20515 5 ع1637017813
20614 9.25 ع1637017882
20712.75 10.5 ع1637017927
20817 10.5 ع1637017963
20910 03 ع1637018014
21015 7.75 ع1637018066
21117 15 ع1637018116
21217 14.5 ع1637018225
2135 4.5 ع1637018327
21416.5 8 ع1637018332
21516 7.5 ع1637018336
21611.5 5.5 ع1637018342

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

شليحي   مريم
مصباح   خولة
عينة   ميمونة

جباري   أسماء
بن عراج   أنيسة
بن حمو   الحبيب
بورورو   حليمة
بن لزرق   حنان
بن حمو   حنان

غالي   حنان
ساحي   حياة

رقاب   رزيقة
بلهاشمي   سارة

طالح   سامية
كريف   سعاد

بورورو   سلمة
حاج محمد   شمس الدين

دباب   شهرة
جباري   فاطمة زهرة

سماحي   فتيحة
بن زاير   نسرين

بشالغم   نصرالدين
جلولي   هاجر

بن شريف   هاجر
شعبان   يونس
قريشي   سفيان
قيداري   أحالم

عيساوي   احالم
بوزرواطة   خثير

بليسير   سهام
فاتحي   عبدالقادر

بلعروسي   نور الهدى
بوتليتاش   خديجة

مهاجر   رقية
كبير   سارة

كدان   شهيناز



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

21714 5.5 ع1637018362
21816 8 ع1637018444
21914 11 ع1637018477
22015 12.5 ع1637018495
2219 17.5 ع1637018515
22211 10 ع1637018521
22319.5 10 ع1637018532
2249.5 8.5 ع1637018533
22514.5 9.5 ع1637018547
22619.5 13.5 ع1637018557
2279.5 7.5 ع1637018568
22814.5 9.5 ع1637018590
22918 13.5 ع1637018591
23016 15 ع1637018602
23111 9 ع1637018605
23210 10 ع1637018609
23312 12 ع1637018610
2345 4.25 ع1637018631
ع2351637018638
23619 12.5 ع1637018639
2377 6.5 ع1637018660
23813 7.5 ع1637018671
23917 7.75 ع1637018672
2408 3.5 ع1637018706
2414 4 ع1637018723
24214 4.5 ع1637018739
24315.5 13.5 ع1637018745
24410 6 ع1637018786
24516 3 ع1637018788
2466.5 6 ع1637018795
ع2471637018799
24815 10 ع1637018800
24915 1 ع1637018806
25018 15.5 ع1637018835
25110.5 14 ع1637018845
25212 09 ع1637018852

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

تونكوب   نور الهدى
يوسفي   مريم
جليل   أنيسة

ددوش   إيمان
بشير   ايمان

بن بوطريف   بشرى
بن عمارة   بهية
بن عايدة   بهية

الشيخ براشد   حنان
عامر   خليدة

عميمر   راضية
مفتاحي   زينب

بن عزوز   زينب
درفوف   سعاد

بن جياللي   سفيان
بن قو   سماح

بن حدو   سمر جيهان
بوداود   شهيرة

بن مهدي   شيماء
أحمد عمار   شيماء

لحمر   عبد اهللا
حسين   عطيفة
حساين   عفراء

الحاج اعمر   لينة
بكوش   محمد أمين

بداوي   مراد
بلعيمش   مريم

صخري   نورية جيهان
بحار   هاجر
بغلي   وسام
بالل   وسيلة
داود   وفاء

صفو   وهيبة
بلخضر   أمنة

باب العياط   إكرام
بن عزة   اسمهان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

25313.5 13.5 ع1637018858
2549 12 ع1637018866
25511 11 ع1637018878
25611 10 ع1637018905
25715.5 13.5 ع1637018919
25810 14 ع1637018922
25911 10 ع1637018946
26010 8 ع1637019147
26117 13.25 ع1637019232
26211 13 ع1637019242
26311 8.75 ع1637019285
26416.5 8 ع1637019319
26513.5 7.5 ع1637019355
26615 16 ع1637019426
26714 11.25 ع1637019516
26818.5 13.5 ع1637019610
26913 13 ع1637019643
27012 9.5 ع1637019652
27111.5 10 ع1637019684
27212 14.25 ع1637019687
27314.75 13 ع1637019698
27413.5 06 ع1637019755
27517 7.5 ع1637019792
27610.5 13.5 ع1637019850
27711.5 10 ع1637019881
27815 8.5 ع1637019897
27917 7 ع1637019901
28018 16 ع1637019913
28118 13 ع1637019924
28215.5 3 ع1637019925
28312 13 ع1637019940
28415 9.25 ع1637019941
28513.25 3.75 ع1637019950
2869 11 ع1637019953
28710 6.75 ع1637019959
28811 9.5 ع1637019967

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

شاعة   بشرى
بحار   حليمة

بن فريحة   خيرة
بن حاجي   سلمى

عتو   شهرزاد
مشرنن   شهيناز

بلومي   فاطمة الزهراء
هاشمي   أمال

تقار   بثينة دنيا زاد
بن رمضان   بشرى
حاج ميمون   خليدة

بلعباس   رحمة
شايف   سارة

درقاوي   عايدة
خيار   فتيحة
صايم   مريم

بن ساحة   منى
بوحسون   مونية

بوعالية   نور الهدى
بوراس   نور الهدى

معط اهللا   هاجر
حاكم   يحيى

نورين   اسمهان
عبد المومن   فاطيمة الزهراء

برحايل   فتح الزهور
بن عبد اهللا   حسام
رمضاني   زهرة

غربي   هاجر
عجاج   أسامة
يوبي   أسماء

برمضان   إيمان
رحموني   ابتسام

كوكب   ايمن
بونخالة   بشرى
بوقنطار   جهيدة
بوسلهام   دعاء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

ع2891637019971
29017 9.5 ع1637019972
29112 10 ع1637019978
29215 5.5 ع1637019979
29315 8.75 ع1637019983
29414 8.75 ع1637019985
29516 6 ع1637019987
29611.5 11 ع1637019996
29717.5 8.5 ع1637020010
29819.5 16.5 ع1637020018
29912.5 8.25 ع1637020025
3007 8.25 ع1637020027
30117 9.5 ع1637020029
30217.5 10 ع1637020044
30310.5 4.5 ع1637020056
30412 12 ع1637020057
30511 9 ع1637020060
30614 6 ع1637020096
30711 11 ع1637020109
30813.5 6 ع1637020113
30911 6 ع1637020115
31020 15.5 ع1637020118
3118.5 7.25 ع1637020128
31211 4.5 ع1637020133
3136.5 12 ع1637020134
31414.5 8 ع1637020140
31515 9 ع1637020148
31616 13.5 ع1637020151
31716.5 8.5 ع1637020225
31815 4.5 ع1637020305
31914.75 3.5 ع1637020410
32012 10 ع1637020413
32112 11 ع1637020418
32210 11 ع1637020472
32315 9 ع1637020474
32410 7.5 ع1637020556

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

عابد   رشيدة
زغودي   رفيق
برابح   سفيان
شعبان   سمية
مزيان   سهام

مجاهدي   سومية
رحالي   سيد أحمد

موالك   صارة
سعيداني   عبير

عيساني   فاطمة الزهراء
مقلش   فايزة

شالبي   فتيحة
صلحاوي   فطيمة زهرة

صبار   مريم
مختاري   نهاد
طلحاوي   نوال

بن عبد الواحد   هجيرة
مصطفاي   حنان
بطيب   شهيناز

قلعي   شيماء
ملوكي   صارة

بغدادي   صليحة
خياط   فاطمة زهرة

حدبون   محمد الشريف
عماني   محمد عبد البديع

داودي   نبيلة
بوزبيبة   وداد

ضريف   وهيبة
سردون   أسماء

مداني   دنيا
كريم   فراح

بن طوط   فطيمة زهرة
بن طلحة   كريمة

قرموش   نور الهدى
شالبي   نورية
تراري   وفاء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

32502 4.5 ع1637020572
32602 6 ع1637020579
32713 12 ع1637020587
32813.5 4.75 ع1637020588
32910 8 ع1637020591
33017 16 ع1637020593
33117.5 17 ع1637020595
33215 5.5 ع1637020612
33315.5 4.25 ع1637020614
33415 14.5 ع1637020616
33518.5 14 ع1637020617
33613 9 ع1637020618
3378.5 5.25 ع1637020619
33811 10 ع1637020622
33919.5 12.5 ع1637020640
34015 3.5 ع1637020651
34113 10 ع1637020655
34213 6.5 ع1637020663
34312.5 8 ع1637020670
34415 15 ع1637020672
34512 9 ع1637020678
34611 9 ع1637020707
34712 9 ع1637020710
3489 7.5 ع1637020743
34916 9.25 ع1637020747
35015.5 14.5 ع1637020748
35110 8 ع1637020750
35212.5 6.5 ع1637020752
35302 9 ع1637020758
35412 10 ع1637020765
3558.25 8.25 ع1637020769
3567 9.25 ع1637020796
35716 4.25 ع1637020814
35813 3.5 ع1637020866
35915 4 ع1637020929
36017.5 12.5 ع1637021026

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

بولويز   أمينة
بوحاجب   إسمهان

براك   إيمان
مقدم   ابتسام

بو طوبة   الهام
فليتي   اميرة نبيلة

صباحي   امينة
مومن   حنان
زاير   حنان

براهمي   حنان
صباحي   حورية
حمودة   حورية

ملوك   حياة
بن حميدة   خديجة

عزوز   زينب
عثماني   سمية
مخفي   سهام

قبلي   شهرزاد
قنشي   صباح

دحماني   صبرين منال
برايس   عائشة

بن رابح   فاطنة
بلمختار   فايزة

قدور   مريم
رحمي   مريم

أوصدرات   مريم
بن مزيان   منال
مستغانمي   نادية
بوحاجب   نسيمة

بن مزيان   نور الهدى
بو حسون   نورة
بوغازي   يوسف

لحلو   إيمان
هني   محمد

مقدم   زوبيدة
سايح   أمينة شيماء



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

36112 9 ع1637021039
36214.5 9 ع1637021042
36312.5 6.5 ع1637021101
36419.5 12.5 ع1637021141
36515.5 10 ع1637021202
36618.5 14 ع1637021225
36718 8.5 ع1637021236
36813 12 ع1637021262
36911 6.25 ع1637021292
37017.5 11.75 ع1637021318
37117 4 ع1637021719
37215 9 ع1637021720
3733.5 6 ع1637021726
37416 4.25 ع1637021828
37511 9.75 ع1637021868
37614 12.5 ع1637021871
37713 6.25 ع1637021971
37812 9 ع1637022006
37912 11 ع1637022092
38010 2 ع1637022197
38111 9 ع1637022199
38215 14 ع1637022382
38312 9 ع1637022746
38400 4 ع1637023083
38511 9 ع1637023085
38618.5 17.5 ع1637023098
38711 8.75 ع1637023108
38816 11.5 ع1637023109
38910 10 ع1637023125
ع3901637023151
39115 13 ع1637023178
39214 4.5 ع1637023188
39314.5 11.5 ع1637023189
39417 14 ع1637023191
39514.5 7.5 ع1637023209
39616 3.5 ع1637023333

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

بودالي   إيناس
مرياح   اسماء

مراخة   دنيا
عبد المومن   سعاد

قندوزي   عبد الوهاب
سرحان   فاطمة
صيبا   فاطيمة

بن عبد اهللا   لمياء
حساني   محمد أمين

زغودي   مريم
شقوقي   أسمهان

صباحي   أسيا
بلحسين   أمين

مزاري   فاطمة الزهراء
دناقة   مرية
مكني   مريم

ميري   إحسان
بلواتق   أحمد
نقاز   شيماء
زاوي   أمنة

بوسطلة   أمين
بوشاشية   زينب

مقامي   عبد الفتاح
بوسكاية   أحالم
بن مونة   أحمد
سليماني   إيمان
بونغلة   بشرى

عياد   بشرى إيمان
سبيح   خديجة

بن معمر   شهيناز
السامحي   فاطمة الزهراء

زناقي   كنزة
شيخ   كنزة
غالم   لبنى
شيخ   منال

سعادي   إيمان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

39715.5 11.25 ع1637023347
39813.5 12 ع1637023382
39915 11 ع1637023494
40015 7 ع1637023513
40110 10 ع1637023515
40219.5 15 ع1637023525
40315 6.5 ع1637023556
40412 8 ع1637023568
40512 9 ع1637023574
40620.00 13.5 ع1637023587
40711 9 ع1637023599
40816.5 15 ع1637023603
40917 6.5 ع1637023612
41013 13 ع1637023671
41118 15 ع1637023782
41211.5 10 ع1637023825
41317 16 ع1637023833
41413.5 6.5 ع1637023886
41511.75 6.5 ع1637023925
41611 10 ع1637023949
41712 9 ع1637024021
41812.5 9.75 ع1637024030
41911 10 ع1637024047
42012.5 11 ع1637024050
42115 7.25 ع1637024053
42211 13 ع1637024124
42314.5 7.5 ع1637024290
42411 10 ع1637024332
42514.5 6 ع1637024338
42616 16.75 ع1637024401
42716.5 11.5 ع1637024412
42811.25 9.5 ع1637024433
4291 13.5 ع1637024446
43012 7.25 ع1637024481
43115 2.5 ع1637024492
43212 9 ع1637024496

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

حمداني   بشرى
عياد   سناء

دحماني   صباح
وهراني   إيمان
بوزيدي   رجاء

بايع راسو   آمنة
زياني   رجاء
خليفي   سمية

بن عزوز   صورية
بلقادة   فاطمة الزهراء

حولية   ليلى
عطاري   محمد
سعداوي   منية

بن الدراء   سمية
رازي   ابتسام
برياح   سارة
ددوش   سهام

حرياطي   كنزة
مبخوتي   نسرين

برحمة   وليد
بن عزيزة   أمال

كباس   إيمان
بن مصطفى   سارة

برسيس   سفيان
الغة   شكري

بن سنوسي   شيماء
وذان   عبد الباسط
بن مصطفى   مريم

بلحاجي   مهدي
تركي   الزهور

قن   رحمة
بورجي   عائشة

عصماوي   فريدة
العرقوب   أمال

رايح   رونق
سعدوني   سهير



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

43311 7.25 ع1637024497
43417 11 ع1637024508
43512 9 ع1637024563
43615 9.5 ع1637024778
43711 5.5 ع1637024795
4389 13 ع1637024800
43914.5 03 ع1637024802
4401 8.5 ع1637024813
44111 10 ع1637024815
44212 10 ع1637024816
ع4431637024837
4441 8.5 ع1637024854
44515 10.5 ع1637024856
44612 10 ع1637024872
4477 6.75 ع1637024919
4483 8.5 ع1637024954
44915 14 ع1637024980
45015 12.5 ع1637024984
45112.5 7.25 ع1637025076
45210 6.5 ع1637025216
45315.25 12.25 ع1637025249
45411.5 8.5 ع1637025806
45515 16 ع1637025894
45615 1 ع1637025934
45714.5 13 ع1637025954
45816 10.5 ع1637025977
45916 8.25 ع1637026003
46015 15 ع1637026050
46116 8.5 ع1637026179
46210.75 6.25 ع1637026254
46316 4.5 ع1637026284
46419 12 ع1637026393
46516 13 ع1637026442
46615.5 2.75 ع1637026688
46717.5 13.5 ع1637026752
46816.5 11.25 ع1637026756

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

معصيم   صبرينة
صوفي   ليلى

بن عيني   عبد الخالق
قوديد   أسية

غزري   ايناس
خروبي   حبيب
شواري   حنان

باسعيد   زكرياء
بن جعفر   ساجية
بن هادي   سارة
بوحمامة   محمد

عرابن   وفاء
ناصري   ياسمين

بطيوي   أمينة
بومدين   إيمان
عنيتر   موسى

بن مختاري   أبوبكر
دحو   أحالم

غمري   أسماء
غماري   إكرام
ميدون   إيمان
ميلودي   دنية
جباري   رقية
بلعبيد   زكية

بن حسيلة   زهيرة
رحوي   زينب
هواري   سارة
شلدة   سفيان

تاجوري   سهيلة
بربارة   شهيناز
رحوي   صبيحة

اعميمش   عبد الرحمان
قريش   عبد الصمد

مسعد   عمارية
زلبوني   فاطمة
مرابط   فاطمة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

46917 14.5 ع1637026991
47013.25 9.25 ع1637027064
47116 4.5 ع1637027216
47217.5 9 ع1637027225
47315 14 ع1637027418
47417 15.5 ع1637027615
47516.5 12 ع1637027658
47619 15.5 ع1637027700
4777 9 ع1637027756
47812 8 ع1637027780
47915 6.5 ع1637027862
48012 7 ع1637028089
48111 9.5 ع1637028109
48216 3.5 ع1637028210
48317 4 ع1637028360
48416.5 9 ع1637028460
48513 11.75 ع1637029403
48612 9 ع1637029488
48714 10.5 ع1637029516
ع4881637029746
48911 6.25 ع1637029851
49016 10.5 ع1637029878
49117 15 ع1637030029
49213 14.25 ع1637030082
49318.5 14 ع1637030373
49413.5 16.5 ع1637030480
49513 12 ع1637031281
49616.75 9.5 ع1637073714
49718.5 ع1637074165
49810 10 ع1637074421
4993 9.5 ع1637074844
50014.5 12.5 ع1637074890
50113.5 4 ع1637075024
50210 6.5 ع1637075034
5036 2.5 ع1637075507
5043 10 ع1637075511

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

طاهري   كمال
مدوري   محمد

يوبي   محمد
سعيدي   محمد

مكاوي زوجة طالب بن د   مديحة
فرواني   نجاة
كبير   نسيمة

علي شايب الدراع   نعيمة
ميلودي   نورالدين
بن عبد اهللا   هاجر

بوزيان   وسام
العيسوف   أمينة

مهياوي   إسمهان
تيزاوي   حمزة العرابي

نهاري   عائشة
عبدوس   كريمة
لعماري   إيمان

بن حمادي   الهام
قادري   ايمان

عثماني   خضرة
مناد   رويضة
سهولي   زكية
قزولي   سهام

بوهادي   سيدي محمد إيدير
طيب درمل   عقيلة

قادة بلغيتري   فاطمة الزهراء
بن سنوسي   دراوية

محروز   عايدة
سايح   شيماء

بن جريو سجراري   سكينة
عيشاتة   أخالق

أحمد شريف   خيرة
بوزوينة   دنيا
لعجال   سامية

بلقاضي زوبير   أمينة
ريازي   إيمان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

5059 8 ع1637075551
50611.5 7.5 ع1637075586
50715.5 3.25 ع1637075587
5083.5 6 ع1637075594
50915 13 ع1637075598
51013 11 ع1637075621
51115.5 8 ع1637075982
51211.5 5.5 ع1637076160
51311 9 ع1637076471
51414.5 9.5 ع1637076474
51518.5 10 ع1637076486
51612 9.5 ع1637076544
51711 9 ع1637076546
51812 9 ع1637076553
51912 10 ع1637076630
52012.75 7.75 ع1637076708
52110 10 ع1637076762
52211 10.25 ع1637076790
52315 14 ع1637076803
52412 8.25 ع1637076928
52518 11 ع1637077551
52617 14.5 ع1637078121
52717 11 ع1637078669
52811 7.75 ع1637078728
5293 11 ع1637088102
53012 9 ع1638042551
53111 8 ع1638042926
53211 10 ع1638044525
53313 13 ع1638044555
53411.5 9.75 ع1638044613
53513 12 ع1638045109
ع5361638045117
53713.5 7 ع1638046531
53810 6.25 ع1638075860
539310033-L-15ع
54008 10.25 310062-L-151م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

بن محيمدة   سعيد
إكاب ماليزي   فاطيمة زهرة

تبر هواري   فايزة
بلختير   كوثر

غرمول   محمد
حمو   يمينة

أعمر بن صابر   رجاء
عبد اهللا   وئام

سي محمد   إيناس
شيخ ميلود   ايمان

سوسي   دنيا
بن سنوسي   نور الهدى

بن مداح   هاجر
بن مجاهد   يوسف
بن شيخ   عبد اإلله

بن قادة   ريم
بن حدة   محمد أمين

بن عزوز   نور الهدى
بن سنوسي   وفاء

مسعودي   رحمونة
طاهري   فاطمة الزهراء

المزوار   سارة حنان
زهواني   نعيمة
مباركي   وردة

عثماني   محجوبة
بوبشير   عبد الغني

بوخالفة   علي عز الدين
بوعرفة   إيمان
بن فيسة   خيرة

قادة   فايزة
بوشنافة   وفاء
تهامي   يوسف
حمداوي   سليم
جياللي   خيرة
خالدي   أسماء
غربي   نوال



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

FO 5.00 3 50.0050.00
مادة مطلوبة مسبقا

54116 2.75 310063-L-151م
5429 7.5 310068-L-151م
54310 8 310087-L-151م
54410 8 310094-L-151م
545310100-L-151م
54610 10 310110-L-15ع
54712 9 310151-L-151م
548310153-L-15ع
54914.5 6 310161-L-151م
550310167-L-15ع
55113.5 00 310179-L-151م
55218 13.5 310180-L-151م
553310202-L-151م
554310221-L-151م
5559 12.25 310247-L-151م
55610 9 310251-L-151م
55716.5 8.5 310272-L-151م
55814 8.75 310277-L-151م
55915 5.5 310298-L-151م
56017 7 310306-L-151م
561310484-L-15ع
56217.5 3 310521-L-151م
563310522-L-151م
564310525-L-151م
56510 2.75 310542-L-151م
56610 10 310569-L-15ع
56711 10 310572-L-151م
5687.5 00 310588-L-151م
569310597-L-151م
57000 7 310625-L-151م
57110 10 310692-L-15ع
572310706-L-15ع
57331114-L-123م
57431127-L-112م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

1علم الصرف   /  FO3  /  األساسية

مرابط   نوال
عامر سعيد   أمينة

شعيب   شعبان
قهواجي   فاطمة الزهراء ابتسام

خالدي   هجيرة
بوجمعة   ليلى
بوداود   لبنى
فيفرة   مريم
عدة   أمينة

بن شادلي   بسمة
لزعر   رضوان
بلعبدلي   رفيقة
مباركي   إكرام

بن كرمة   رحيمة
رحلي   رضا

بختاوي   عمر
طهراوي   ابتسام
حمدون   خضرة
حامد   صبرينة
زباير   محمد

بن عبد الرحمان   عائشة
جياللي   وليد بوزيان

مجاهدي   ياسر
بن رابح   نجاة
زيدوري   سمية
لقدش   عمارية
غونان   لحسن
بطيوي   احمد

بالل   حنان
زطال   فتيحة

قصير   كلتومة
تبحريتي   سامية
ديندان   شريفة
حكيم   عبد البر



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

116 16 ع001/16
28 4.5 ع002/16
311 11 ع004/16
414 7 ع005/16
514 11 ع010/16
1م6011/15
77 7 ع011/16
810 01 ع012/16
912.5 7.5 ع013/16

1013 7 ع014/16
1115 13 ع015/16
129.5 7.5 ع017/16
1316.5 13.5 ع020/16
1411.5 11.5 ع021/16
1502 ع023/14
1610 10.5 ع023/16
1710 10 ع024/16
1813 12 ع025/16
1903 1م026/14
204 06 ع026/15
2113 ع027/16
2210 02 ع028/16
238.5 1.5 ع029/16
2م24029-14
2510.5 6 ع030/16
2615 13.5 ع031/16
2710 12 ع032/16
ع28034/16
299.5 4 ع035/16
3013 10 ع036/16
3110 5.5 ع037/16
3210.5 ع038/16
3313 13 ع039/16
3م3413/013
2م3513061210151
3610 4.5 ع14061210047

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

جمعي   ابراهيم
غوتي   عبد الرحمان

صبيان   لمياء
بوخالد   ٌٌٌُأمينة
كبير   سامية

بن زغادي   ضياء الدين
جريري   أحمد
عدار   سامية

عبد اهللا ميلود   نجاة
ددوش   سجية

ولد مزيان   فاطمة
بوهني   مريم

زناقي   فاطمة الزهراء
عياد زدام   فاطمة الزهراء

رحوي   فاروق
بن تومي   مريم
بوطريف   سهام
مداحي   سميرة
لعريف   ابراهيم

سبيح   نادية
بوتواتة   سالف

يحياوي   محمود شوقي
بلعباس   فتيحة
زاوي   فضيل

بولنوار   نزيهة
مختار الصديق   حسيبة

بوجنان   نور الهدى
سعيدي   هشام سيف الدين

غرماوي   محمد نابي
زبيري   بشرى
منيري   سميرة
طالب   عصام
عمار   محمد

فراح   زكرياء
سي شعيب   أحالم

خميسي   سهيلة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

2م3714061210074
388 0.5 2م14061210096
3910 03 2م14061210112
2م4014061210263
419 2.5 ع1637010813
4210.5 4.5 ع1637010829
4312.5 11 ع1637010879
4414 01 ع1637010897
4513 9 ع1637010906
ع461637010971
4714.5 10 ع1637011011
488 0.5 ع1637011060
4917 10 ع1637011158
5011 02 ع1637011165
5109 06 ع1637011235
5214 8 ع1637011525
5315 13 ع1637011589
5416 16 ع1637011622
5515 08 ع1637011807
568 0.5 ع1637012010
578 1 ع1637012194
5813.5 5.5 ع1637012607
ع591637012686
6011.5 05 ع1637012745
6112 10 ع1637012757
6214 10 ع1637012803
6314.5 12 ع1637012809
6413.5 6.5 ع1637012811
6513 12.5 ع1637012884
6613 8 ع1637012889
6716 15 ع1637012894
6813 12 ع1637012903
6914 4 ع1637012908
7011 05 ع1637012934
717.5 02 ع1637012942
7210 5.5 ع1637012945

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

بليعقوبي   فاطمة الزهراء
عياد زدام   سيد أحمد

سوسي   لبنى
مسعودي   وليد

بو عبد اهللا   بومدين عبد الكريم
قندوسي   دليلة

بوسير   عبد المجيد
مرابنت   غزالن يمينة

بن فريحة   فراح
بن عيسى   وفاء
بوكنودة   إكرام
مراد   خديجة

جلطي   فاطيمة الزهراء
قنفود   فتيحة سناء

براهيمي   منال
عشباوي   أمال

قوراري   ابتسام
بلزرق   اكرام

صالحي   زينب
بن سنوسي   عماد الدين

بلختير   محمد مكي
دالي يوسف   مريم ريان

حدو   فاطمة الزهراء
قدودو   أحالم
سايح   أمينة

عتيق   جميلة وفاء
حمودي   حسيبة

ماحي   حنان
بومدان   شوميشة
بلعروسي   شيماء

بن ناصر   صبرين
بن عبد اهللا   عبد االله
بلعربي   عبد اللطيف

مرابط   فاطمة الزهراء
ستاوي   فتيحة
كامني   فوزية



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

738 01 ع1637012977
7411.5 5 ع1637012993
7513 12 ع1637013015
7610.5 4.5 ع1637013025
7716 16 ع1637013038
7816 16 ع1637013042
7911.5 8.5 ع1637013056
8010.5 5.5 ع1637013080
8113 7.5 ع1637013125
8211 2.5 ع1637013151
8312 2.5 ع1637013158
8412 01 ع1637013160
8512 5.5 ع1637013164
8613 07 ع1637013172
8713.5 8 ع1637013260
8811 05 ع1637013266
8913 8 ع1637013535
9010 06 ع1637013588
9114.5 5.5 ع1637013671
929.5 0.5 ع1637013687
9313.5 7 ع1637013698
9415 12.5 ع1637013755
9513 9 ع1637013795
ع961637013808
9713.5 4.5 ع1637013822
9811 4 ع1637013856
9915 14 ع1637013980

10014 4.5 ع1637014012
10110 0.5 ع1637014177
10210 4.5 ع1637014190
10317 8 ع1637014212
10410.5 6.5 ع1637014225
10513 4.5 ع1637014270
10613 10.5 ع1637014273
1071.5 ع1637014277
ع1081637014288

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

بلعربي   مروى
اخلف   نجاة

بن سعد   نور الهدى
طبال   هجيرة

بن عبد اهللا   ياسين
بشيري   يمينة
سعيدي   أسية
يبدري   ايمان
كريب   زينب

درفوف   سوالف
مجدوب   شهيناز فاطمة

بن معمر   شيماء
تابتي   شيماء خولة

بلحاج يوسفي   صورية
اكني   نور الهدى

كراوتي   هدايات رشيدة
بن موالي شريف   أمينة فريال
كرزابي   الشيماء فاطمة الزهرا

جديد   حياة
دحماني   خيرة
طفيلي   رانية

شاطر   سميحة
عميمر   صابرينة

عليوي   عائشة
ممو   عبد القادر
موسوني   غزالن

بونوار   نسرين
لعمى   هاجر
خالد   ايمان

حطاب   فتيحة
بوترفاس   زهيرة

رابح   سمية
حبري   فتيحة
بنور   فريدة

ورياشي   المية
بوزيزة   محمد الفاتح



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

10910.5 4.5 ع1637014329
11008 02 ع1637014342
11115 13 ع1637014369
11214 4 ع1637014402
11314 02 ع1637014416
11415 12 ع1637014422
11515.5 7 ع1637014423
11614.5 8 ع1637014472
11717 7 ع1637014634
11817 5.5 ع1637014914
11915 15 ع1637014925
12013 5 ع1637014943
12110 02 ع1637014944
1228 3.5 ع1637014958
1239.5 1.5 ع1637014994
12416 19.5 ع1637014998
12516 16 ع1637015003
12614.5 6.5 ع1637015015
12710 0.5 ع1637015024
12810 8.5 ع1637015028
1299 03 ع1637015033
1307.5 3.5 ع1637015036
13113 10 ع1637015068
13210 7.5 ع1637015077
1339 ع1637015081
1347.5 02 ع1637015083
1359 3.5 ع1637015087
13613 7.5 ع1637015116
13711 2.5 ع1637015119
1387.5 5 ع1637015132
13910.5 6.5 ع1637015165
1404 2.5 ع1637015183
14110.5 9.5 ع1637015268
1427.5 0.5 ع1637015272
14314 07 ع1637015422
14413 3 ع1637015562

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

رزني   يسرى
بن معمر   أنس

بلعيد   زهيرة
بن شعبان   مريم

زناسني   نور الهدى
نقاح   هجيرة
شعبان   هناء
ديش   حنان

غزال   بشرى
براهيمي   أمينة

بن عبو   اسمهان
أوناجلة   حكيمة
سعدون   حليمة
كيفاني   رشيدة

دربال   شهيناز خولة
بلخالدي   صابرينة أمال

بن عبو   عائشة
خالدي   عبد الناصر

شاوش رمضان   عويشة سالف
طهراوي   فاطمة الزهراء
العربي   فاطمة الزهراء

زاوي   فتيحة
معالش   مريم

طهراوي   نجاة
غيري   نزيهة ايمان

طبال   نسرين
نعيمي   نعيمة

ولد قدور   إبتسام
حدو   إلهام

بن عزوز   اكرام
يخلف   رانية
مقدر   سعاد
العبيد   وسام

العبدلي   وليدعمر
شاللي   أسماء
حميدي   حسين



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

14514 3 ع1637015667
14615 15 ع1637015670
14711 0.5 ع1637015687
14813 11 ع1637015709
14910.5 5 ع1637015779
15011.5 06 ع1637015796
15116.5 7.5 ع1637015914
15212 9 ع1637016174
15313 10 ع1637016188
15411 10 ع1637016199
15515.5 12 ع1637016241
15610 6 ع1637016249
15710.5 9.5 ع1637016263
1586.5 2.5 ع1637016286
15912 10 ع1637016295
16014 6 ع1637016316
16111 11.5 ع1637016355
16210 0.5 ع1637016364
1637 01 ع1637016368
16414 7 ع1637016397
16515 8.5 ع1637016517
16612 10 ع1637016551
16713 13 ع1637016566
16813.5 5 ع1637016671
16913 10 ع1637016758
17013 10 ع1637016847
1718 0.5 ع1637016869
17211 03 ع1637016884
17302 ع1637016886
17413.5 2.5 ع1637016903
1757 5 ع1637016911
17614.5 5.5 ع1637016917
1779 0.5 ع1637016920
17816.5 5 ع1637016985
1799.5 8.5 ع1637017222
18014 12.5 ع1637017355

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

بودحري   سماح
صاري   سهام

مسعودي   شروق
بن عولة   شيماء

قلوش   غوتي
حساين   فاطمة الزهراء
عبو   محمود عبد المتين

عبصاري   أشواق
بن حجبة   اكرام
بن جرميخ   بالل

ممو   سعاد
زحزوح   سومية

زيناي   عبد الصمد
بومناد   مباركة

قوري   محمد ايمن
عديدو   نور الهدى

يزيد   خيرة
بليل   شهيناز

بن جرميخ   عز الدين
طيبي   وفاء

أوهيب   إكرام
بغدادي   نور الهدى

عياد   حورية
مصباح   فاطمة

زوجي   نور الهدى
بن عزوز   إكرام

ميمون   بشرى
بن قلوش   حميدة

بويدة   حنان
نقادي   رفيدة

قدوري   سارة
بوداود   سمية

عبد القادر عبيد   سهام
شليحي   مريم
مصباح   خولة
عينة   ميمونة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

1815 4.5 ع1637017446
18213.5 13.5 ع1637017460
1834 ع1637017480
18413 3 ع1637017520
18516 16 ع1637017531
18614 12 ع1637017532
18711 6 ع1637017533
18810 5.5 ع1637017544
18912 4 ع1637017566
19013 13 ع1637017597
19111 7 ع1637017602
19211.5 5.5 ع1637017605
19314 4 ع1637017611
1948 3 ع1637017627
19512.5 7.5 ع1637017629
1968 4 ع1637017681
19713 11.5 ع1637017690
19814 12 ع1637017751
19910 03 ع1637017757
20010 01 ع1637017776
20113 12 ع1637017779
2021 ع1637017813
20316 11.5 ع1637017882
20418 14.5 ع1637017927
20516 16 ع1637017963
20610 7 ع1637018014
20710 10 ع1637018066
20814 3 ع1637018116
20913 7.5 ع1637018225
2109 7 ع1637018327
21115 8.5 ع1637018332
21215 2.5 ع1637018336
2138.5 4 ع1637018342
2147 6.5 ع1637018362
21512.5 6.5 ع1637018444
2168 0.5 ع1637018477

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

جباري   أسماء
بن عراج   أنيسة
بن حمو   الحبيب
بورورو   حليمة
بن لزرق   حنان
بن حمو   حنان

غالي   حنان
ساحي   حياة

رقاب   رزيقة
بلهاشمي   سارة

طالح   سامية
كريف   سعاد

بورورو   سلمة
حاج محمد   شمس الدين

دباب   شهرة
جباري   فاطمة زهرة

سماحي   فتيحة
بن زاير   نسرين

بشالغم   نصرالدين
جلولي   هاجر

بن شريف   هاجر
شعبان   يونس
قريشي   سفيان
قيداري   أحالم

عيساوي   احالم
بوزرواطة   خثير

بليسير   سهام
فاتحي   عبدالقادر

بلعروسي   نور الهدى
بوتليتاش   خديجة

مهاجر   رقية
كبير   سارة

كدان   شهيناز
تونكوب   نور الهدى

يوسفي   مريم
جليل   أنيسة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

21714 4 ع1637018495
21813 12.5 ع1637018515
21912 9 ع1637018521
22013 6 ع1637018532
22113 10 ع1637018533
22216.5 8.5 ع1637018547
2234 03 ع1637018557
22413 10 ع1637018568
22513 11 ع1637018590
22615 14 ع1637018591
22712 1 ع1637018602
22814 05 ع1637018605
22912 10 ع1637018609
23010 01 ع1637018610
23112.5 7.5 ع1637018631
ع2321637018638
23312 10 ع1637018639
23412 01 ع1637018660
2350.5 ع1637018671
2368 3.5 ع1637018672
23710.5 7.5 ع1637018706
23810 03 ع1637018723
23912 11 ع1637018739
24014 12 ع1637018745
2417 6 ع1637018786
24213 12 ع1637018788
24313 07 ع1637018795
ع2441637018799
24514 4 ع1637018800
24612 6.5 ع1637018806
24713 8 ع1637018835
24814 8 ع1637018845
24914 11 ع1637018852
25013 8 ع1637018858
25115 12 ع1637018866
25214 4 ع1637018878

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

ددوش   إيمان
بشير   ايمان

بن بوطريف   بشرى
بن عمارة   بهية
بن عايدة   بهية

الشيخ براشد   حنان
عامر   خليدة

عميمر   راضية
مفتاحي   زينب

بن عزوز   زينب
درفوف   سعاد

بن جياللي   سفيان
بن قو   سماح

بن حدو   سمر جيهان
بوداود   شهيرة

بن مهدي   شيماء
أحمد عمار   شيماء

لحمر   عبد اهللا
حسين   عطيفة
حساين   عفراء

الحاج اعمر   لينة
بكوش   محمد أمين

بداوي   مراد
بلعيمش   مريم

صخري   نورية جيهان
بحار   هاجر
بغلي   وسام
بالل   وسيلة
داود   وفاء

صفو   وهيبة
بلخضر   أمنة

باب العياط   إكرام
بن عزة   اسمهان

شاعة   بشرى
بحار   حليمة

بن فريحة   خيرة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

25314 12 ع1637018905
2549 0.5 ع1637018919
25513 07 ع1637018922
25613 11 ع1637018946
25710 5 ع1637019147
25814 7.5 ع1637019232
25915 14 ع1637019242
26012 01 ع1637019285
26116 16 ع1637019319
26210 2.5 ع1637019355
26310.5 01 ع1637019426
26410.5 13.5 ع1637019516
26510 12 ع1637019610
26613 5 ع1637019643
26712 11.5 ع1637019652
26815.5 15.5 ع1637019684
26918 12.5 ع1637019687
27016 9.5 ع1637019698
2716.5 0.5 ع1637019755
27213.5 5 ع1637019792
27313 11 ع1637019850
27415 4 ع1637019881
2758 0.5 ع1637019897
27610 1.5 ع1637019901
27716.5 1.5 ع1637019913
27814 14 ع1637019924
2799 6 ع1637019925
28014 14 ع1637019940
28113.5 10.5 ع1637019941
28210 0.5 ع1637019950
28312.5 5 ع1637019953
2849.5 4.5 ع1637019959
28514.5 01 ع1637019967
ع2861637019971
2871 ع1637019972
28813 4 ع1637019978

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

بن حاجي   سلمى
عتو   شهرزاد

مشرنن   شهيناز
بلومي   فاطمة الزهراء

هاشمي   أمال
تقار   بثينة دنيا زاد
بن رمضان   بشرى
حاج ميمون   خليدة

بلعباس   رحمة
شايف   سارة

درقاوي   عايدة
خيار   فتيحة
صايم   مريم

بن ساحة   منى
بوحسون   مونية

بوعالية   نور الهدى
بوراس   نور الهدى

معط اهللا   هاجر
حاكم   يحيى

نورين   اسمهان
عبد المومن   فاطيمة الزهراء

برحايل   فتح الزهور
بن عبد اهللا   حسام
رمضاني   زهرة

غربي   هاجر
عجاج   أسامة
يوبي   أسماء

برمضان   إيمان
رحموني   ابتسام

كوكب   ايمن
بونخالة   بشرى
بوقنطار   جهيدة
بوسلهام   دعاء

عابد   رشيدة
زغودي   رفيق
برابح   سفيان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

28911.5 2.5 ع1637019979
29014.5 12 ع1637019983
29112.5 5 ع1637019985
2927.5 5 ع1637019987
29313 8.5 ع1637019996
29410 2.5 ع1637020010
29514 12 ع1637020018
2964.5 01 ع1637020025
29714.5 5.5 ع1637020027
2988.5 01 ع1637020029
2992.5 ع1637020044
30011.5 4.5 ع1637020056
30112 5 ع1637020057
30214 03 ع1637020060
3033.5 ع1637020096
30414 14 ع1637020109
30512.5 4 ع1637020113
30610 01 ع1637020115
30714 12 ع1637020118
30810 ع1637020128
3098 01 ع1637020133
31014 11 ع1637020134
31110.5 0.5 ع1637020140
31211 3.5 ع1637020148
31312.5 5.5 ع1637020151
31417 10 ع1637020225
3157.5 ع1637020305
3167 4.5 ع1637020410
31712 10 ع1637020413
31814 03 ع1637020418
3190.5 ع1637020472
32013.5 7 ع1637020474
3216.5 1 ع1637020556
3227.5 3 ع1637020572
3237 4 ع1637020579
32413 9 ع1637020587

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

شعبان   سمية
مزيان   سهام

مجاهدي   سومية
رحالي   سيد أحمد

موالك   صارة
سعيداني   عبير

عيساني   فاطمة الزهراء
مقلش   فايزة

شالبي   فتيحة
صلحاوي   فطيمة زهرة

صبار   مريم
مختاري   نهاد
طلحاوي   نوال

بن عبد الواحد   هجيرة
مصطفاي   حنان
بطيب   شهيناز

قلعي   شيماء
ملوكي   صارة

بغدادي   صليحة
خياط   فاطمة زهرة

حدبون   محمد الشريف
عماني   محمد عبد البديع

داودي   نبيلة
بوزبيبة   وداد

ضريف   وهيبة
سردون   أسماء

مداني   دنيا
كريم   فراح

بن طوط   فطيمة زهرة
بن طلحة   كريمة

قرموش   نور الهدى
شالبي   نورية
تراري   وفاء
بولويز   أمينة

بوحاجب   إسمهان
براك   إيمان



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

32514 6.5 ع1637020588
32614 7.5 ع1637020591
32714.5 10.5 ع1637020593
32812 8 ع1637020595
32910.5 01 ع1637020612
33014 6 ع1637020614
33112 10 ع1637020616
33211 1.5 ع1637020617
33310.5 3.5 ع1637020618
3344 4.5 ع1637020619
33513 13 ع1637020622
33616 16 ع1637020640
33714 5 ع1637020651
33815.5 4 ع1637020655
33911.5 2.5 ع1637020663
34010.5 02 ع1637020670
34113.5 4 ع1637020672
34214 12 ع1637020678
34313 8 ع1637020707
34414 11 ع1637020710
3456.5 7.5 ع1637020743
34610.5 11.5 ع1637020747
34712 14.5 ع1637020748
34814 11 ع1637020750
34914.5 11.5 ع1637020752
35011 5 ع1637020758
ع3511637020765
35210 10 ع1637020769
35310 10.5 ع1637020796
35413 10 ع1637020814
35512 4 ع1637020866
35615.5 1.5 ع1637020929
35717 17.5 ع1637021026
35813 11 ع1637021039
35911 03 ع1637021042
36014 03 ع1637021101

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

مقدم   ابتسام
بو طوبة   الهام

فليتي   اميرة نبيلة
صباحي   امينة
مومن   حنان
زاير   حنان

براهمي   حنان
صباحي   حورية
حمودة   حورية

ملوك   حياة
بن حميدة   خديجة

عزوز   زينب
عثماني   سمية
مخفي   سهام

قبلي   شهرزاد
قنشي   صباح

دحماني   صبرين منال
برايس   عائشة

بن رابح   فاطنة
بلمختار   فايزة

قدور   مريم
رحمي   مريم

أوصدرات   مريم
بن مزيان   منال
مستغانمي   نادية
بوحاجب   نسيمة

بن مزيان   نور الهدى
بو حسون   نورة
بوغازي   يوسف

لحلو   إيمان
هني   محمد

مقدم   زوبيدة
سايح   أمينة شيماء

بودالي   إيناس
مرياح   اسماء

مراخة   دنيا



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

36114 6 ع1637021141
36210.5 4 ع1637021202
36314.5 15.5 ع1637021225
36412 02 ع1637021236
36514 05 ع1637021262
36612 6 ع1637021292
36711 10 ع1637021318
36810 02 ع1637021719
36913.5 9 ع1637021720
37013 02 ع1637021726
37111 10.5 ع1637021828
37211.5 9.5 ع1637021868
37316.5 6.5 ع1637021871
37410.5 0.5 ع1637021971
3757 01 ع1637022006
37610 01 ع1637022092
3771 ع1637022197
ع3781637022199
37914 5 ع1637022382
38012.5 5.5 ع1637022746
3817 1 ع1637023083
38210 05 ع1637023085
38316 15 ع1637023098
38416 2.5 ع1637023108
38514 03 ع1637023109
38613 10 ع1637023125
ع3871637023151
38810 2.5 ع1637023178
3899 9.5 ع1637023188
39012 8.5 ع1637023189
39114.5 9.5 ع1637023191
39210 1.5 ع1637023209
39310 02 ع1637023333
3948.5 01 ع1637023347
39512 10 ع1637023382
39617 03 ع1637023494

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

عبد المومن   سعاد
قندوزي   عبد الوهاب

سرحان   فاطمة
صيبا   فاطيمة

بن عبد اهللا   لمياء
حساني   محمد أمين

زغودي   مريم
شقوقي   أسمهان

صباحي   أسيا
بلحسين   أمين

مزاري   فاطمة الزهراء
دناقة   مرية
مكني   مريم

ميري   إحسان
بلواتق   أحمد
نقاز   شيماء
زاوي   أمنة

بوسطلة   أمين
بوشاشية   زينب

مقامي   عبد الفتاح
بوسكاية   أحالم
بن مونة   أحمد
سليماني   إيمان
بونغلة   بشرى

عياد   بشرى إيمان
سبيح   خديجة

بن معمر   شهيناز
السامحي   فاطمة الزهراء

زناقي   كنزة
شيخ   كنزة
غالم   لبنى
شيخ   منال

سعادي   إيمان
حمداني   بشرى

عياد   سناء
دحماني   صباح



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

39710 7 ع1637023513
3988.5 1.5 ع1637023515
39916 16 ع1637023525
40012 13 ع1637023556
40113 8 ع1637023568
40216 16 ع1637023574
40313 13 ع1637023587
40414 6.5 ع1637023599
40513 11 ع1637023603
40614 1.5 ع1637023612
40715 15 ع1637023671
40814.5 15.5 ع1637023782
40913 12 ع1637023825
41017 9.5 ع1637023833
41111.5 4.5 ع1637023886
41215 9.5 ع1637023925
41316 16 ع1637023949
41414 12 ع1637024021
41513.5 8 ع1637024030
41613 11 ع1637024047
41714 03 ع1637024050
41813 7 ع1637024053
41914 14 ع1637024124
4209 3.5 ع1637024290
42113 11 ع1637024332
4228 0.5 ع1637024338
42314 13 ع1637024401
42412.5 7.5 ع1637024412
42513 2.5 ع1637024433
42613 03 ع1637024446
42712 3.5 ع1637024481
4289 ع1637024492
42913 03 ع1637024496
43012 12.5 ع1637024497
43116 5 ع1637024508
4327 0.5 ع1637024563

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

وهراني   إيمان
بوزيدي   رجاء

بايع راسو   آمنة
زياني   رجاء
خليفي   سمية

بن عزوز   صورية
بلقادة   فاطمة الزهراء

حولية   ليلى
عطاري   محمد
سعداوي   منية

بن الدراء   سمية
رازي   ابتسام
برياح   سارة
ددوش   سهام

حرياطي   كنزة
مبخوتي   نسرين

برحمة   وليد
بن عزيزة   أمال

كباس   إيمان
بن مصطفى   سارة

برسيس   سفيان
الغة   شكري

بن سنوسي   شيماء
وذان   عبد الباسط
بن مصطفى   مريم

بلحاجي   مهدي
تركي   الزهور

قن   رحمة
بورجي   عائشة

عصماوي   فريدة
العرقوب   أمال

رايح   رونق
سعدوني   سهير

معصيم   صبرينة
صوفي   ليلى

بن عيني   عبد الخالق



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

43315 5 ع1637024778
4346.5 01 ع1637024795
43513 7 ع1637024800
43611 0.5 ع1637024802
43710 02 ع1637024813
43813 11 ع1637024815
43916 16 ع1637024816
ع4401637024837
44113 0.5 ع1637024854
44214 7 ع1637024856
44313 9 ع1637024872
44412 3 ع1637024919
4455 0.5 ع1637024954
44613 12 ع1637024980
44712 5 ع1637024984
44811.5 5 ع1637025076
44910.5 1 ع1637025216
45014 1 ع1637025249
45112.5 1.5 ع1637025806
4525.5 1.5 ع1637025894
4539 ع1637025934
45416 15.5 ع1637025954
45515.5 13.5 ع1637025977
4569.5 3.5 ع1637026003
45714 5 ع1637026050
4588.5 5.5 ع1637026179
45912 5 ع1637026254
46012.5 6.5 ع1637026284
46116 16 ع1637026393
46215.5 17.5 ع1637026442
46313 13 ع1637026688
46414.5 10.5 ع1637026752
46513 9.5 ع1637026756
46612 8.5 ع1637026991
46716.5 3.5 ع1637027064
4687.5 2.5 ع1637027216

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

قوديد   أسية
غزري   ايناس
خروبي   حبيب
شواري   حنان

باسعيد   زكرياء
بن جعفر   ساجية
بن هادي   سارة
بوحمامة   محمد

عرابن   وفاء
ناصري   ياسمين

بطيوي   أمينة
بومدين   إيمان
عنيتر   موسى

بن مختاري   أبوبكر
دحو   أحالم

غمري   أسماء
غماري   إكرام
ميدون   إيمان
ميلودي   دنية
جباري   رقية
بلعبيد   زكية

بن حسيلة   زهيرة
رحوي   زينب
هواري   سارة
شلدة   سفيان

تاجوري   سهيلة
بربارة   شهيناز
رحوي   صبيحة

اعميمش   عبد الرحمان
قريش   عبد الصمد

مسعد   عمارية
زلبوني   فاطمة
مرابط   فاطمة
طاهري   كمال
مدوري   محمد

يوبي   محمد



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

46910 6 ع1637027225
47014 14 ع1637027418
47115 2.5 ع1637027615
47216 15.5 ع1637027658
47313 9 ع1637027700
47413 4 ع1637027756
47512 10 ع1637027780
47614.5 01 ع1637027862
47712 3.5 ع1637028089
47813.5 6.5 ع1637028109
47910 8 ع1637028210
4809 ع1637028360
48112 10 ع1637028460
48216 11 ع1637029403
48313 13 ع1637029488
48410.5 3 ع1637029516
ع4851637029746
48610 02 ع1637029851
48713.5 7 ع1637029878
48817 12.5 ع1637030029
48913 11 ع1637030082
4909 9 ع1637030373
49115 14 ع1637030480
49214 14 ع1637031281
49312 6 ع1637073714
49413 9 ع1637074165
49513 13 ع1637074421
49614 12 ع1637074844
49713 8 ع1637074890
4989 0.5 ع1637075024
4996.5 2.5 ع1637075034
50013 03 ع1637075507
50112 0.5 ع1637075511
50214 10 ع1637075551
50311.5 03 ع1637075586
50410 4 ع1637075587

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

سعيدي   محمد
مكاوي زوجة طالب بن د   مديحة

فرواني   نجاة
كبير   نسيمة

علي شايب الدراع   نعيمة
ميلودي   نورالدين
بن عبد اهللا   هاجر

بوزيان   وسام
العيسوف   أمينة

مهياوي   إسمهان
تيزاوي   حمزة العرابي

نهاري   عائشة
عبدوس   كريمة
لعماري   إيمان

بن حمادي   الهام
قادري   ايمان

عثماني   خضرة
مناد   رويضة
سهولي   زكية
قزولي   سهام

بوهادي   سيدي محمد إيدير
طيب درمل   عقيلة

قادة بلغيتري   فاطمة الزهراء
بن سنوسي   دراوية

محروز   عايدة
سايح   شيماء

بن جريو سجراري   سكينة
عيشاتة   أخالق

أحمد شريف   خيرة
بوزوينة   دنيا
لعجال   سامية

بلقاضي زوبير   أمينة
ريازي   إيمان

بن محيمدة   سعيد
إكاب ماليزي   فاطيمة زهرة

تبر هواري   فايزة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

50513 4 ع1637075594
5066 3.5 ع1637075598
50712 03 ع1637075621
50803 02 ع1637075982
50910 4 ع1637076160
51010 0.5 ع1637076471
5118 1 ع1637076474
51211 13 ع1637076486
51313 9 ع1637076544
51413 8 ع1637076546
51510 02 ع1637076553
51613 11 ع1637076630
51712 8 ع1637076708
51808 03 ع1637076762
51911.5 9 ع1637076790
52011 2.5 ع1637076803
52110.5 6.5 ع1637076928
52210 8.5 ع1637077551
52310 4.5 ع1637078121
52413.5 12 ع1637078669
52513.5 9.5 ع1637078728
52613 12 ع1637088102
52710 02 ع1638042551
5284.5 ع1638042926
52912 10 ع1638044525
53013 9 ع1638044555
53114.5 5.5 ع1638044613
53216 15.5 ع1638045109
ع5331638045117
53411 4.5 ع1638046531
5357 4 ع1638075860
536310033-L-15ع
5377 2.5 310062-L-151م
53813 2 310063-L-151م
53914 06 310094-L-151م
540310100-L-151م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

بلختير   كوثر
غرمول   محمد

حمو   يمينة
أعمر بن صابر   رجاء

عبد اهللا   وئام
سي محمد   إيناس
شيخ ميلود   ايمان

سوسي   دنيا
بن سنوسي   نور الهدى

بن مداح   هاجر
بن مجاهد   يوسف
بن شيخ   عبد اإلله

بن قادة   ريم
بن حدة   محمد أمين

بن عزوز   نور الهدى
بن سنوسي   وفاء

مسعودي   رحمونة
طاهري   فاطمة الزهراء

المزوار   سارة حنان
زهواني   نعيمة
مباركي   وردة

عثماني   محجوبة
بوبشير   عبد الغني

بوخالفة   علي عز الدين
بوعرفة   إيمان
بن فيسة   خيرة

قادة   فايزة
بوشنافة   وفاء
تهامي   يوسف
حمداوي   سليم
جياللي   خيرة
خالدي   أسماء
غربي   نوال
مرابط   نوال

قهواجي   فاطمة الزهراء ابتسام
خالدي   هجيرة



اآلداب و اللغاتكلية
اللغة و األدب العربي

20162017

1105/03/2017

DC 1.00 1 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

54110 10 310110-L-15ع
54211 10 310151-L-151م
543310153-L-15ع
5447 1 310161-L-151م
54510 5 310167-L-15ع
54610 0.5 310179-L-151م
54710 10 310180-L-151م
548310202-L-151م
549310221-L-151م
550310247-L-151م
55110 01 310251-L-151م
55211 9 310272-L-151م
55310 10 310277-L-151م
5546 6 310298-L-151م
55510 5 310306-L-151م
55610 5 310474-L-15ع
557310484-L-15ع
55810 4.5 310503-L-15ع
55910.5 4 310521-L-151م
5603.5 310525-L-151م
56111 5 310542-L-151م
5626 0.5 310572-L-151م
563310575-L-15ع
5647.5 0.5 310588-L-151م
565310597-L-151م
5669.5 6.5 310625-L-151م
56731114-L-123م
56831127-L-112م

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

السداسي األول- جـــــذع مشترك : تخصص-  اللغة واألدب العربي : فرع-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة األولى 

االستكشافية  /  DC1  /  علوم القران

بوجمعة   ليلى
بوداود   لبنى
فيفرة   مريم
عدة   أمينة

بن شادلي   بسمة
لزعر   رضوان
بلعبدلي   رفيقة
مباركي   إكرام

بن كرمة   رحيمة
رحلي   رضا

بختاوي   عمر
طهراوي   ابتسام
حمدون   خضرة
حامد   صبرينة
زباير   محمد
بلعيد   أسماء

بن عبد الرحمان   عائشة
بن خالدي   حمزة

جياللي   وليد بوزيان
بن رابح   نجاة
زيدوري   سمية
غونان   لحسن
باسعيد   مونى
بطيوي   احمد

بالل   حنان
زطال   فتيحة

ديندان   شريفة
حكيم   عبد البر


