
السنة الجامعية : 2020/2019قسم التاريخ
جامعة المسيلة - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

ر بونا السنة االو ماس - تاريخ الغرب االسال  الع الوسيط األستاذ: الطا
اسي ……… جاألولال المادة :مدارس و منا

امضاء االستاذ : بونا الفوج : 01

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

رقم التسجيلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجهة) معاي التقييم
م  التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

االمتحان الكتا تقييم البحث
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3

عالمات األعمال الموجھةقوائم

4/44/43/33/3

16351009651العقون شیماء1

163508639211بشیري الصدیق2

163510386616بعوني زینب3

163510854210بن بلخیر دمحم4

غائبة1635099690بن نا شهرزاد5

163509062510بوربیعة دنیا6

163509607218بوھالي صارة7

163510303010تاھمي عزیزة8

20 3/33/3

163510303010تاھمي عزیزة8

163510021612جریدة شیماء9

163510839711جلود لخضر10

163511182216حمو جھاد11

163510354115حویشي كوثر12

163508709715ربیبي نور الھدى13

16351012737رحماني جمیلة14

غائبة1535096467رحما فاطنة - م15

16351062908رویصات سارة16 168

163510351310سعودي سعاد17

163509268610سعداوي نصیرة18

163510357415سلماني ھاجر19

163510549617سي یوسف حلیمة20

163508710517صغیرو ھاجر21

16350927758صغیري یمینة22

163510238410ضربان طارق23

163510281711,5عبد الكبیر فتیحة24

163510279617عالل دنیا25

163510003616فیجل عمرة26

16351058714لزرق خیرة27

16351083488,5لطیسة كمال28

163510299913مرزوق رشید29

16350901037مسعودي سندس30

16350865957مھدب زھرة31

163509844412یحوي اسماء32

3333

34

35

36

37

السنة الجامعية : 2020/2019قسم التاريخ
ر بونا السنة االو ماس - تاريخ الغرب االسال  الع الوسيط االستاذ :الطا

اسي ……… جاألولال المادة :مدارس و منا
امضاء االستاذ :بونا الفوج : 02

جامعة المسيلة - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

عالمات األعمال الموجھةقوائم

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

16350869766بلطرش مرزاقة1

غائبة1535102304بن خليفة سهيلة - م2

غائب 1635097905بن نعجة لخضر3

رقم التسجيلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجهة) معاي التقييم
م  التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

االمتحان الكتا تقييم البحث
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3

عالمات األعمال الموجھةقوائم

15351125132بوداود بسمة - م4

16350977671بوعشرین راضیة5

16350978071بوناب سھام6

16351074285بوقرة عبد الغني7

15350921333جبالحي نور الھدى8

163510279210جعیجع حیزیة9

غائبة1635100596جودي صخریة10

غائبة1635096667جیدل خولة11

غائبة1635109438حدیبي نورة12 غائبة1635109438حدیبي نورة12

163508644617رویشي بشرى13

163510637110زراوي سامیة14

16350988713سویب بشرى15

16350966744صیاحي رابح16

163508672411صیدون شیماء17

16351004752طرشي الزھرة18

ى19 غائبة1635100169طرفاية ب

15351113978غضبان سھیلة20



غائبة1535096336لبوخ زوليخة - م26

15351023498مھني كنزة27 15351023498مھني كنزة27

28

29

30

31

32

33

34

3535

36

37

جامعة المسيلة - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
السنة الجامعية : 2020/2019قسم التاريخ

ر بونا السنة االو ماس - تاريخ الغرب االسال  الع الوسيط  االستاذ :الطا
اسي ……… جاألول ال المادة :مدارس و منا

امضاء االستاذ :بونا الفوج : 03

جامعة المسيلة - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

TD (االعمال الموجهة) معاي التقييم
م  التقي

النها 
 S1 امتحان االمتحان الكتا تقييم البحث

عالمات األعمال الموجھةقوائم

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

09506489418ارفيس ربيحة1

0730813828,5العيدا سم 2

0541051484بطاش عبد 3

06409556110بن عبد الرزاق باديس4

023805762بن ع سم 5

07510732610بن لشهب سليم6

06309884712,5بن مونة سالمة7

رقم التسجيلاالسم والقبالرقم 
م  التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

االمتحان الكتا تقييم البحث
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3

06309884712,5بن مونة سالمة7

ين مو8 06409587012بوع

غائبة115071541بوقرة سهيلة9

ة10 16330415773بومعا سو

1250834771جريدة لخ 11

غائب 073081638جندل عبد المؤمن12

ة خديجة13 14350097255,5حج

016548311حروز عبد الكريم14

دى15 06410120212,5حمالوي  دى15 06410120212,5حمالوي 

16350757232خزار مريم16

06410165611خشاب جمال17

غائب 105065073دوقة عبد الرزاق18

راء19 0850897152ديبش الز

1992646/295رداوي نوارة20

014820405زاوش عبد الفتاح21

0440955334ايش صالح22

ي حنان23 06409378811,5صغ ي حنان23 06409378811,5صغ

وك24 0751124351ط م

0440945125عزيزي مخلوف25

0440998104عيساوي الخذير 26

غائب1435098163فايد الربح27

0340944096فدير مريم28

153507716313قرة رانية29

16330111435قري فريال30

0431062624لوصيف سلوى31

غائبة075110032مريزيقة فطيمة32

الل33 023302058معمري 

07511037013مويسات حبيبة34

0750976345وضاح بسمة35

0431066765يعالوي دمحم الصالح36

37

السنة الجامعية : 2020/2019قسم التاريخ
االستاذ :السنة االو ماس -تاريخ الوطن العر المعا 

اسي ……….  المادة :ال
امضاء االستاذ :الفوج : 01

جامعة المسيلة - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

1635108432بن یحي لطیفة1

1635098471العناق خولة2

1635097035بطة سھام3

رقم التسجيلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجهة) معاي التقييم
م  التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

االمتحان الكتا تقييم البحث
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3

عالمات األعمال الموجھةقوائم



1635099538حمو وفاء9

1635108624خلداوي دمحم10 1635108624خلداوي دمحم10

1635098836خلف هللا أمال11

1635097875دحومي علي12

1635093085دھیلیس خلیدة13

1635098461رحمون حبیبة14

1535107308زقعار إبتسام15

1635108190زمیح فضیلة16

1635103494سراي خضراء   17

1635096012سعادة آمنة18 18

1535107007سویدة إكرام19

1635100205شبیرة سلیمان20

1635096139شرحرح أسامة21

1635087028صیقع منیر22

1335072289ضباب سهيلة - م23

095070776طيوب اسية - م24

1635105922طویري رابح25

1635097944عبد الالوي منیرة26

1635102893عالل أمیرة27

1635094393عماري دمحم الطاھر28

1635086991عمرون مروة29

1635086896لعلمي قمیر30

1635103515مسقم سعیدة31

ين - م32 1535092095م ن

1635088866نقاز سھیر33

1635098445ھمیسي اسمھان34

1535114347یحوي صفیة35 1535114347یحوي صفیة35

36

السنة الجامعية : 2020/2019قسم التاريخ
االستاذ :السنة االو ماس -تاريخ الوطن العر المعا 

اسي ……….  المادة :ال
امضاء االستاذ :الفوج : 02

جامعة المسيلة - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

عالمات األعمال الموجھةقوائم

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

1635096874العافیة دمحم نور الحق1

1635098453العیاشي ایمن2

1635097844الغربي صالح3

1635105819القطعة خلیل4

1635098508بركاتي عبیر5

 S1 امتحان
20/

االمتحان الكتا تقييم البحث
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3
رقم التسجيلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجهة) معاي التقييم
م  التقي

 /TD النها
20

1635098430بركاتي أحمد6

1635112199بلحوت ریحانة7

1535099949بن ثامر ریمة8

1635090576بن حلیمة براھیم9

1635102593بن سعدي زھیة10

1635100610بن صغیر دمحم11

1635093080بن لشھب خدیجة12

1635086841بن مبارك عیسى13

1535078081بوغرارة دمحم االم - م14 1535078081بوغرارة دمحم االم - م14

0850933335تيطوم عزيزة - م15

1635102789جعیجع بریزة16

1635099156حمو عزة منال17

1635103520حویشي شیماء18

1635098531دریسي میمونة19

1635103487دغة حسني20

1635103457دیلمي آمنة21

1635098446رحال الحسین22 1635098446رحال الحسین22

1635092603رزاق مریم23

1635098518زروخي كریمة24

1635106939ساسوي صباح25

1635101037شیخ یاسین26

1635092089شیخاوي حدة27

1535113506ط زوبيدة - م28

ين - م29 1535104855عبا ن

1635108900عریس مریم30

1635103078عطوي وفاء31

1635102958عطوي اسماء32

1635087180فضة آسیة33

1535104763لعیشي فاطنة34

1635107108لفرید طیب35

1635108444لمین لمیاء36

1635099715مداس فاطمة زھراء37

1535110677مرھون عبد القادر38

1635086442مطبوع بدر الدین



السنة الجامعية : 2020/2019قسم التاريخ
االستاذ :السنة االو ماس -تاريخ الوطن العر المعا 

اسي ……….  المادة :ال
امضاء االستاذ :الفوج : 03

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

رقم التسجيلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجهة) معاي التقييم
م  التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

االمتحان الكتا تقييم البحث
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3

عالمات األعمال الموجھةقوائم

1635104462ابریر ابتسام1

1635102122النیة یونس2

1635096097بركات لویزة3

1635101969بركاني سعید4

1533071007بعبوش عمر - م5

1533063257بلجودي خولة - م6

1635097710بن مداني اسامة7

1635106713بن ناصر سمیرة8

1635097810جاللدة سھام9 1635097810جاللدة سھام9

1635102000حمزاوي قویدر10

1635090775خریفي ملیكة11

1635106396خشاشي سعاد12

1635100198خلفة زلیخة إیناس13

1635098467رملي خضرة14

1635099060سبیبیط نجاة15

1635086418سعد الدین امنة16

1635090196سعدون فوزیة17 1635090196سعدون فوزیة17

1635102092سالم عبد القادر18

034088135سلطاني اسامة19

1535098651اك دمحم االم - م20

1635098846شریفي إكرام21

1635099266شریفي سمیحة22

1635092367شنبي صباح23

1635092596صابر مروى24

1533070951صاھد سعاد25

1635099022عزیزي لطیفة26

1535101477عالل نوارة27

1635100243غربي لویزة28

1635103037فاطمي فاطمة الزھرة29

1535109300فراحتية كريم - م30

1635113284قصري دمحم31

1635102956لعویجي أحالم32

1635103820لوبازید أسامة33

1635096849مجدل لبنى 1635096849مجدل لبنى34

1535091462مناصري بشرى35

1535104545نا جهاد - م36

085084172شام عبد الكريم - م37

1635101050واضح أمیمة38

السنة الجامعية : 2020/2019قسم التاريخ
االستاذ :السنة االو ماس -تاريخ الوطن العر المعا 

اسي ……….  المادة :ال
امضاء االستاذ :الفوج : 04

جامعة المسيلة - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

عالمات األعمال الموجھةقوائم

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

075109405بن حامد اسماء1

125071913بن خ الدين مسعودة2

105070443بن شنوف يوسف3

034082034بن عادل سفيان4

085096829بوساق رشيد5

رقم التسجيلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجهة) معاي التقييم
م  التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

االمتحان الكتا تقييم البحث
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3

085096829بوساق رشيد5

085088913بوقرة عبد الغا 6

064089564بونيف احمد7

1435093263تيس سميحة8

1535058160دخي اكرم9

095004900رزيق فوزية10

103054594رمي عائشة11

1537043851سعادي جمال الدين12

1636007805سعدا ايمان13 1636007805سعدا ايمان13

1635074074شينون بثينة14

085098090سعدون نجاة15

115077794ضيف  اكرام16

راء17 044104847عا فاطمة الز

064084858عطري خليل18

075096737فراحتية مريم19

1535096413قريبيس عبد الحق20

قرين دليلة21



1635074112دار سمراء28

01483890مي عبد النا29 01483890مي عبد النا29

30

31

32

33

34

35

36

3737

38

39

40

السنة الجامعية : 2020/2019قسم التاريخ
االستاذ :السنة االو ماس -تاريخ الجزائر الحديث (1830-1519)

جامعة المسيلة - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

االستاذ :السنة االو ماس -تاريخ الجزائر الحديث (1830-1519)
اسي ……….  المادة :ال

امضاء االستاذ :الفوج : 01

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

رقم التسجيلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجهة) معاي التقييم
م  التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

االمتحان الكتا تقييم البحث
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3

عالمات األعمال الموجھةقوائم

4/44/43/33/3

1635101682العيفة عادل1

1635100477براح العارم2

ي نور الهدى3 1635109409برا

1635096082بركات عالء الدين4

انية5 1635101025بكور 

1635108134بلفار فتيحة6

1535103579بن قسمية سناء - م7

1635103865بوذراع زينب8

1635100544بوعويرة مروة 1635100544بوعويرة مروة9

1635097763بوعيشه خوله10

1635102802بوقرة سعيدة11

1635100548تا نور الهدى12

1635105277جحيش سامية13

1635103879جداوي شيماء14

1635086902جراردة كريمة15

1635100187جغام خولة16

ة17 1635086912حيمر ك ة17 1635086912حيمر ك

1535099253خيدت عالء الدين - م18

1635098528دري منال19

1635095139راج حنان20

1635107851ربي عمر21

1635086689رحما سهيلة22

1635097214رقيق توفيق23

1635092262روي سارة24

1635109866سلي أسماء25 1635109866سلي أسماء25

1631005771اك خولة26

1635102785عربية الهام27

1535110811عري كريمة28

1635102822عالل مروة29

1635086634عيسو سامية30

1635095107غرا المازية31

1635090215غرا وداد32

1635103840غزة حدة33 33

1635095491قرين فطيمة34

ة35 ج 1635096124قوري 

1635086310كبوية أمينة36

1635103013محروق سمية37

1635108302مقرا كريمة38

1635102959مقورة أفراح39

1635103117مقورة فضيلة40

1635097560مو بلقاسم41

1635096626 1635096626معيل بلقاسم42

السنة الجامعية : 2020/2019قسم التاريخ
االستاذ :السنة االو ماس -تاريخ الجزائر الحديث (1830-1519)

اسي ……….  المادة :ال
امضاء االستاذ :الفوج : 02

جامعة المسيلة - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

عالمات األعمال الموجھةقوائم

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

1635110895ارفيس فتيحة1

ية2 1635097777البقور ز

1635098526بكوش مروة3

1635095206بلحوت شهرزاد4

رقم التسجيلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجهة) معاي التقييم
م  التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

االمتحان الكتا تقييم البحث
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3

عالمات األعمال الموجھةقوائم



1635097939بن عبدالرزاق منال10

وك11 1635104856بوداود الم وك11 1635104856بوداود الم

رة12 1635098447تبا الز

1635092196توامة رفيق13

1635092476جقاف فاطمة14

1635101654جلود دينار15

1635086819حريزي عفاف16

1635096023حمريط إسمهان17

1635096712دية سعدية18

1635110099زيان نور الهدى19 1635110099زيان نور الهدى19

1635103492اي حياة20

1635100988سال فريدة21

034092035شادي تفاحة - م22

راء23 1635108063شمي فاطمة الز

1635106730شي سناء24

اجر25 1535096571شي 

1635106787عجالن سهيلة26

1635086410عريوة إلهام27

1635096753عشور صليحة28

1635103012عطا سمية29

1635102848عالل قمر30

1635104433عوينة إيمان31

1635096906غشة نسيمة32

1635102442قماط خديجة33

1635101953قوي رقية34

1635107591نغموش عبلة35

1635093276يطو نورالهدى36 1635093276يطو نورالهدى36

جامعة المسيلة - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
السنة الجامعية : 2020/2019قسم التاريخ

االستاذ :السنة االو ماس -تاريخ الجزائر الحديث (1830-1519)
اسي ……….  المادة :ال

امضاء االستاذ :الفوج : 03

جامعة المسيلة - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

TD (االعمال الموجهة) معاي التقييم
م  التقي

النها 
 S1 امتحان االمتحان الكتا تقييم البحث

عالمات األعمال الموجھةقوائم

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

1635097776البار زكرياء1

1635086631أوذينة سامية2

ي عليمة3 1635110036برا

ى4 ي ي 1635090280برا

1635091904بكاي أم الخ 5

1435095549بن شعبان جمال الدين - م6
الة 1635101723بن شعبان 

رقم التسجيلاالسم والقبالرقم 
م  التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

االمتحان الكتا تقييم البحث
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3

الة7 1635101723بن شعبان 

1635101035بوترعة ياسم 8

1635087024بوديل م 9

1635086924بورحلة لب 10

1635100262بوشاللق نعيمة11

1635110129بوقرة أسماء12

1633067377بوكشيدة نجاة13

1635103544حوي مرزاقة14

1635110008خلي عائشة15 1635110008خلي عائشة15

1635102997ذوادي دنيا16

1635103826زرو اكرام17

1635098976زيواش شيماء18

1635092464سالم فؤاد19

1635099053سبيبيط مليكة20

1635097726سعدي بسمة21

1635096126شطة وحيدة22

1535101263صياد ابتسام - م23 1535101263صياد ابتسام - م23

ة24 1635108373عمارة ك

راء25 1635096837قدوار فطيمة الز

1635086605قلقول زينب26

1635097858لعي عبد اللطيف27

1635099804لقليظ امينة28

1635087025محواس م 29

1535114574م عبد الجبار - م30

1635092085منصور حدة31

ي نور الهدى32 1635098580نا

1435089318وي حدة - م33

34

35

36

37



اسي ……….  المادة :ال
امضاء االستاذ :الفوج : 04 امضاء االستاذ :الفوج : 04

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

راء1 1435084512بخ فاطة الز

 S1 امتحان
20/

االمتحان الكتا تقييم البحث
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3
رقم التسجيلاالسم والقبالرقم 

TD (االعمال الموجهة) معاي التقييم
م  التقي

 /TD النها
20

عالمات األعمال الموجھةقوائم

1633065018بلع يعقوب2

034093339بن عمر عائشة3

125079241بن صوشة زياد4

085079738بوبعاية حليمة5

1635075731بيو نجاة6

1535066649حر نجاة7

2000483792دحما لحسن8

1635072162دقيش اسامة9

1534095561ربي اسماء10 1534095561ربي اسماء10

095058411رحال فريدة11

1537058250زبدة خنساء12

1635074522سبو شيماء13

دى14 1635090152شا 

1635064993شدري عصام الدين15

034094139صيقع بش 16

044094471عبد الكب صورية17

1535112176غر فايزة18 1535112176غر فايزة18

ي عمار19 034084898قا

095070252لغوق دمحم - م20

1535077348ليتيم سلسبيل21

125067572مدا مسعود22

1535078616مرابط رمزي23

044099884مشطة فطيمة24

1635075727مناع ميادة25

085094314نويوة زكرياء26 085094314نويوة زكرياء26

1433067600وزنا لي27

115065219وضاح دمحم28

ة29 125071822يطو ك

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


