
كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د141615.005.00  ع1003-14
1د161314.505.00  ع2019-14
1د06118.500.00  ع3021/14
1د101412.005.00  ع413061210091
1د121513.505.00  ع513061210169
1د061410.005.00  ع614061210009
1د071410.505.00  ع714061210012
1د101412.005.00  ع814061210017
1د161415.005.00  ع914061210025
1د151314.005.00  ع1014061210045
1د06129.000.00  ع1114061210050
1د121513.505.00  ع1214061210053
1د101211.005.00  ع1314061210059
1د121312.505.00  ع1414061210065
1د06129.000.00  ع1514061210067
1د131212.505.00  ع1614061210068
1د141313.505.00  ع1714061210069
1د05118.000.00  ع1814061210070
1د0.000.00  ع1914061210076
1د171516.005.00  ع2014061210078
1د161415.005.00  ع2114061210099
1د101311.505.00  ع2214061210101
1د06118.500.00  ع2314061210109
1د01116.000.00  ع2414061210134
1د06129.000.00  ع2514061210135
1د101311.505.00  ع2614061210138
1د141213.005.00  ع2714061210139
1د151314.005.00  ع2814061210143
1د141414.005.00  ع2914061210149
1د121212.005.00  ع3014061210153
1د05149.500.00  ع3114061210165
1د121413.005.00  ع3214061210170
1د131413.505.00  ع3314061210245
1د151515.005.00  ع3414061210262
1د81310.505.00  ع3514061210276

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  2وت أ/  أصول النحو  

راشدي   سميرة
باألخضر   سعدية

بن يحي   سهام
بلجياللي   نورية
كوشنان   مليكة
زنطار   منال

زناسني   ايمان
بوعريشة   أمال نسرين

معاشو   سكينة
ميسوم   هاجر
زناقي   أسماء
نقادي   ايمان
حمود   ابتسام

بن شادلي   امينة
باي   بختة

هلو   خامسة
سعيدوني   خديجة

مخفي   رونق
شريفي   فتيحة

سعيدوني   كنزة
بن درمل   صليحة
بن طيفور   فاطمة
بن قرين   خديجة
بن بختي   فاطنة
العيدوني   فتيحة

عمارة   مروة
شريفي   مريم

بن عمور   زوبيدة
بوسبحة   أميرة

عابة   اكرام
عربان   نعيمة
طاهير   يمينة

بوحلواس   أسماء
قرارية   كوثر
دحماني   مريم



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د141213.005.00  ع3614061210316
1د0.000.00  ع3714061210348

0 0
0

72.97 37 27

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  2وت أ/  أصول النحو  

أبيب   أسماء
برحو   نعيمة



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د1313.001.00  ع1003-14
1د1616.001.00  ع2019-14
1د1212.001.00  ع3021/14
1د1414.001.00  ع413061210091
1د1010.001.00  ع513061210169
1د1111.001.00  ع614061210009
1د1515.001.00  ع714061210012
1د1414.001.00  ع814061210017
1د1414.001.00  ع914061210025
1د1515.001.00  ع1014061210045
1د1010.001.00  ع1114061210050
1د1515.001.00  ع1214061210053
1د1414.001.00  ع1314061210059
1د1414.001.00  ع1414061210065
1د1010.001.00  ع1514061210067
1د1111.001.00  ع1614061210068
1د1414.001.00  ع1714061210069
1د1313.001.00  ع1814061210070
1د1515.001.00  ع1914061210076
1د1212.001.00  ع2014061210078
1د1313.001.00  ع2114061210099
1د1313.001.00  ع2214061210101
1د1212.001.00  ع2314061210109
1د1313.001.00  ع2414061210134
1د1010.001.00  ع2514061210135
1د1414.001.00  ع2614061210138
1د1515.001.00  ع2714061210139
1د1212.001.00  ع2814061210143
1د1313.001.00  ع2914061210149
1د1212.001.00  ع3014061210153
1د1313.001.00  ع3114061210165
1د1515.001.00  ع3214061210170
1د1313.001.00  ع3314061210245
1د1515.001.00  ع3414061210262
1د1515.001.00  ع3514061210276

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

العمودية/  ت ل ع  /  الحكامة و المواطنة  

راشدي   سميرة
باألخضر   سعدية

بن يحي   سهام
بلجياللي   نورية
كوشنان   مليكة
زنطار   منال

زناسني   ايمان
بوعريشة   أمال نسرين

معاشو   سكينة
ميسوم   هاجر
زناقي   أسماء
نقادي   ايمان
حمود   ابتسام

بن شادلي   امينة
باي   بختة

هلو   خامسة
سعيدوني   خديجة

مخفي   رونق
شريفي   فتيحة

سعيدوني   كنزة
بن درمل   صليحة
بن طيفور   فاطمة
بن قرين   خديجة
بن بختي   فاطنة
العيدوني   فتيحة

عمارة   مروة
شريفي   مريم

بن عمور   زوبيدة
بوسبحة   أميرة

عابة   اكرام
عربان   نعيمة
طاهير   يمينة

بوحلواس   أسماء
قرارية   كوثر
دحماني   مريم



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د1616.001.00  ع3614061210316
1د0.000.00  ع3714061210348

0 0
0

97.30 37 36

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

العمودية/  ت ل ع  /  الحكامة و المواطنة  

أبيب   أسماء
برحو   نعيمة



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د1919.001.00  ع1003-14
1د1515.001.00  ع2019-14
1د18.518.501.00  ع3021/14
1د1818.001.00  ع413061210091
1د1616.001.00  ع513061210169
1د1717.001.00  ع614061210009
1د17.517.501.00  ع714061210012
1د1515.001.00  ع814061210017
1د1818.001.00  ع914061210025
1د14.514.501.00  ع1014061210045
1د1515.001.00  ع1114061210050
1د1717.001.00  ع1214061210053
1د17.517.501.00  ع1314061210059
1د17.517.501.00  ع1414061210065
1د15.515.501.00  ع1514061210067
1د1818.001.00  ع1614061210068
1د12.512.501.00  ع1714061210069
1د1717.001.00  ع1814061210070
1د14.514.501.00  ع1914061210076
1د1919.001.00  ع2014061210078
1د15.515.501.00  ع2114061210099
1د1515.001.00  ع2214061210101
1د1717.001.00  ع2314061210109
1د1515.001.00  ع2414061210134
1د14.514.501.00  ع2514061210135
1د14.514.501.00  ع2614061210138
1د1515.001.00  ع2714061210139
1د12.512.501.00  ع2814061210143
1د1515.001.00  ع2914061210149
1د1717.001.00  ع3014061210153
1د15.515.501.00  ع3114061210165
1د1919.001.00  ع3214061210170
1د1414.001.00  ع3314061210245
1د17.517.501.00  ع3414061210262
1د15.515.501.00  ع3514061210276

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

االستكشافية  /  2إ لع/  الصوتيات  

راشدي   سميرة
باألخضر   سعدية

بن يحي   سهام
بلجياللي   نورية
كوشنان   مليكة
زنطار   منال

زناسني   ايمان
بوعريشة   أمال نسرين

معاشو   سكينة
ميسوم   هاجر
زناقي   أسماء
نقادي   ايمان
حمود   ابتسام

بن شادلي   امينة
باي   بختة

هلو   خامسة
سعيدوني   خديجة

مخفي   رونق
شريفي   فتيحة

سعيدوني   كنزة
بن درمل   صليحة
بن طيفور   فاطمة
بن قرين   خديجة
بن بختي   فاطنة
العيدوني   فتيحة

عمارة   مروة
شريفي   مريم

بن عمور   زوبيدة
بوسبحة   أميرة

عابة   اكرام
عربان   نعيمة
طاهير   يمينة

بوحلواس   أسماء
قرارية   كوثر
دحماني   مريم



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د1515.001.00  ع3614061210316
1د1010.001.00  ع3714061210348

0 0
0

100.00 37 37

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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

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

جامعة أبو بكر بلقايد   تلمسان

اآلداب و اللغات
اللغة و األدب العربي

السداسي السادس- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

االستكشافية  /  2إ لع/  الصوتيات  

أبيب   أسماء
برحو   نعيمة



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د71310.004.00  ع1003-14
1د81210.004.00  ع2019-14
1د101311.504.00  ع3021/14
1د71310.004.00  ع413061210091
1د81310.504.00  ع513061210169
1د81310.504.00  ع614061210009
1د81210.004.00  ع714061210012
1د71310.004.00  ع814061210017
1د101311.504.00  ع914061210025
1د101311.504.00  ع1014061210045
1د81210.004.00  ع1114061210050
1د101311.504.00  ع1214061210053
1د111312.004.00  ع1314061210059
1د111312.004.00  ع1414061210065
1د101311.504.00  ع1514061210067
1د111312.004.00  ع1614061210068
1د121312.504.00  ع1714061210069
1د151314.004.00  ع1814061210070
1د714.000.00  ع1914061210076
1د101311.504.00  ع2014061210078
1د8119.500.00  ع2114061210099
1د111312.004.00  ع2214061210101
1د7129.500.00  ع2314061210109
1د7108.500.00  ع2414061210134
1د7129.500.00  ع2514061210135
1د71310.004.00  ع2614061210138
1د111312.004.00  ع2714061210139
1د81210.004.00  ع2814061210143
1د71310.004.00  ع2914061210149
1د9109.500.00  ع3014061210153
1د101311.504.00  ع3114061210165
1د121312.504.00  ع3214061210170
1د131313.004.00  ع3314061210245
1د101311.504.00  ع3414061210262
1د81310.504.00  ع3514061210276

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  1وت أ/  النحو الوظيفي  

راشدي   سميرة
باألخضر   سعدية

بن يحي   سهام
بلجياللي   نورية
كوشنان   مليكة
زنطار   منال

زناسني   ايمان
بوعريشة   أمال نسرين

معاشو   سكينة
ميسوم   هاجر
زناقي   أسماء
نقادي   ايمان
حمود   ابتسام

بن شادلي   امينة
باي   بختة

هلو   خامسة
سعيدوني   خديجة

مخفي   رونق
شريفي   فتيحة

سعيدوني   كنزة
بن درمل   صليحة
بن طيفور   فاطمة
بن قرين   خديجة
بن بختي   فاطنة
العيدوني   فتيحة

عمارة   مروة
شريفي   مريم

بن عمور   زوبيدة
بوسبحة   أميرة

عابة   اكرام
عربان   نعيمة
طاهير   يمينة

بوحلواس   أسماء
قرارية   كوثر
دحماني   مريم



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د101311.504.00  ع3614061210316
1د714.000.00  ع3714061210348

0 0
0

81.08 37 30

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  1وت أ/  النحو الوظيفي  

أبيب   أسماء
برحو   نعيمة



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د16.51616.255.00  ع1003-14
1د15.514.515.005.00  ع2019-14
1د1414.514.255.00  ع3021/14
1د141514.505.00  ع413061210091
1د151414.505.00  ع513061210169
1د12.515.514.005.00  ع614061210009
1د10.515.513.005.00  ع714061210012
1د13.51614.755.00  ع814061210017
1د16.51616.255.00  ع914061210025
1د131313.005.00  ع1014061210045
1د1214.513.255.00  ع1114061210050
1د11.51613.755.00  ع1214061210053
1د14.515.515.005.00  ع1314061210059
1د131514.005.00  ع1414061210065
1د1314.513.755.00  ع1514061210067
1د1315.514.255.00  ع1614061210068
1د13.51313.255.00  ع1714061210069
1د121513.505.00  ع1814061210070
1د13.51112.255.00  ع1914061210076
1د151515.005.00  ع2014061210078
1د151515.005.00  ع2114061210099
1د151615.505.00  ع2214061210101
1د14.514.514.505.00  ع2314061210109
1د131313.005.00  ع2414061210134
1د12.51513.755.00  ع2514061210135
1د121413.005.00  ع2614061210138
1د14.51514.755.00  ع2714061210139
1د13.51313.255.00  ع2814061210143
1د13.51413.755.00  ع2914061210149
1د13.513.513.505.00  ع3014061210153
1د14.51615.255.00  ع3114061210165
1د181818.005.00  ع3214061210170
1د1213.512.755.00  ع3314061210245
1د13.51514.255.00  ع3414061210262
1د1415.514.755.00  ع3514061210276

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية/  و ت أ  /  علم التراكيب  

راشدي   سميرة
باألخضر   سعدية

بن يحي   سهام
بلجياللي   نورية
كوشنان   مليكة
زنطار   منال

زناسني   ايمان
بوعريشة   أمال نسرين

معاشو   سكينة
ميسوم   هاجر
زناقي   أسماء
نقادي   ايمان
حمود   ابتسام

بن شادلي   امينة
باي   بختة

هلو   خامسة
سعيدوني   خديجة

مخفي   رونق
شريفي   فتيحة

سعيدوني   كنزة
بن درمل   صليحة
بن طيفور   فاطمة
بن قرين   خديجة
بن بختي   فاطنة
العيدوني   فتيحة

عمارة   مروة
شريفي   مريم

بن عمور   زوبيدة
بوسبحة   أميرة

عابة   اكرام
عربان   نعيمة
طاهير   يمينة

بوحلواس   أسماء
قرارية   كوثر
دحماني   مريم



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا35.00

1د131614.505.00  ع3614061210316
1د0.000.00  ع3714061210348

0 0
0

97.30 37 36

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية/  و ت أ  /  علم التراكيب  

أبيب   أسماء
برحو   نعيمة



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د161616.004.00  ع1003-14
1د151515.004.00  ع2019-14
1د10.51512.754.00  ع3021/14
1د131413.504.00  ع413061210091
1د121413.004.00  ع513061210169
1د111513.004.00  ع614061210009
1د171516.004.00  ع714061210012
1د131514.004.00  ع814061210017
1د141414.004.00  ع914061210025
1د131514.004.00  ع1014061210045
1د101512.504.00  ع1114061210050
1د181516.504.00  ع1214061210053
1د121413.004.00  ع1314061210059
1د181516.504.00  ع1414061210065
1د131514.004.00  ع1514061210067
1د101412.004.00  ع1614061210068
1د141514.504.00  ع1714061210069
1د10.51412.254.00  ع1814061210070
1د10.51211.254.00  ع1914061210076
1د171415.504.00  ع2014061210078
1د151515.004.00  ع2114061210099
1د131614.504.00  ع2214061210101
1د111513.004.00  ع2314061210109
1د121413.004.00  ع2414061210134
1د161515.504.00  ع2514061210135
1د161515.504.00  ع2614061210138
1د131413.504.00  ع2714061210139
1د111412.504.00  ع2814061210143
1د151414.504.00  ع2914061210149
1د111412.504.00  ع3014061210153
1د171616.504.00  ع3114061210165
1د171516.004.00  ع3214061210170
1د131514.004.00  ع3314061210245
1د181516.504.00  ع3414061210262
1د111412.504.00  ع3514061210276

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  3وت أ  /  2علم الداللة 

راشدي   سميرة
باألخضر   سعدية

بن يحي   سهام
بلجياللي   نورية
كوشنان   مليكة
زنطار   منال

زناسني   ايمان
بوعريشة   أمال نسرين

معاشو   سكينة
ميسوم   هاجر
زناقي   أسماء
نقادي   ايمان
حمود   ابتسام

بن شادلي   امينة
باي   بختة

هلو   خامسة
سعيدوني   خديجة

مخفي   رونق
شريفي   فتيحة

سعيدوني   كنزة
بن درمل   صليحة
بن طيفور   فاطمة
بن قرين   خديجة
بن بختي   فاطنة
العيدوني   فتيحة

عمارة   مروة
شريفي   مريم

بن عمور   زوبيدة
بوسبحة   أميرة

عابة   اكرام
عربان   نعيمة
طاهير   يمينة

بوحلواس   أسماء
قرارية   كوثر
دحماني   مريم



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة مطلوبة مسبقا24.00

1د131413.504.00  ع3614061210316
1د0.000.00  ع3714061210348

0 0
0

97.30 37 36

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

األساسية  /  3وت أ  /  2علم الداللة 

أبيب   أسماء
برحو   نعيمة



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د17.517.501.00  ع1003-14
1د10.7510.751.00  ع2019-14
1د1414.001.00  ع3021/14
1د14.7514.751.00  ع413061210091
1د14.7514.751.00  ع513061210169
1د17.5017.501.00  ع614061210009
1د8.758.750.00  ع714061210012
1د1616.001.00  ع814061210017
1د1313.001.00  ع914061210025
1د1313.001.00  ع1014061210045
1د1111.001.00  ع1114061210050
1د1717.001.00  ع1214061210053
1د1111.001.00  ع1314061210059
1د17.517.501.00  ع1414061210065
1د17.517.501.00  ع1514061210067
1د1515.001.00  ع1614061210068
1د17.517.501.00  ع1714061210069
1د1515.001.00  ع1814061210070
1د1616.001.00  ع1914061210076
1د1919.001.00  ع2014061210078
1د1313.001.00  ع2114061210099
1د18.518.501.00  ع2214061210101
1د1717.001.00  ع2314061210109
1د14.7514.751.00  ع2414061210134
1د1313.001.00  ع2514061210135
1د14.7514.751.00  ع2614061210138
1د14.7514.751.00  ع2714061210139
1د14.514.501.00  ع2814061210143
1د17.517.501.00  ع2914061210149
1د1717.001.00  ع3014061210153
1د9.59.500.00  ع3114061210165
1د14.514.501.00  ع3214061210170
1د1313.001.00  ع3314061210245
1د16.516.501.00  ع3414061210262
1د10.510.501.00  ع3514061210276

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

االستكشافية  /  1إ لع/  علم المفردات  

راشدي   سميرة
باألخضر   سعدية

بن يحي   سهام
بلجياللي   نورية
كوشنان   مليكة
زنطار   منال

زناسني   ايمان
بوعريشة   أمال نسرين

معاشو   سكينة
ميسوم   هاجر
زناقي   أسماء
نقادي   ايمان
حمود   ابتسام

بن شادلي   امينة
باي   بختة

هلو   خامسة
سعيدوني   خديجة

مخفي   رونق
شريفي   فتيحة

سعيدوني   كنزة
بن درمل   صليحة
بن طيفور   فاطمة
بن قرين   خديجة
بن بختي   فاطنة
العيدوني   فتيحة

عمارة   مروة
شريفي   مريم

بن عمور   زوبيدة
بوسبحة   أميرة

عابة   اكرام
عربان   نعيمة
طاهير   يمينة

بوحلواس   أسماء
قرارية   كوثر
دحماني   مريم



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا11.00

1د17.517.501.00  ع3614061210316
1د0.000.00  ع3714061210348

0 0
0

91.89 37 34

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

االستكشافية  /  1إ لع/  علم المفردات  

أبيب   أسماء
برحو   نعيمة



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا069.00

1د1717.009.00  ع1003-14
1د1616.009.00  ع2019-14
1د1515.009.00  ع3021/14
1د13.513.509.00  ع413061210091
1د1515.009.00  ع513061210169
1د16.516.509.00  ع614061210009
1د1616.009.00  ع714061210012
1د1515.009.00  ع814061210017
1د15.515.509.00  ع914061210025
1د1616.009.00  ع1014061210045
1د15.515.509.00  ع1114061210050
1د16.516.509.00  ع1214061210053
1د14.514.509.00  ع1314061210059
1د1515.009.00  ع1414061210065
1د1515.009.00  ع1514061210067
1د1515.009.00  ع1614061210068
1د1616.009.00  ع1714061210069
1د1616.009.00  ع1814061210070
1د1313.009.00  ع1914061210076
1د1616.009.00  ع2014061210078
1د15.515.509.00  ع2114061210099
1د15.515.509.00  ع2214061210101
1د1414.009.00  ع2314061210109
1د1414.009.00  ع2414061210134
1د1515.009.00  ع2514061210135
1د1616.009.00  ع2614061210138
1د1616.009.00  ع2714061210139
1د12.512.509.00  ع2814061210143
1د1414.009.00  ع2914061210149
1د1616.009.00  ع3014061210153
1د16.516.509.00  ع3114061210165
1د1717.009.00  ع3214061210170
1د1515.009.00  ع3314061210245
1د16.516.509.00  ع3414061210262
1د1414.009.00  ع3514061210276

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- لسانيات عامة : تخصص-  الدراسات اللغوية : شعبة-  اللغة و األدب العربي : ميدان-  السنة الثالثة 

المنهجية/  م ل ع  /  مذكرة التخرج ليسانيات العامة  

راشدي   سميرة
باألخضر   سعدية

بن يحي   سهام
بلجياللي   نورية
كوشنان   مليكة
زنطار   منال

زناسني   ايمان
بوعريشة   أمال نسرين

معاشو   سكينة
ميسوم   هاجر
زناقي   أسماء
نقادي   ايمان
حمود   ابتسام

بن شادلي   امينة
باي   بختة

هلو   خامسة
سعيدوني   خديجة

مخفي   رونق
شريفي   فتيحة

سعيدوني   كنزة
بن درمل   صليحة
بن طيفور   فاطمة
بن قرين   خديجة
بن بختي   فاطنة
العيدوني   فتيحة

عمارة   مروة
شريفي   مريم

بن عمور   زوبيدة
بوسبحة   أميرة

عابة   اكرام
عربان   نعيمة
طاهير   يمينة

بوحلواس   أسماء
قرارية   كوثر
دحماني   مريم



كلية

20162017

11

2017/06/06
مادة غير مطلوبة مسبقا069.00

1د15.515.509.00  ع3614061210316
1د1010.009.00  ع3714061210348

0 0
0

100.00 37 37

قسم
/السنة الجامعية :

الفوج:الفرع:

تاريخ النسخ:النتائج النهائية لمادة:
الرصيد:المعامل:

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

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

% نسبة منمجموع الناجحين

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