
كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د88.000.00  ع1004/14
1د1313.001.00  ع2005-14
1د88.000.00  ع3016/14
1د55.000.00  ع4018-14
1د99.000.00  ع5023/14
1د1010.001.00  ع6024-14
1د88.000.00  ع7028/14
1د77.000.00  ع812/31024
1د66.000.00  ع913/007
1د88.000.00  ع1013/037
1د66.000.00  ع1113061210001
1د77.000.00  ع1213061210009
1د66.000.00  ع1313061210104
1د66.000.00  ع1413061210123
1د0.000.00  ع1513061210133
1د0.000.00  ع1613061210160
1د1212.001.00  ع1714061210005
1د1010.001.00  ع1814061210006
1د1010.001.00  ع1914061210007
1د1010.001.00  ع2014061210010
1د1313.001.00  ع2114061210018
1د1313.001.00  ع2214061210020
1د1010.001.00  ع2314061210022
1د1010.001.00  ع2414061210049
1د1010.001.00  ع2514061210051
1د1010.001.00  ع2614061210054
1د0.000.00  ع2714061210056
1د1111.001.00  ع2814061210058
1د99.000.00  ع2914061210062
1د99.000.00  ع3014061210064
1د1212.001.00  ع3114061210066
1د1010.001.00  ع3214061210072
1د1212.001.00  ع3314061210073
1د1111.001.00  ع3414061210087
1د1212.001.00  ع3514061210090

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

اإلستكشافية  /  2عإ/  أدب الهامش  

بن حمو   كمال
قادة مجاهد   غنية

بن عامر   نبيلة
بودغيري   نصيرة
مالك   أحالم عبلة

حالفي   سارة
صمودي   جلول

بوعناني   زكرياء
عايدي   سمية

عيساني   رشيدة
نهاري   فتح اهللا
موساوي   حنان

بداد   نسيمة
دار يزيد   علي

دكار   جهاد
سطيلة   كريمة
عباس   خالدة

بوسعيد   سميرة
بوحسون   فاطمة

معيرش   نور الهدى
وهراني   أمينة
طهير   ايمان

بومدين   حورية
بورزيق   آمنة
زموري   امينة
معافة   حفيظة

هاللي   فاطمة الزهراء
بشيري   أسماء

بن عيسى   احالم
بورورو   الهام

باي   ايمان
بن عيسى   سهام

بن منصور   غنية
الحاج سعيد   أمال

بن سعيد   ايمان



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د1010.001.00  ع3614061210091
1د1313.001.00  ع3714061210092
1د1212.001.00  ع3814061210095
1د1010.001.00  ع3914061210098
1د77.000.00  ع4014061210100
1د1010.001.00  ع4114061210104
1د1010.001.00  ع4214061210107
1د1010.001.00  ع4314061210110
1د1010.001.00  ع4414061210114
1د1010.001.00  ع4514061210119
1د88.000.00  ع4614061210120
1د77.000.00  ع4714061210127
1د1414.001.00  ع4814061210136
1د1010.001.00  ع4914061210141
1د1515.001.00  ع5014061210150
1د1010.001.00  ع5114061210155
1د88.000.00  ع5214061210159
1د1111.001.00  ع5314061210163
1د1212.001.00  ع5414061210169
1د99.000.00  ع5514061210176
1د0.000.00  ع5614061210246
1د1010.001.00  ع5714061210247
1د1414.001.00  ع5814061210251
1د1010.001.00  ع5914061210252
1د1212.001.00  ع6014061210259
1د1414.001.00  ع6114061210264
1د1212.001.00  ع6214061210265
1د1313.001.00  ع6314061210270
1د1010.001.00  ع6414061210278
1د1212.001.00  ع6514061210281
1د1515.001.00  ع6614061210283
1د1212.001.00  ع6714061210286
1د66.000.00  ع6814061210287
1د77.000.00  ع6914061210288
1د0.000.00  ع7014061210292

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

اإلستكشافية  /  2عإ/  أدب الهامش  

بقدار   ايمان
ماريف   حسنة
حكيم   سامية

باب العياط   صابرينة
حكيم   عبد اهللا

بن داود   فاطنة
بن عمارة   نبهات

هونات   خيرة
ينجح   مريم

محلية   ابتسام
زيوش   إيمان

عبد السالم   سميرة
حمداوي   فتيحة
شقرون   وسيلة

بمامي   أمينة
طالب   ايمان

برابح   فاطمة الزهراء
مبروك   نادية

عقاب   نور الهدى
مامون   إيمان

بن علي   سعدية
دالل   عفاف

دحماني   هاجر
بلهواري   هجيرة

عمار لغواطي   سعاد
مسعودي   نسيمة

بلهوان   هيبة
زيدوري   فاطمة الزهراء

عالهم   ابتسام
تدماية   حنان

كشكاش   حنان
العربي   فاطمة الزهراء

بلحسن   فيروز
زغودي   كنزة

بن يحيى   سمية



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د1515.001.00  ع7114061210293
1د88.000.00  ع7214061210299
1د1010.001.00  ع7314061210300
1د88.000.00  ع7414061210302
1د66.000.00  ع7514061210303
1د88.000.00  ع7614061210304
1د1212.001.00  ع7714061210305
1د66.000.00  ع7814061210307
1د1010.001.00  ع7914061210308
1د77.000.00  ع8014061210311
1د1414.001.00  ع8114061210319
1د1212.001.00  ع8214061210322
1د1010.001.00  ع8314061210328
1د1010.001.00  ع8414061210330
1د1212.001.00  ع8514061210338
1د99.000.00  ع8614061210342
1د77.000.00  ع8731274/14
1د77.000.00  ع8831279/14
1د1111.001.00  ع8931361/14
1د1515.001.00  ع9031771/03

0 0
0

61.11 90 55

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

اإلستكشافية  /  2عإ/  أدب الهامش  

تلمساني   فتيحة
مسكاري   ايمان

عمران   بتول
خلدون   حليمة
بن زاير   خيرة
حومير   سليمة
سعيدي   سهيلة
حداوي   فاطمة

بطيوي   فاطمة الزهراء
بومدين   هجيرة

بلعروسي   الخنساء
بن عيسى   خديجة

عشاشرة   زينب
بليفة   عبلة

مهداوي   مريم
شواري   حنان
عمور   سمية
حسين   أسماء
حنبلي   فتيحة

عرجاني   اسماء



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د88.000.00  ع1004/14
1د1212.001.00  ع2005-14
1د1212.001.00  ع3016/14
1د1414.001.00  ع4018-14
1د1515.001.00  ع5023/14
1د1212.001.00  ع6024-14
1د1010.001.00  ع7028/14
1د1010.001.00  ع812/31024
1د1111.001.00  ع913/007
1د1414.001.00  ع1013/037
1د1111.001.00  ع1113061210001
1د1111.001.00  ع1213061210009
1د99.000.00  ع1313061210104
1د1010.001.00  ع1413061210123
1د0.000.00  ع1513061210133
1د99.000.00  ع1613061210160
1د1212.001.00  ع1714061210005
1د1111.001.00  ع1814061210006
1د1212.001.00  ع1914061210007
1د1313.001.00  ع2014061210010
1د1212.001.00  ع2114061210018
1د1010.001.00  ع2214061210020
1د88.000.00  ع2314061210022
1د1010.001.00  ع2414061210049
1د1010.001.00  ع2514061210051
1د1212.001.00  ع2614061210054
1د0.000.00  ع2714061210056
1د99.000.00  ع2814061210058
1د1212.001.00  ع2914061210062
1د1212.001.00  ع3014061210064
1د1010.001.00  ع3114061210066
1د1313.001.00  ع3214061210072
1د1212.001.00  ع3314061210073
1د1111.001.00  ع3414061210087
1د1010.001.00  ع3514061210090

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

اإلستكشافية  /  1عإ/  األدب التفاعلي  

بن حمو   كمال
قادة مجاهد   غنية

بن عامر   نبيلة
بودغيري   نصيرة
مالك   أحالم عبلة

حالفي   سارة
صمودي   جلول

بوعناني   زكرياء
عايدي   سمية

عيساني   رشيدة
نهاري   فتح اهللا
موساوي   حنان

بداد   نسيمة
دار يزيد   علي

دكار   جهاد
سطيلة   كريمة
عباس   خالدة

بوسعيد   سميرة
بوحسون   فاطمة

معيرش   نور الهدى
وهراني   أمينة
طهير   ايمان

بومدين   حورية
بورزيق   آمنة
زموري   امينة
معافة   حفيظة

هاللي   فاطمة الزهراء
بشيري   أسماء

بن عيسى   احالم
بورورو   الهام

باي   ايمان
بن عيسى   سهام

بن منصور   غنية
الحاج سعيد   أمال

بن سعيد   ايمان



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د88.000.00  ع3614061210091
1د1515.001.00  ع3714061210092
1د99.000.00  ع3814061210095
1د99.000.00  ع3914061210098
1د1010.001.00  ع4014061210100
1د1313.001.00  ع4114061210104
1د1010.001.00  ع4214061210107
1د1010.001.00  ع4314061210110
1د99.000.00  ع4414061210114
1د1414.001.00  ع4514061210119
1د1111.001.00  ع4614061210120
1د99.000.00  ع4714061210127
1د1414.001.00  ع4814061210136
1د1111.001.00  ع4914061210141
1د1414.001.00  ع5014061210150
1د1010.001.00  ع5114061210155
1د1010.001.00  ع5214061210159
1د1212.001.00  ع5314061210163
1د1212.001.00  ع5414061210169
1د1010.001.00  ع5514061210176
1د1010.001.00  ع5614061210246
1د99.000.00  ع5714061210247
1د1414.001.00  ع5814061210251
1د99.000.00  ع5914061210252
1د1111.001.00  ع6014061210259
1د1010.001.00  ع6114061210264
1د1111.001.00  ع6214061210265
1د1414.001.00  ع6314061210270
1د99.000.00  ع6414061210278
1د1010.001.00  ع6514061210281
1د1313.001.00  ع6614061210283
1د1010.001.00  ع6714061210286
1د1010.001.00  ع6814061210287
1د1111.001.00  ع6914061210288
1د0.000.00  ع7014061210292

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

اإلستكشافية  /  1عإ/  األدب التفاعلي  

بقدار   ايمان
ماريف   حسنة
حكيم   سامية

باب العياط   صابرينة
حكيم   عبد اهللا

بن داود   فاطنة
بن عمارة   نبهات

هونات   خيرة
ينجح   مريم

محلية   ابتسام
زيوش   إيمان

عبد السالم   سميرة
حمداوي   فتيحة
شقرون   وسيلة

بمامي   أمينة
طالب   ايمان

برابح   فاطمة الزهراء
مبروك   نادية

عقاب   نور الهدى
مامون   إيمان

بن علي   سعدية
دالل   عفاف

دحماني   هاجر
بلهواري   هجيرة

عمار لغواطي   سعاد
مسعودي   نسيمة

بلهوان   هيبة
زيدوري   فاطمة الزهراء

عالهم   ابتسام
تدماية   حنان

كشكاش   حنان
العربي   فاطمة الزهراء

بلحسن   فيروز
زغودي   كنزة

بن يحيى   سمية



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د1313.001.00  ع7114061210293
1د1010.001.00  ع7214061210299
1د1313.001.00  ع7314061210300
1د1111.001.00  ع7414061210302
1د99.000.00  ع7514061210303
1د99.000.00  ع7614061210304
1د1111.001.00  ع7714061210305
1د1010.001.00  ع7814061210307
1د99.000.00  ع7914061210308
1د1010.001.00  ع8014061210311
1د99.000.00  ع8114061210319
1د1010.001.00  ع8214061210322
1د1515.001.00  ع8314061210328
1د1414.001.00  ع8414061210330
1د1010.001.00  ع8514061210338
1د1414.001.00  ع8614061210342
1د1010.001.00  ع8731274/14
1د88.000.00  ع8831279/14
1د1010.001.00  ع8931361/14
1د1515.001.00  ع9031771/03

0 0
0

76.67 90 69

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

اإلستكشافية  /  1عإ/  األدب التفاعلي  

تلمساني   فتيحة
مسكاري   ايمان

عمران   بتول
خلدون   حليمة
بن زاير   خيرة
حومير   سليمة
سعيدي   سهيلة
حداوي   فاطمة

بطيوي   فاطمة الزهراء
بومدين   هجيرة

بلعروسي   الخنساء
بن عيسى   خديجة

عشاشرة   زينب
بليفة   عبلة

مهداوي   مريم
شواري   حنان
عمور   سمية
حسين   أسماء
حنبلي   فتيحة

عرجاني   اسماء



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا024.00

1د454.500.00  ع1004/14
1د756.000.00  ع2005-14
1د1089.000.00  ع3016/14
1د131011.504.00  ع4018-14
1د877.500.00  ع5023/14
1د544.500.00  ع6024-14
1د232.500.00  ع7028/14
1د4128.000.00  ع812/31024
1د787.500.00  ع913/007
1د9109.500.00  ع1013/037
1د101110.504.00  ع1113061210001
1د211.500.00  ع1213061210009
1د454.500.00  ع1313061210104
1د111.000.00  ع1413061210123
1د814.500.00  ع1513061210133
1د142.500.00  ع1613061210160
1د101211.004.00  ع1714061210005
1د544.500.00  ع1814061210006
1د544.500.00  ع1914061210007
1د14811.004.00  ع2014061210010
1د81210.004.00  ع2114061210018
1د141213.004.00  ع2214061210020
1د412.500.00  ع2314061210022
1د745.500.00  ع2414061210049
1د121111.504.00  ع2514061210051
1د1105.500.00  ع2614061210054
1د0.000.00  ع2714061210056
1د232.500.00  ع2814061210058
1د101010.004.00  ع2914061210062
1د534.000.00  ع3014061210064
1د1078.500.00  ع3114061210066
1د898.500.00  ع3214061210072
1د1189.500.00  ع3314061210073
1د141514.504.00  ع3414061210087
1د486.000.00  ع3514061210090

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  4عأ/  األدب الشعبي المغاربي  

بن حمو   كمال
قادة مجاهد   غنية

بن عامر   نبيلة
بودغيري   نصيرة
مالك   أحالم عبلة

حالفي   سارة
صمودي   جلول

بوعناني   زكرياء
عايدي   سمية

عيساني   رشيدة
نهاري   فتح اهللا
موساوي   حنان

بداد   نسيمة
دار يزيد   علي

دكار   جهاد
سطيلة   كريمة
عباس   خالدة

بوسعيد   سميرة
بوحسون   فاطمة

معيرش   نور الهدى
وهراني   أمينة
طهير   ايمان

بومدين   حورية
بورزيق   آمنة
زموري   امينة
معافة   حفيظة

هاللي   فاطمة الزهراء
بشيري   أسماء

بن عيسى   احالم
بورورو   الهام

باي   ايمان
بن عيسى   سهام

بن منصور   غنية
الحاج سعيد   أمال

بن سعيد   ايمان



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا024.00

1د121413.004.00  ع3614061210091
1د121111.504.00  ع3714061210092
1د544.500.00  ع3814061210095
1د544.500.00  ع3914061210098
1د7108.500.00  ع4014061210100
1د634.500.00  ع4114061210104
1د16912.504.00  ع4214061210107
1د825.000.00  ع4314061210110
1د121.500.00  ع4414061210114
1د1068.000.00  ع4514061210119
1د5107.500.00  ع4614061210120
1د132.000.00  ع4714061210127
1د81310.504.00  ع4814061210136
1د8119.500.00  ع4914061210141
1د101211.004.00  ع5014061210150
1د101110.504.00  ع5114061210155
1د655.500.00  ع5214061210159
1د7119.000.00  ع5314061210163
1د756.000.00  ع5414061210169
1د867.000.00  ع5514061210176
1د142.500.00  ع5614061210246
1د101211.004.00  ع5714061210247
1د121111.504.00  ع5814061210251
1د787.500.00  ع5914061210252
1د141514.504.00  ع6014061210259
1د111211.504.00  ع6114061210264
1د121.500.00  ع6214061210265
1د71310.004.00  ع6314061210270
1د121413.004.00  ع6414061210278
1د766.500.00  ع6514061210281
1د274.500.00  ع6614061210283
1د101211.004.00  ع6714061210286
1د151213.504.00  ع6814061210287
1د15811.504.00  ع6914061210288
1د0.000.00  ع7014061210292

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  4عأ/  األدب الشعبي المغاربي  

بقدار   ايمان
ماريف   حسنة
حكيم   سامية

باب العياط   صابرينة
حكيم   عبد اهللا

بن داود   فاطنة
بن عمارة   نبهات

هونات   خيرة
ينجح   مريم

محلية   ابتسام
زيوش   إيمان

عبد السالم   سميرة
حمداوي   فتيحة
شقرون   وسيلة

بمامي   أمينة
طالب   ايمان

برابح   فاطمة الزهراء
مبروك   نادية

عقاب   نور الهدى
مامون   إيمان

بن علي   سعدية
دالل   عفاف

دحماني   هاجر
بلهواري   هجيرة

عمار لغواطي   سعاد
مسعودي   نسيمة

بلهوان   هيبة
زيدوري   فاطمة الزهراء

عالهم   ابتسام
تدماية   حنان

كشكاش   حنان
العربي   فاطمة الزهراء

بلحسن   فيروز
زغودي   كنزة

بن يحيى   سمية



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا024.00

1د433.500.00  ع7114061210293
1د745.500.00  ع7214061210299
1د433.500.00  ع7314061210300
1د121011.004.00  ع7414061210302
1د13710.004.00  ع7514061210303
1د132.000.00  ع7614061210304
1د211.500.00  ع7714061210305
1د534.000.00  ع7814061210307
1د111010.504.00  ع7914061210308
1د151314.004.00  ع8014061210311
1د343.500.00  ع8114061210319
1د867.000.00  ع8214061210322
1د222.000.00  ع8314061210328
1د121413.004.00  ع8414061210330
1د264.000.00  ع8514061210338
1د81411.004.00  ع8614061210342
1د877.500.00  ع8731274/14
1د687.000.00  ع8831279/14
1د121111.504.00  ع8931361/14
1د151414.504.00  ع9031771/03

0 0
0

35.56 90 32

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  4عأ/  األدب الشعبي المغاربي  

تلمساني   فتيحة
مسكاري   ايمان

عمران   بتول
خلدون   حليمة
بن زاير   خيرة
حومير   سليمة
سعيدي   سهيلة
حداوي   فاطمة

بطيوي   فاطمة الزهراء
بومدين   هجيرة

بلعروسي   الخنساء
بن عيسى   خديجة

عشاشرة   زينب
بليفة   عبلة

مهداوي   مريم
شواري   حنان
عمور   سمية
حسين   أسماء
حنبلي   فتيحة

عرجاني   اسماء



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د121312.501.00  ع1004/14
1د111412.501.00  ع2005-14
1د111412.501.00  ع3016/14
1د111312.001.00  ع4018-14
1د111412.501.00  ع5023/14
1د111513.001.00  ع6024-14
1د141414.001.00  ع7028/14
1د111211.501.00  ع812/31024
1د121111.501.00  ع913/007
1د121111.501.00  ع1013/037
1د111211.501.00  ع1113061210001
1د111412.501.00  ع1213061210009
1د111513.001.00  ع1313061210104
1د136.500.00  ع1413061210123
1د147.000.00  ع1513061210133
1د121312.501.00  ع1613061210160
1د111412.501.00  ع1714061210005
1د161415.001.00  ع1814061210006
1د161415.001.00  ع1914061210007
1د111613.501.00  ع2014061210010
1د121413.001.00  ع2114061210018
1د121513.501.00  ع2214061210020
1د101211.001.00  ع2314061210022
1د111412.501.00  ع2414061210049
1د121513.501.00  ع2514061210051
1د111412.501.00  ع2614061210054
1د0.000.00  ع2714061210056
1د121011.001.00  ع2814061210058
1د131112.001.00  ع2914061210062
1د121011.001.00  ع3014061210064
1د111412.501.00  ع3114061210066
1د131514.001.00  ع3214061210072
1د121212.001.00  ع3314061210073
1د121413.001.00  ع3414061210087
1د121011.001.00  ع3514061210090

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األفقي/  أعع  /  الحكامة و المواطنة  

بن حمو   كمال
قادة مجاهد   غنية

بن عامر   نبيلة
بودغيري   نصيرة
مالك   أحالم عبلة

حالفي   سارة
صمودي   جلول

بوعناني   زكرياء
عايدي   سمية

عيساني   رشيدة
نهاري   فتح اهللا
موساوي   حنان

بداد   نسيمة
دار يزيد   علي

دكار   جهاد
سطيلة   كريمة
عباس   خالدة

بوسعيد   سميرة
بوحسون   فاطمة

معيرش   نور الهدى
وهراني   أمينة
طهير   ايمان

بومدين   حورية
بورزيق   آمنة
زموري   امينة
معافة   حفيظة

هاللي   فاطمة الزهراء
بشيري   أسماء

بن عيسى   احالم
بورورو   الهام

باي   ايمان
بن عيسى   سهام

بن منصور   غنية
الحاج سعيد   أمال

بن سعيد   ايمان



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د121614.001.00  ع3614061210091
1د111412.501.00  ع3714061210092
1د111513.001.00  ع3814061210095
1د111010.501.00  ع3914061210098
1د111412.501.00  ع4014061210100
1د111513.001.00  ع4114061210104
1د121614.001.00  ع4214061210107
1د111312.001.00  ع4314061210110
1د111412.501.00  ع4414061210114
1د111211.501.00  ع4514061210119
1د121413.001.00  ع4614061210120
1د121614.001.00  ع4714061210127
1د121513.501.00  ع4814061210136
1د131313.001.00  ع4914061210141
1د121413.001.00  ع5014061210150
1د136.500.00  ع5114061210155
1د111312.001.00  ع5214061210159
1د111211.501.00  ع5314061210163
1د111412.501.00  ع5414061210169
1د111412.501.00  ع5514061210176
1د121212.001.00  ع5614061210246
1د121413.001.00  ع5714061210247
1د121413.001.00  ع5814061210251
1د111211.501.00  ع5914061210252
1د111613.501.00  ع6014061210259
1د111412.501.00  ع6114061210264
1د111513.001.00  ع6214061210265
1د111613.501.00  ع6314061210270
1د111513.001.00  ع6414061210278
1د111513.001.00  ع6514061210281
1د111513.001.00  ع6614061210283
1د111312.001.00  ع6714061210286
1د101512.501.00  ع6814061210287
1د101512.501.00  ع6914061210288
1د0.000.00  ع7014061210292

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األفقي/  أعع  /  الحكامة و المواطنة  

بقدار   ايمان
ماريف   حسنة
حكيم   سامية

باب العياط   صابرينة
حكيم   عبد اهللا

بن داود   فاطنة
بن عمارة   نبهات

هونات   خيرة
ينجح   مريم

محلية   ابتسام
زيوش   إيمان

عبد السالم   سميرة
حمداوي   فتيحة
شقرون   وسيلة

بمامي   أمينة
طالب   ايمان

برابح   فاطمة الزهراء
مبروك   نادية

عقاب   نور الهدى
مامون   إيمان

بن علي   سعدية
دالل   عفاف

دحماني   هاجر
بلهواري   هجيرة

عمار لغواطي   سعاد
مسعودي   نسيمة

بلهوان   هيبة
زيدوري   فاطمة الزهراء

عالهم   ابتسام
تدماية   حنان

كشكاش   حنان
العربي   فاطمة الزهراء

بلحسن   فيروز
زغودي   كنزة

بن يحيى   سمية



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا011.00

1د111513.001.00  ع7114061210293
1د141514.501.00  ع7214061210299
1د111211.501.00  ع7314061210300
1د111211.501.00  ع7414061210302
1د111412.501.00  ع7514061210303
1د141615.001.00  ع7614061210304
1د111412.501.00  ع7714061210305
1د111312.001.00  ع7814061210307
1د131413.501.00  ع7914061210308
1د111111.001.00  ع8014061210311
1د111211.501.00  ع8114061210319
1د111412.501.00  ع8214061210322
1د1189.500.00  ع8314061210328
1د111513.001.00  ع8414061210330
1د111412.501.00  ع8514061210338
1د111312.001.00  ع8614061210342
1د111513.001.00  ع8731274/14
1د101211.001.00  ع8831279/14
1د111312.001.00  ع8931361/14
1د131614.501.00  ع9031771/03

0 0
0

93.33 90 84

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األفقي/  أعع  /  الحكامة و المواطنة  

تلمساني   فتيحة
مسكاري   ايمان

عمران   بتول
خلدون   حليمة
بن زاير   خيرة
حومير   سليمة
سعيدي   سهيلة
حداوي   فاطمة

بطيوي   فاطمة الزهراء
بومدين   هجيرة

بلعروسي   الخنساء
بن عيسى   خديجة

عشاشرة   زينب
بليفة   عبلة

مهداوي   مريم
شواري   حنان
عمور   سمية
حسين   أسماء
حنبلي   فتيحة

عرجاني   اسماء



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د121312.505.00  ع1004/14
1د131212.505.00  ع2005-14
1د121212.005.00  ع3016/14
1د141313.505.00  ع4018-14
1د131212.505.00  ع5023/14
1د141313.505.00  ع6024-14
1د141313.505.00  ع7028/14
1د121111.505.00  ع812/31024
1د161314.505.00  ع913/007
1د131212.505.00  ع1013/037
1د131212.505.00  ع1113061210001
1د141313.505.00  ع1213061210009
1د161314.505.00  ع1313061210104
1د121111.505.00  ع1413061210123
1د131212.505.00  ع1513061210133
1د151314.005.00  ع1613061210160
1د151314.005.00  ع1714061210005
1د121212.005.00  ع1814061210006
1د141313.505.00  ع1914061210007
1د131112.005.00  ع2014061210010
1د131313.005.00  ع2114061210018
1د121212.005.00  ع2214061210020
1د121212.005.00  ع2314061210022
1د131212.505.00  ع2414061210049
1د131212.505.00  ع2514061210051
1د141313.505.00  ع2614061210054
1د0.000.00  ع2714061210056
1د151314.005.00  ع2814061210058
1د151314.005.00  ع2914061210062
1د131212.505.00  ع3014061210064
1د121212.005.00  ع3114061210066
1د151314.005.00  ع3214061210072
1د121111.505.00  ع3314061210073
1د131313.005.00  ع3414061210087
1د131212.505.00  ع3514061210090

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  3عأ/  المسرح المغاربي  

بن حمو   كمال
قادة مجاهد   غنية

بن عامر   نبيلة
بودغيري   نصيرة
مالك   أحالم عبلة

حالفي   سارة
صمودي   جلول

بوعناني   زكرياء
عايدي   سمية

عيساني   رشيدة
نهاري   فتح اهللا
موساوي   حنان

بداد   نسيمة
دار يزيد   علي

دكار   جهاد
سطيلة   كريمة
عباس   خالدة

بوسعيد   سميرة
بوحسون   فاطمة

معيرش   نور الهدى
وهراني   أمينة
طهير   ايمان

بومدين   حورية
بورزيق   آمنة
زموري   امينة
معافة   حفيظة

هاللي   فاطمة الزهراء
بشيري   أسماء

بن عيسى   احالم
بورورو   الهام

باي   ايمان
بن عيسى   سهام

بن منصور   غنية
الحاج سعيد   أمال

بن سعيد   ايمان



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د111211.505.00  ع3614061210091
1د151314.005.00  ع3714061210092
1د131212.505.00  ع3814061210095
1د131212.505.00  ع3914061210098
1د141313.505.00  ع4014061210100
1د131313.005.00  ع4114061210104
1د131212.505.00  ع4214061210107
1د121212.005.00  ع4314061210110
1د141313.505.00  ع4414061210114
1د151314.005.00  ع4514061210119
1د151314.005.00  ع4614061210120
1د111211.505.00  ع4714061210127
1د151314.005.00  ع4814061210136
1د101110.505.00  ع4914061210141
1د141313.505.00  ع5014061210150
1د151314.005.00  ع5114061210155
1د101110.505.00  ع5214061210159
1د141313.505.00  ع5314061210163
1د131212.505.00  ع5414061210169
1د131313.005.00  ع5514061210176
1د131212.505.00  ع5614061210246
1د141313.505.00  ع5714061210247
1د161314.505.00  ع5814061210251
1د161314.505.00  ع5914061210252
1د161314.505.00  ع6014061210259
1د151314.005.00  ع6114061210264
1د151314.005.00  ع6214061210265
1د121212.005.00  ع6314061210270
1د161314.505.00  ع6414061210278
1د151314.005.00  ع6514061210281
1د141313.505.00  ع6614061210283
1د161314.505.00  ع6714061210286
1د131313.005.00  ع6814061210287
1د141313.505.00  ع6914061210288
1د0.000.00  ع7014061210292

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  3عأ/  المسرح المغاربي  

بقدار   ايمان
ماريف   حسنة
حكيم   سامية

باب العياط   صابرينة
حكيم   عبد اهللا

بن داود   فاطنة
بن عمارة   نبهات

هونات   خيرة
ينجح   مريم

محلية   ابتسام
زيوش   إيمان

عبد السالم   سميرة
حمداوي   فتيحة
شقرون   وسيلة

بمامي   أمينة
طالب   ايمان

برابح   فاطمة الزهراء
مبروك   نادية

عقاب   نور الهدى
مامون   إيمان

بن علي   سعدية
دالل   عفاف

دحماني   هاجر
بلهواري   هجيرة

عمار لغواطي   سعاد
مسعودي   نسيمة

بلهوان   هيبة
زيدوري   فاطمة الزهراء

عالهم   ابتسام
تدماية   حنان

كشكاش   حنان
العربي   فاطمة الزهراء

بلحسن   فيروز
زغودي   كنزة

بن يحيى   سمية



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د151314.005.00  ع7114061210293
1د121212.005.00  ع7214061210299
1د151314.005.00  ع7314061210300
1د161314.505.00  ع7414061210302
1د161314.505.00  ع7514061210303
1د131112.005.00  ع7614061210304
1د131212.505.00  ع7714061210305
1د151314.005.00  ع7814061210307
1د151314.005.00  ع7914061210308
1د151314.005.00  ع8014061210311
1د151314.005.00  ع8114061210319
1د151314.005.00  ع8214061210322
1د131212.505.00  ع8314061210328
1د131212.505.00  ع8414061210330
1د121212.005.00  ع8514061210338
1د121312.505.00  ع8614061210342
1د151314.005.00  ع8731274/14
1د161314.505.00  ع8831279/14
1د141213.005.00  ع8931361/14
1د161314.505.00  ع9031771/03

0 0
0

97.78 90 88

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  3عأ/  المسرح المغاربي  

تلمساني   فتيحة
مسكاري   ايمان

عمران   بتول
خلدون   حليمة
بن زاير   خيرة
حومير   سليمة
سعيدي   سهيلة
حداوي   فاطمة

بطيوي   فاطمة الزهراء
بومدين   هجيرة

بلعروسي   الخنساء
بن عيسى   خديجة

عشاشرة   زينب
بليفة   عبلة

مهداوي   مريم
شواري   حنان
عمور   سمية
حسين   أسماء
حنبلي   فتيحة

عرجاني   اسماء



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د121212.004.00  ع1004/14
1د121312.504.00  ع2005-14
1د131313.004.00  ع3016/14
1د131313.004.00  ع4018-14
1د131212.504.00  ع5023/14
1د111312.004.00  ع6024-14
1د131313.004.00  ع7028/14
1د111412.504.00  ع812/31024
1د121312.504.00  ع913/007
1د111312.004.00  ع1013/037
1د121212.004.00  ع1113061210001
1د131313.004.00  ع1213061210009
1د131313.004.00  ع1313061210104
1د111312.004.00  ع1413061210123
1د4138.500.00  ع1513061210133
1د121312.504.00  ع1613061210160
1د111312.004.00  ع1714061210005
1د131313.004.00  ع1814061210006
1د101311.504.00  ع1914061210007
1د131313.004.00  ع2014061210010
1د121111.504.00  ع2114061210018
1د131112.004.00  ع2214061210020
1د101211.004.00  ع2314061210022
1د121312.504.00  ع2414061210049
1د111211.504.00  ع2514061210051
1د131313.004.00  ع2614061210054
1د0.000.00  ع2714061210056
1د111211.504.00  ع2814061210058
1د131313.004.00  ع2914061210062
1د131413.504.00  ع3014061210064
1د121212.004.00  ع3114061210066
1د121312.504.00  ع3214061210072
1د101211.004.00  ع3314061210073
1د131212.504.00  ع3414061210087
1د101311.504.00  ع3514061210090

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  2عأ/  النص السردي المغاربي  

بن حمو   كمال
قادة مجاهد   غنية

بن عامر   نبيلة
بودغيري   نصيرة
مالك   أحالم عبلة

حالفي   سارة
صمودي   جلول

بوعناني   زكرياء
عايدي   سمية

عيساني   رشيدة
نهاري   فتح اهللا
موساوي   حنان

بداد   نسيمة
دار يزيد   علي

دكار   جهاد
سطيلة   كريمة
عباس   خالدة

بوسعيد   سميرة
بوحسون   فاطمة

معيرش   نور الهدى
وهراني   أمينة
طهير   ايمان

بومدين   حورية
بورزيق   آمنة
زموري   امينة
معافة   حفيظة

هاللي   فاطمة الزهراء
بشيري   أسماء

بن عيسى   احالم
بورورو   الهام

باي   ايمان
بن عيسى   سهام

بن منصور   غنية
الحاج سعيد   أمال

بن سعيد   ايمان



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د131313.004.00  ع3614061210091
1د131313.004.00  ع3714061210092
1د131313.004.00  ع3814061210095
1د141012.004.00  ع3914061210098
1د111312.004.00  ع4014061210100
1د111211.504.00  ع4114061210104
1د121312.504.00  ع4214061210107
1د121212.004.00  ع4314061210110
1د121312.504.00  ع4414061210114
1د101311.504.00  ع4514061210119
1د131212.504.00  ع4614061210120
1د121312.504.00  ع4714061210127
1د131313.004.00  ع4814061210136
1د131212.504.00  ع4914061210141
1د131313.004.00  ع5014061210150
1د131212.504.00  ع5114061210155
1د121312.504.00  ع5214061210159
1د131313.004.00  ع5314061210163
1د111211.504.00  ع5414061210169
1د111312.004.00  ع5514061210176
1د111111.004.00  ع5614061210246
1د111312.004.00  ع5714061210247
1د141313.504.00  ع5814061210251
1د121312.504.00  ع5914061210252
1د131313.004.00  ع6014061210259
1د121212.004.00  ع6114061210264
1د131313.004.00  ع6214061210265
1د141213.004.00  ع6314061210270
1د101311.504.00  ع6414061210278
1د131112.004.00  ع6514061210281
1د121312.504.00  ع6614061210283
1د121413.004.00  ع6714061210286
1د121212.004.00  ع6814061210287
1د131313.004.00  ع6914061210288
1د0.000.00  ع7014061210292

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  2عأ/  النص السردي المغاربي  

بقدار   ايمان
ماريف   حسنة
حكيم   سامية

باب العياط   صابرينة
حكيم   عبد اهللا

بن داود   فاطنة
بن عمارة   نبهات

هونات   خيرة
ينجح   مريم

محلية   ابتسام
زيوش   إيمان

عبد السالم   سميرة
حمداوي   فتيحة
شقرون   وسيلة

بمامي   أمينة
طالب   ايمان

برابح   فاطمة الزهراء
مبروك   نادية

عقاب   نور الهدى
مامون   إيمان

بن علي   سعدية
دالل   عفاف

دحماني   هاجر
بلهواري   هجيرة

عمار لغواطي   سعاد
مسعودي   نسيمة

بلهوان   هيبة
زيدوري   فاطمة الزهراء

عالهم   ابتسام
تدماية   حنان

كشكاش   حنان
العربي   فاطمة الزهراء

بلحسن   فيروز
زغودي   كنزة

بن يحيى   سمية



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا024.00

1د131413.504.00  ع7114061210293
1د131011.504.00  ع7214061210299
1د131313.004.00  ع7314061210300
1د121312.504.00  ع7414061210302
1د131413.504.00  ع7514061210303
1د131313.004.00  ع7614061210304
1د131413.504.00  ع7714061210305
1د121312.504.00  ع7814061210307
1د111312.004.00  ع7914061210308
1د121312.504.00  ع8014061210311
1د121413.004.00  ع8114061210319
1د141213.004.00  ع8214061210322
1د121413.004.00  ع8314061210328
1د131112.004.00  ع8414061210330
1د131313.004.00  ع8514061210338
1د121413.004.00  ع8614061210342
1د131313.004.00  ع8731274/14
1د111312.004.00  ع8831279/14
1د111211.504.00  ع8931361/14
1د121312.504.00  ع9031771/03

0 0
0

96.67 90 87

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  2عأ/  النص السردي المغاربي  

تلمساني   فتيحة
مسكاري   ايمان

عمران   بتول
خلدون   حليمة
بن زاير   خيرة
حومير   سليمة
سعيدي   سهيلة
حداوي   فاطمة

بطيوي   فاطمة الزهراء
بومدين   هجيرة

بلعروسي   الخنساء
بن عيسى   خديجة

عشاشرة   زينب
بليفة   عبلة

مهداوي   مريم
شواري   حنان
عمور   سمية
حسين   أسماء
حنبلي   فتيحة

عرجاني   اسماء



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د1210.511.255.00  ع1004/14
1د81310.505.00  ع2005-14
1د1210.511.255.00  ع3016/14
1د10.51211.255.00  ع4018-14
1د106.58.250.00  ع5023/14
1د1258.500.00  ع6024-14
1د14.51213.255.00  ع7028/14
1د7119.000.00  ع812/31024
1د12.51011.255.00  ع913/007
1د1211.511.755.00  ع1013/037
1د10.510.510.505.00  ع1113061210001
1د121011.005.00  ع1213061210009
1د1210.511.255.00  ع1313061210104
1د911.510.255.00  ع1413061210123
1د13.51011.755.00  ع1513061210133
1د555.000.00  ع1613061210160
1د101110.505.00  ع1714061210005
1د766.500.00  ع1814061210006
1د71410.505.00  ع1914061210007
1د711.59.250.00  ع2014061210010
1د11.51211.755.00  ع2114061210018
1د13.51112.255.00  ع2214061210020
1د311.57.250.00  ع2314061210022
1د12.511.512.005.00  ع2414061210049
1د146.510.255.00  ع2514061210051
1د1258.500.00  ع2614061210054
1د0.000.00  ع2714061210056
1د7119.000.00  ع2814061210058
1د13710.005.00  ع2914061210062
1د1410.512.255.00  ع3014061210064
1د1279.500.00  ع3114061210066
1د11.51010.755.00  ع3214061210072
1د131011.505.00  ع3314061210073
1د1158.000.00  ع3414061210087
1د1212.512.255.00  ع3514061210090

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  1عأ/  النص الشعري المغاربي  

بن حمو   كمال
قادة مجاهد   غنية

بن عامر   نبيلة
بودغيري   نصيرة
مالك   أحالم عبلة

حالفي   سارة
صمودي   جلول

بوعناني   زكرياء
عايدي   سمية

عيساني   رشيدة
نهاري   فتح اهللا
موساوي   حنان

بداد   نسيمة
دار يزيد   علي

دكار   جهاد
سطيلة   كريمة
عباس   خالدة

بوسعيد   سميرة
بوحسون   فاطمة

معيرش   نور الهدى
وهراني   أمينة
طهير   ايمان

بومدين   حورية
بورزيق   آمنة
زموري   امينة
معافة   حفيظة

هاللي   فاطمة الزهراء
بشيري   أسماء

بن عيسى   احالم
بورورو   الهام

باي   ايمان
بن عيسى   سهام

بن منصور   غنية
الحاج سعيد   أمال

بن سعيد   ايمان



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د13.51011.755.00  ع3614061210091
1د13911.005.00  ع3714061210092
1د13810.505.00  ع3814061210095
1د10.51010.255.00  ع3914061210098
1د1089.000.00  ع4014061210100
1د118.59.750.00  ع4114061210104
1د11.568.750.00  ع4214061210107
1د111312.005.00  ع4314061210110
1د1010.510.255.00  ع4414061210114
1د107.58.750.00  ع4514061210119
1د10.510.510.505.00  ع4614061210120
1د12.55.59.000.00  ع4714061210127
1د1212.512.255.00  ع4814061210136
1د101110.505.00  ع4914061210141
1د1212.512.255.00  ع5014061210150
1د11.51211.755.00  ع5114061210155
1د101211.005.00  ع5214061210159
1د11.51211.755.00  ع5314061210163
1د118.59.750.00  ع5414061210169
1د81310.505.00  ع5514061210176
1د101110.505.00  ع5614061210246
1د1089.000.00  ع5714061210247
1د11.51211.755.00  ع5814061210251
1د78.57.750.00  ع5914061210252
1د14811.005.00  ع6014061210259
1د11.510.511.005.00  ع6114061210264
1د612.59.250.00  ع6214061210265
1د1010.510.255.00  ع6314061210270
1د121011.005.00  ع6414061210278
1د11.568.750.00  ع6514061210281
1د101110.505.00  ع6614061210283
1د12810.005.00  ع6714061210286
1د135.59.250.00  ع6814061210287
1د1312.512.755.00  ع6914061210288
1د0.000.00  ع7014061210292

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  1عأ/  النص الشعري المغاربي  

بقدار   ايمان
ماريف   حسنة
حكيم   سامية

باب العياط   صابرينة
حكيم   عبد اهللا

بن داود   فاطنة
بن عمارة   نبهات

هونات   خيرة
ينجح   مريم

محلية   ابتسام
زيوش   إيمان

عبد السالم   سميرة
حمداوي   فتيحة
شقرون   وسيلة

بمامي   أمينة
طالب   ايمان

برابح   فاطمة الزهراء
مبروك   نادية

عقاب   نور الهدى
مامون   إيمان

بن علي   سعدية
دالل   عفاف

دحماني   هاجر
بلهواري   هجيرة

عمار لغواطي   سعاد
مسعودي   نسيمة

بلهوان   هيبة
زيدوري   فاطمة الزهراء

عالهم   ابتسام
تدماية   حنان

كشكاش   حنان
العربي   فاطمة الزهراء

بلحسن   فيروز
زغودي   كنزة

بن يحيى   سمية



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا035.00

1د128.510.255.00  ع7114061210293
1د111211.505.00  ع7214061210299
1د10.510.510.505.00  ع7314061210300
1د11.511.511.505.00  ع7414061210302
1د6129.000.00  ع7514061210303
1د11.510.511.005.00  ع7614061210304
1د1214.513.255.00  ع7714061210305
1د9109.500.00  ع7814061210307
1د11.51312.255.00  ع7914061210308
1د111211.505.00  ع8014061210311
1د812.510.255.00  ع8114061210319
1د1111.511.255.00  ع8214061210322
1د71310.005.00  ع8314061210328
1د121413.005.00  ع8414061210330
1د10.51110.755.00  ع8514061210338
1د101211.005.00  ع8614061210342
1د10.578.750.00  ع8731274/14
1د11.51211.755.00  ع8831279/14
1د147.510.755.00  ع8931361/14
1د151012.505.00  ع9031771/03

0 0
0

70.00 90 63

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  1عأ/  النص الشعري المغاربي  

تلمساني   فتيحة
مسكاري   ايمان

عمران   بتول
خلدون   حليمة
بن زاير   خيرة
حومير   سليمة
سعيدي   سهيلة
حداوي   فاطمة

بطيوي   فاطمة الزهراء
بومدين   هجيرة

بلعروسي   الخنساء
بن عيسى   خديجة

عشاشرة   زينب
بليفة   عبلة

مهداوي   مريم
شواري   حنان
عمور   سمية
حسين   أسماء
حنبلي   فتيحة

عرجاني   اسماء



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا69.00

1د1616.009.00  ع1004/14
1د1717.009.00  ع2005-14
1د14.514.509.00  ع3016/14
1د1616.009.00  ع4018-14
1د1616.009.00  ع5023/14
1د1616.009.00  ع6024-14
1د1616.009.00  ع7028/14
1د0.000.00  ع812/31024
1د15.515.509.00  ع913/007
1د16.516.509.00  ع1013/037
1د1717.009.00  ع1113061210001
1د1717.009.00  ع1213061210009
1د1414.009.00  ع1313061210104
1د15.515.509.00  ع1413061210123
1د1515.009.00  ع1513061210133
1د1414.009.00  ع1613061210160
1د15.515.509.00  ع1714061210005
1د1010.009.00  ع1814061210006
1د1010.009.00  ع1914061210007
1د1616.009.00  ع2014061210010
1د1616.009.00  ع2114061210018
1د1515.009.00  ع2214061210020
1د1414.009.00  ع2314061210022
1د1616.009.00  ع2414061210049
1د1414.009.00  ع2514061210051
1د1616.009.00  ع2614061210054
1د0.000.00  ع2714061210056
1د1414.009.00  ع2814061210058
1د14.514.509.00  ع2914061210062
1د1616.009.00  ع3014061210064
1د1414.009.00  ع3114061210066
1د14.514.509.00  ع3214061210072
1د1616.009.00  ع3314061210073
1د1414.009.00  ع3414061210087
1د1414.009.00  ع3514061210090

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

منهجية/  م أ ع  /  مذكرة التخرج  

بن حمو   كمال
قادة مجاهد   غنية

بن عامر   نبيلة
بودغيري   نصيرة
مالك   أحالم عبلة

حالفي   سارة
صمودي   جلول

بوعناني   زكرياء
عايدي   سمية

عيساني   رشيدة
نهاري   فتح اهللا
موساوي   حنان

بداد   نسيمة
دار يزيد   علي

دكار   جهاد
سطيلة   كريمة
عباس   خالدة

بوسعيد   سميرة
بوحسون   فاطمة

معيرش   نور الهدى
وهراني   أمينة
طهير   ايمان

بومدين   حورية
بورزيق   آمنة
زموري   امينة
معافة   حفيظة

هاللي   فاطمة الزهراء
بشيري   أسماء

بن عيسى   احالم
بورورو   الهام

باي   ايمان
بن عيسى   سهام

بن منصور   غنية
الحاج سعيد   أمال

بن سعيد   ايمان



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا69.00

1د1414.009.00  ع3614061210091
1د17.517.509.00  ع3714061210092
1د1616.009.00  ع3814061210095
1د13.513.509.00  ع3914061210098
1د1414.009.00  ع4014061210100
1د1414.009.00  ع4114061210104
1د1414.009.00  ع4214061210107
1د15.515.509.00  ع4314061210110
1د1616.009.00  ع4414061210114
1د17.517.509.00  ع4514061210119
1د14.514.509.00  ع4614061210120
1د1515.009.00  ع4714061210127
1د1616.009.00  ع4814061210136
1د1515.009.00  ع4914061210141
1د0.000.00  ع5014061210150
1د1616.009.00  ع5114061210155
1د13.513.509.00  ع5214061210159
1د1515.009.00  ع5314061210163
1د1515.009.00  ع5414061210169
1د16.516.509.00  ع5514061210176
1د1515.009.00  ع5614061210246
1د1616.009.00  ع5714061210247
1د1414.009.00  ع5814061210251
1د14.514.509.00  ع5914061210252
1د1717.009.00  ع6014061210259
1د1717.009.00  ع6114061210264
1د14.514.509.00  ع6214061210265
1د1616.009.00  ع6314061210270
1د15.515.509.00  ع6414061210278
1د1616.009.00  ع6514061210281
1د17.517.509.00  ع6614061210283
1د1515.009.00  ع6714061210286
1د1515.009.00  ع6814061210287
1د1616.009.00  ع6914061210288
1د0.000.00  ع7014061210292

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

منهجية/  م أ ع  /  مذكرة التخرج  

بقدار   ايمان
ماريف   حسنة
حكيم   سامية

باب العياط   صابرينة
حكيم   عبد اهللا

بن داود   فاطنة
بن عمارة   نبهات

هونات   خيرة
ينجح   مريم

محلية   ابتسام
زيوش   إيمان

عبد السالم   سميرة
حمداوي   فتيحة
شقرون   وسيلة

بمامي   أمينة
طالب   ايمان

برابح   فاطمة الزهراء
مبروك   نادية

عقاب   نور الهدى
مامون   إيمان

بن علي   سعدية
دالل   عفاف

دحماني   هاجر
بلهواري   هجيرة

عمار لغواطي   سعاد
مسعودي   نسيمة

بلهوان   هيبة
زيدوري   فاطمة الزهراء

عالهم   ابتسام
تدماية   حنان

كشكاش   حنان
العربي   فاطمة الزهراء

بلحسن   فيروز
زغودي   كنزة

بن يحيى   سمية



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا69.00

1د1616.009.00  ع7114061210293
1د16.516.509.00  ع7214061210299
1د1616.009.00  ع7314061210300
1د15.515.509.00  ع7414061210302
1د13.513.509.00  ع7514061210303
1د1616.009.00  ع7614061210304
1د1616.009.00  ع7714061210305
1د1616.009.00  ع7814061210307
1د14.514.509.00  ع7914061210308
1د0.000.00  ع8014061210311
1د1414.009.00  ع8114061210319
1د1616.009.00  ع8214061210322
1د14.514.509.00  ع8314061210328
1د1414.009.00  ع8414061210330
1د1515.009.00  ع8514061210338
1د15.515.509.00  ع8614061210342
1د1717.009.00  ع8731274/14
1د1414.009.00  ع8831279/14
1د1616.009.00  ع8931361/14
1د1616.009.00  ع9031771/03

0 0
0

94.44 90 85

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- أدب عربي : تخصص-  دراسات أدبية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

منهجية/  م أ ع  /  مذكرة التخرج  

تلمساني   فتيحة
مسكاري   ايمان

عمران   بتول
خلدون   حليمة
بن زاير   خيرة
حومير   سليمة
سعيدي   سهيلة
حداوي   فاطمة

بطيوي   فاطمة الزهراء
بومدين   هجيرة

بلعروسي   الخنساء
بن عيسى   خديجة

عشاشرة   زينب
بليفة   عبلة

مهداوي   مريم
شواري   حنان
عمور   سمية
حسين   أسماء
حنبلي   فتيحة

عرجاني   اسماء


