
السنة الجامعیة : 2019/2018قسم التاریخ
االستاذ :بوضربة عمرالسنة االولى ماستر -تاریخ الجزائر الحدیث (1830-1519)

المادة :التاریخ األوربي الحدیثاألولالسداسي ……… المادة :التاریخ األوربي الحدیثاألول
امضاء االستاذ :الفوج : 01

االمتحان الكتابيتقییم البحث
TD (االعمال الموجھة) التقییم معاییر التقییم

 S1 امتحان

 قوائم عالمات األعمال الموجھة

المحتوى 4/4
االلقاء 

4/4
االمتحان1 

3/3
االمتحان2 

3/3
M20153510310810ارفیس سارة1
M20153511650013ارفیس نسیمة2
M201535106801التیر صلیحة3

دعم الحصص االمتحان الكتابيتقییم البحث
3/3

االنضباط والحضور 
3/3

النھائي رقم التسجیلاالسم والقبالرقم 
TD/ 20

 S1 امتحان
20/

M201535106801التیر صلیحة3
M20153509848412العمري عبد القادر4
M20153511121913بن زیان آسیة5
M2015330708697بن سھیل بالل6
44095478بن صوشة رشید7
M20153510541712,5بن علیة ابتسام8 M20153510541712,5بن علیة ابتسام8
M2015350914319بن فحیمة ایمان9

M2004408862014,5بوشلیق ناصر10
M20153510317815جلود صافیة11
M20153511673112,5حالب ھبة12
M20153510803515,5حموش امیمة13 M20153510803515,5حموش امیمة13
M20153510309715,5حیتامة زینب14
M20063094927خالد سیلم15
M20153306890614خنوف كنزة16
M20153509925310,5خیدت عالء الدین17
M20153511316112,5دیلمي خدیجة18 M20153511316112,5دیلمي خدیجة18
M201535110660رغدي سھیلة19
125078619زاوش نادیة20
M201539016972زرنوح عزیزة21
12,5سلمي جھاد22
M201534010997سماح رباطي23 M201534010997سماح رباطي23
M20153511186312سنوسي أمین شرف الدین24
M20034092035شادي تفاحة25
M20153510737213,5شبیرة سارة26
M20153510818913عائشة قنیفي27
M201535113744عزة سعاد28
M20153510144611عزیزي مراد29
M20153510315314عشور سمیة30
M2003309447610,5فیاللي نور الھدى31
M20153510808913,5قادري حیاة32
M2015350987698قراري نعیمة33
M20153511064513لعویجي سارة34
M20153511069910,5لعویجي محمد35
M2003409329512لعویحي سفیان36
M201535092209لعیدي یاسمینة37 M201535092209لعیدي یاسمینة37
M201535098772محمدي نعیمة38
M20075101594مداني وفاء39
M2003409363917مرزوق إدریس40
M20153306743814,5مھدي عبیر41
M2015330674637نصري المیة42 M2015330674637نصري المیة42
M2011506399911ھلتالي خدیجة43
44
45

السنة الجامعیة : 2019/2018قسم التاریخ
جامعة المسیلة - كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة



االستاذ :بوضربة عمرالسنة االولى ماستر -تاریخ الجزائر الحدیث (1830-1519)
المادة :التاریخ األوربي الحدیثاألولالسداسي ………

امضاء االستاذ :الفوج : 02 امضاء االستاذ :الفوج : 02

االمتحان2 االمتحان1 االلقاء  رقم التسجیلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجھة) التقییم معاییر التقییم
امتحان S1 النھائي 

20/
االنضباط والحضور دعم الحصص االمتحان الكتابيتقییم البحث

 قوائم عالمات األعمال الموجھة

المحتوى 4/4
االلقاء 

4/4
االمتحان1 

3/3
االمتحان2 

3/3
M20153511069514غضبان كنزة1
M20153307396816,5العیادي العمري2
M2003409171212,5امل طالح3
M20153509620010,5ایمن سیف الدین شرفاوي4

TD/ 20
20/

3/33/3

M20153509620010,5ایمن سیف الدین شرفاوي4
M201535048098بدیرینة حنان5
M20153509855710,5بعیسي فاطمة6
M200950577969بالعدة حكیمة7
M20153511653710,5بالل نعیمة8
M20153307106412,5بن الشیخ نعیمة9 M20153307106412,5بن الشیخ نعیمة9

M20153307470211بن حمادة أمال10
M20153307486610,5بن شعبان فلایر11
M20153307058813,5بن قارة محمد صبرینة12
M20153307469010بن قلیل أحالم13
M20153510681810,5جفال فاطمة14 M20153510681810,5جفال فاطمة14
M20052048058جیدل علد العزیز15
M20153511086114,5حمومة صوریة16
M2015351104767,5خلیف یاسمینة17
M20153306896911خنوف ھاجر18
M20153511123211,5دوغة أسماء19 M20153511123211,5دوغة أسماء19
M20153510553415,5دومیر إبتسام20
M20153307396616,5روابح اسالم21
M200850872346,5زاوش حسن22
M2015330652489,5زواوي منال23

M1998327493 M1998327493ساكر نبیل24

M200248070012سالي یاسین25
M20054101157سلطاني أمال26
M20153509654211,5سویدي نادیة27
M201533068708شنافي انتصار28

M20085085577شناوة عبد هللا29
M2008509820314صغیري نورة30
M20105074374عبدالحفیظ سیف الدین31
M20153510927111فراحتیة صابر32
M20085087541فقریش تومیة33 M20085087541فقریش تومیة33

M20153307481512,5قجو سیلیا34
M20153306342810قوادریة منال35
M20034086549قویدري زھرة36
M20153510004110مباركي سفیان37
M2003309447613مخالفیة محمد38 M2003309447613مخالفیة محمد38
M200850818818,5مساعدي لخضر39
M20153307091912مسعودي دلیلة40
M2004408834713واضح أبو بكر41
M20153509215314والي ھاجر42
M201435089318ویفي حدة43 M201435089318ویفي حدة43
M20153510732512,5زھاني انیسة44
45

السنة الجامعیة : 2019/2018قسم التاریخ
االستاذ :بوضربة عمرالسنة االولى ماستر -تاریخ الجزائر الحدیث (1830-1519)

جامعة المسیلة - كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة



المادة :التاریخ األوربي الحدیثاألولالسداسي ………
امضاء االستاذ :الفوج : 03

قوائم عالمات األعمال الموجھة

المحتوى 4/4
االلقاء 

4/4
االمتحان1 

3/3
االمتحان2 

3/3

رقم التسجیلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجھة) التقییم معاییر التقییم
النھائي 
TD/ 20

 S1 امتحان
20/

دعم الحصص االمتحان الكتابيتقییم البحث
3/3

االنضباط والحضور 
3/3

 قوائم عالمات األعمال الموجھة

4/43/33/3المحتوى 4/4
M2015330739679العمري زیان1
M20153510549513العناق المیة2
M20085079744912,5بتیش حنان3
M20059028704بدیرینة عبد القادر4
M20153510288911بطة احالم5 M20153510288911بطة احالم5
M1999476201بن شریف براھیم6
1435095549بن شعبان جمال الدین7
M20153307408011,5بن عمراني یوسف8
M20153510599011بن ھنیة خدیجة9

M201535109683بوكراع ھدى10 M201535109683بوكراع ھدى10
M2008508576913جاب هللا نجاة11
M2008506993410,5جالل فیصل12
M20153511342016جلید رشیدة13
M201535076469جوادي شعیب14
M20153510651711,5حمو سھیلة15 M20153510651711,5حمو سھیلة15
M20153510819913رحماني عبلة16
M20085097054سمیة مرزوق17
M201535092183شاكي وردة18
M20153510685512,5شریط منال19
M20153509138013,5صافي السعدیة20 M20153509138013,5صافي السعدیة20
M20153510126310صیاد ابتسام21
M2011506868410,5ضویو حفیظة22
M201150712516,5عبد الكبیر عزیزة23
M20153510222912,5عجابي أحالم24
M2015350988078,5عزوز ھجیرة25
M20153510242914عطیت هللا راضیة26
M20153507638214عقلي بادیس27
M200752131419علي نویري28
M20153509654412عمر نادیة29 M20153509654412عمر نادیة29
M20153511072015,5فاطمي نسرین30
143508018611,5فراحتیة امال31
M2007509775812قارة صارة32
M20085094947قانة حدة33
M201535078737قحطار الیامین34 M201535078737قحطار الیامین34
M201339060337لخلف قیس35
M20095070252لغوق محمد36
M20153511349911مجناح ریمة37
M201535072456نجاعي سمیرة38
3939
40
41
42
43
4444
45

السنة الجامعیة : 2019/2018قسم التاریخ
االستاذ :بوضربة عمرالسنة االولى ماستر -تاریخ الجزائر الحدیث (1830-1519)

جامعة المسیلة - كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة



المادة : التاریخ األوربي الحدیثاألولالسداسي ………
امضاء االستاذ :الفوج : 04

قوائم عالمات األعمال الموجھة

المحتوى 4/4
االلقاء 

4/4
االمتحان1 

3/3
االمتحان2 

3/3

االنضباط والحضور 
3/3

رقم التسجیلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجھة) التقییم معاییر التقییم
النھائي 
TD/ 20

 S1 امتحان
20/

دعم الحصص االمتحان الكتابيتقییم البحث
3/3

 قوائم عالمات األعمال الموجھة

4/43/33/3المحتوى 4/4
M20153307086310مھاني بشرى1
M20153509209110,5برة نجیة2
M20153509845510,5بغدادي عائشة3
M2015351029009بن سالم ایمن4
M201535110416بن عربیة راویة5 M201535110416بن عربیة راویة5
M201535103579بن قسمیة سناء6
M20153510461311بن مداني رندة7
M20153510609511بن نوة كمال8
M2015330710416بھلول مریم9

M20153510242410بوتشیشة خالد10 M20153510242410بوتشیشة خالد10
M199745943516,5بوشیبة یوسف11
M20085078662بوطیبة نبیلة12
M20153510823714,5بوعفار كنزة13
M20153510543013جبالي بسمة14
M20095071660جمیات عالوة15 M20095071660جمیات عالوة15
M2015350920518حاج حفصي ملیكة16
M2015351077077,5خوجة اسامة17
M20153509554411داللي اسیا18
M2015351059607دلھوم جھاد19
M20153509166314,5دیلمي سارة20 M20153509166314,5دیلمي سارة20
M20153510592814,5زایدي الحاج21
M20153511726813,5زعیتر نور الھدى22
M20153510776510سالم فاطمة الزھراء23
M2006402559316شافعي محمد24
M2015330716819شتیوي شیماء25
M20153511622514,5شوتلة مصطفى26
M2015330748357شیھب عبد الحكیم27
M20153509568011عامر نور الھدى28
M20054026866517عباشي تھامي29 M20054026866517عباشي تھامي29
M2013350721418عجابي ریمة30
M20054090134غرابي سمراء31
M20153509208715غربي نجاة32
M20153306895411,5غربي نسرین33
M20153509558310فرحاني بشرى34 M20153509558310فرحاني بشرى34
M20153306477610,5قطاطرة ایناس35
M20143509470111قندوز عبد السالم36
M2015351032199لبلوبة عبد الرحمان شریف37
M201535103237لسلت عبد الناصر38
M201535116481839لغوق نسرین39

40
41
42
43
4444
45

قسم التاریخ
السنة االولى



المادة :التاریخ األوربي الحدیثاألولالسداسي ………
امضاء االستاذ :الفوج : 05

دعم الحصص االمتحان2 االمتحان1 االلقاء 
3/3

االنضباط والحضور 
3/3

رقم التسجیلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجھة) التقییم معاییر التقییم
النھائي 
TD/ 20

 S1 امتحان
20/

االمتحان الكتابيتقییم البحث

 قوائم عالمات األعمال الموجھة

المحتوى 4/4
االلقاء 

4/4
االمتحان1 

3/3
االمتحان2 

3/3
M20153510553710,5الطیب طعشوش1
M201535105471العناق صبرینة2
M2015350963797اوعیل سومیة3
M20153509193311,5بدیرة كنزة4

3/33/3TD/ 20
20/

M20153509193311,5بدیرة كنزة4
M2015351023137برابح صبرینة5
43103110بن التومي علي6
M2015330708797بن سھیل حبیبة7
M201533071656بن لونیس رانیا8
M20153511061612,5بن معتوق حكیمة9 M20153511061612,5بن معتوق حكیمة9

M2015351168287بن معتوق وسام10
M2015351103698,5بوقرة حجیلة11
M2006310396911,5حاج العربي أحمد12
M201535098486حداد عبد هللا13
M2015350981866,5حفایفة حنان14 M2015350981866,5حفایفة حنان14
M20153510550112,5دخان مباركة15
M20153510816810درار شروق16
M2015351055177,5دریسي نور الصباح17
M201535116114دومي مریم18
M20153509556411رزیق احالم19 M20153509556411رزیق احالم19
M20153511066010رغدي سھیلة20
M2015330674188,5زیاني سلیمة21
M2015350920999سحیم نسرین22
M201535095546سیلیني احالم23
M20153307599310شتوح ریمة24 M20153307599310شتوح ریمة24
M2015330674307طخة صباح25
M20153306746910طخة مروة26
M20153510810310,5عاشور خولة27
M2015351081229عشور رندة28
M2015351105949عماري ایمان29
M20153307095511فرحات سلوى30
M201533070958لعرایب سمیة31
M2015351112586لعمارة حدة32
M2015351117897محروق اسماء33 M2015351117897محروق اسماء33
M201535096565مسعودي نور الھدى34
M20044099884مشطة فطیمة35
M20153307357613معاوي رندة36
M2015351062658,5معمري نسرین37
M2015351013003میمون حلیمة38 M2015351013003میمون حلیمة38
39
40
41
42
4343


