
جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : اآلداب و اللغات

القســم : اللغة واألدب العربي

الميـدان :  اللغة واألدب العربي

الشعبــة :  دراسات أدبية

التخصص :  أدب عربي

السنة الثانية   الليسانس   السداسي الثالث

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
نظرية األدب األستاذ :......................................................المادة :

1 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل إمتحان نظري
محاضــــرة

1معدل الدورة 

06.50000.0006.500التير  دنيا18350845550

02.50000.0002.500باهي  صفية18350845990

17.00000.0017.000بشاللق  أحالم18350849680

01.50000.0001.500بشيري  أمل ريان18350849700

09.50000.0009.500بن خينش  مسعودة18350925880

07.50000.0007.500بن سليمان  لينة18350969300

01.00000.0001.000بن ضيف  اسماء18350833080

04.00000.0004.000بن عتيق  حورية18350791770

10.00000.0010.000بن نعجة  فريحة18350832130

01.00000.0001.000بوداود  سهيلة18350906070

04.50000.0004.500بوعبدهللا  مارية18350753170

03.50000.0003.500بيدي  نجاح18350778210

01.00000.0001.000جدو  أسماء18350813130

06.00000.0006.000جقدالي  نور الهدى18350795010

02.50000.0002.500حفاف  خولة18350777770

11.50000.0011.500حواس  شمس الوئام18350782490

07.00000.0007.000خرخاش  مروة17350802690

04.00000.0004.000داودي  وسيلة18350754880

00.00000.0000.000دشيشة  مروة18350794400

07.00000.0007.000دومي  اسية18350749270

03.00000.0003.000رويبح  سارة18350831360

03.00000.0003.000رويني  نور الهدى18350832630

15.00000.0015.000زين  أمنة18350870210

06.00000.0006.000شامي  أسماء18350858040

05.00000.0005.000شبابحة  بشرى17350926500

08.50000.0008.500شيكر  فضيلة18350837360

02.00000.0002.000عبد الكبير  صورية18350853040

02.00000.0002.000عقوني  شهر زاد18350831600

10.00000.0010.000غالية  هاجر18350754530

02.50000.0002.500غرابي  هاجر18350778240

03.00000.0003.000فراحتية  ايناس18350755510

06.50000.0006.500فرحاتي  خولة18350778570

2020/02/1314:43 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 113 /



جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : اآلداب و اللغات

القســم : اللغة واألدب العربي

الميـدان :  اللغة واألدب العربي

الشعبــة :  دراسات أدبية

التخصص :  أدب عربي

السنة الثانية   الليسانس   السداسي الثالث

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
نظرية األدب األستاذ :......................................................المادة :

1 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل إمتحان نظري
محاضــــرة

1معدل الدورة 

04.50000.0004.500قندوز  أسماء18350879220

03.00000.0003.000لعرابي  أسماء18350790340

03.50000.0003.500مليزي  صفاء18350778010

06.00000.0006.000نطاح  حنان18350816330

03.00000.0003.000نقبيل  حياة18350839990

2020/02/1314:43 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 213 /



جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : اآلداب و اللغات

القســم : اللغة واألدب العربي

الميـدان :  اللغة واألدب العربي

الشعبــة :  دراسات أدبية

التخصص :  أدب عربي

السنة الثانية   الليسانس   السداسي الثالث

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
نظرية األدب األستاذ :......................................................المادة :

2 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل إمتحان نظري
محاضــــرة

1معدل الدورة 

01.00000.0001.000أعومار  أميرة18350852500

02.50000.0002.500بخوش  دنيا17350882720

02.00000.0002.000بخوش  شيماء18350818530

02.50000.0002.500بشيش  مروى18350856750

08.00000.0008.000بلحاج  ياسمين17350883510

06.00000.0006.000بلعيدي  سعاد17350902480

01.00000.0001.000بن عزوز  مريم ايمان18350832390

04.50000.0004.500بن عزي  آية18350748390

05.00000.0005.000بن قرون  أمال18350830510

05.50000.0005.500بوجالل  عبير17350883210

03.50000.0003.500بوخروبة  الزهرة18350852560

01.50000.0001.500بوذراع  حياة18350830980

03.50000.0003.500بوسعدية  نضال17350803840

01.00000.0001.000جرار  عبد السميع153509180815

03.50000.0003.500حريزي  آمنة18350755190

04.00000.0004.000حمادي  عبير18350778730

01.00000.0001.000خليفي  عيدة17350905900

01.00000.0001.000دحيري  مريم18350794500

04.50000.0004.500دراف  فضيلة17350886650

06.00000.0006.000دري  لبنى17350831900

01.00000.0001.000دولة   حياة17350914700

00.00000.0000.000زروقي  امال18350830730

01.50000.0001.500زيدان  حيزية18350750350

01.00000.0001.000ساسي  هبة هللا بثينة18350757030

01.00000.0001.000سويب  مريم18350841060

01.00000.0001.000طكوك  كريمة18350794030

01.00000.0001.000عطاوة  كلثوم18350794040

15.00000.0015.000عالل  نعيمة18350869160

06.50000.0006.500غرابي   امال17350830880

04.00000.0004.000غرابي  هاجر18350778250

04.00000.0004.000قويدري  حكيمة18350839940

02.50000.0002.500كبوية  مروة18350753560

2020/02/1314:43 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 313 /



جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : اآلداب و اللغات

القســم : اللغة واألدب العربي

الميـدان :  اللغة واألدب العربي

الشعبــة :  دراسات أدبية

التخصص :  أدب عربي

السنة الثانية   الليسانس   السداسي الثالث

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
نظرية األدب األستاذ :......................................................المادة :

2 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل إمتحان نظري
محاضــــرة

1معدل الدورة 

01.00000.0001.000لبقع  لميس خلود18350794110

03.00000.0003.000لهاللي  سعاد18350804880

01.50000.0001.500مرفاد  هاجر18350795100

02.50000.0002.500مصطفاوي  زهرة18350856350

02.00000.0002.000معروف  أسماء18350755240

01.00000.0001.000مهدي  مريم18350818750

03.00000.0003.000نويبات  رانيا18350792080

02.50000.0002.500وكال  مرزاقة18350753510

03.50000.0003.500يلس  كريمة18350757690

2020/02/1314:43 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 413 /



جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : اآلداب و اللغات

القســم : اللغة واألدب العربي

الميـدان :  اللغة واألدب العربي

الشعبــة :  دراسات أدبية

التخصص :  أدب عربي

السنة الثانية   الليسانس   السداسي الثالث

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
نظرية األدب األستاذ :......................................................المادة :

3 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل إمتحان نظري
محاضــــرة

1معدل الدورة 

10.00000.0010.000بن البار  لدمية18350846310

16.00000.0016.000بن السعدي  هدى18350814470

13.00000.0013.000بن صادق  مسعودة18350925860

06.50000.0006.500بن لوناس  آمال18350830410

02.50000.0002.500بن يونس  نسرين17350803700

05.00000.0005.000بوطبيق  عز الدين18350913850

08.50000.0008.500بوقرة  ماسة18350778780

05.50000.0005.500بوناب  ماجدة18350832260

00.00000.0000.000تيطوم  المسعود16351006390

01.50000.0001.500حرزلي  عفاف18350793560

00.00000.0000.000دحماني  إلهام17350954600

15.50000.0015.500دري  فلایر18350778070

13.00000.0013.000دشوشة  ابتسام18350869650

01.00000.0001.000دشوشة  لبنى17350938070

17.00000.0017.000دشوشة  نرجس18350869150

03.50000.0003.500ذوادي  سعيدة17350973220

11.00000.0011.000روان  توفيق18350892510

18.50000.0018.500زبيري  فايزة18350917990

02.50000.0002.500زيوش  شمس الهدى18350881280

00.00000.0000.000شاعة  عيسى16351005330

01.00000.0001.000شويرب  مصطفى17350931070

15.50000.0015.500شية  حكيمة18350750220

11.00000.0011.000طالب  سامية18350813710

06.00000.0006.000طالب  شيماء18350813820

02.50000.0002.500طويل  ريحان17350902440

08.00000.0008.000عبد العزيز  الزهراء18350813340

01.50000.0001.500غرابي  شيماء17350831060

02.50000.0002.500فرحاتي  أحمد18350836970

06.00000.0006.000قندوز  مروة18350879730

02.50000.0002.500قوادر  أسماء18350748520

02.00000.0002.000لعيفة  أم الخير18350818040

02.00000.0002.000لقراب  صباح18350878530

2020/02/1314:43 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 513 /



جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : اآلداب و اللغات

القســم : اللغة واألدب العربي

الميـدان :  اللغة واألدب العربي

الشعبــة :  دراسات أدبية

التخصص :  أدب عربي

السنة الثانية   الليسانس   السداسي الثالث

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
نظرية األدب األستاذ :......................................................المادة :

3 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل إمتحان نظري
محاضــــرة

1معدل الدورة 

12.00000.0012.000مشري  آمال18350778380

01.00000.0001.000نايلي  هدى18350846610

03.00000.0003.000نقاز  أميمة زبيدة18350755280

2020/02/1314:43 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 613 /



جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : اآلداب و اللغات

القســم : اللغة واألدب العربي

الميـدان :  اللغة واألدب العربي

الشعبــة :  دراسات أدبية

التخصص :  أدب عربي

السنة الثانية   الليسانس   السداسي الثالث

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
نظرية األدب األستاذ :......................................................المادة :

4 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل إمتحان نظري
محاضــــرة

1معدل الدورة 

06.00000.0006.000البقور  فريحة18350832120

02.50000.0002.500السبع  زوينة18350792440

05.00000.0005.000العافية  فاطنة17350893880

07.50000.0007.500بحري  عزيزة18350752400

06.50000.0006.500برابري  آسية18350777430

07.50000.0007.500بركة  كريمة18350850300

01.00000.0001.000بشيري  رقية18350899950

08.00000.0008.000بكاي  كنوز17350850770

01.00000.0001.000بن التومي  سمير18350792810

01.00000.0001.000بن العيطر  لخضر18350920900

09.00000.0009.000بن رماش  سهيلة18350831550

01.00000.0001.000بن زيان  وفاء18350824980

09.50000.0009.500بوجالل  منال18350772230

06.00000.0006.000بوشمبة  احمد18350876830

09.00000.0009.000بوقاعة  سارة17350911860

01.50000.0001.500بولنوار  زينب18350830090

04.50000.0004.500حاجي  خديجة18350867040

01.00000.0001.000حشايشي  بثينة18350777640

01.00000.0001.000حشفة  حسينة18350826950

01.00000.0001.000خارف  بشرة17350847440

01.00000.0001.000خزار  راضية18350827200

08.00000.0008.000دهبازي  اكرام18350826660

03.00000.0003.000رويبح  منى18350832420

01.00000.0001.000سعودي  ياسمينة18350932840

01.00000.0001.000سلطاني  العمرية17350797450

01.00000.0001.000شريط  نور الهدى18350846560

01.00000.0001.000صنادلة  حدة18350893970

01.00000.0001.000عليليش  خولة18350852810

01.00000.0001.000عوني  فطيمة الزهراء18350837930

02.50000.0002.500كمال  عمر18350916090

06.00000.0006.000لبصير  مريم اسراء18350825230

00.00000.0000.000لخذاري  جمال18350937510

2020/02/1314:43 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 713 /



جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : اآلداب و اللغات

القســم : اللغة واألدب العربي

الميـدان :  اللغة واألدب العربي

الشعبــة :  دراسات أدبية

التخصص :  أدب عربي

السنة الثانية   الليسانس   السداسي الثالث

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
نظرية األدب األستاذ :......................................................المادة :

4 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل إمتحان نظري
محاضــــرة

1معدل الدورة 

02.50000.0002.500مبروكي  مريم18350753700

01.00000.0001.000مداني  خديجة18350897220

01.00000.0001.000معمري  عبير18350840610

03.00000.0003.000منسول  غنية18350752570

01.00000.0001.000ميهوبي  آمنة18350866250

2020/02/1314:43 إمضاء األستاذ على الساعة : بتاريخ : 813 /



جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : اآلداب و اللغات

القســم : اللغة واألدب العربي

الميـدان :  اللغة واألدب العربي

الشعبــة :  دراسات أدبية

التخصص :  أدب عربي

السنة الثانية   الليسانس   السداسي الثالث

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
نظرية األدب األستاذ :......................................................المادة :

5 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل إمتحان نظري
محاضــــرة

1معدل الدورة 

01.50000.0001.500العطري  يسرى18350837510

05.50000.0005.500الهادي  نسرين18350853710

01.50000.0001.500بركات  عبد الرحمن18350819270

04.00000.0004.000بزيو  زكية18350813660

01.00000.0001.000بغدادي  فلایر18350807260

00.00000.0000.000 بلعظم   نجاة17350512210

01.00000.0001.000بن شبحة  اشراق السعدية18350801720

01.50000.0001.500بن طرشة  بريزة18350749830

01.00000.0001.000بن قسمية  حمزة18350830950

01.50000.0001.500بن نعجة  مراد18350832340

05.00000.0005.000بن يطو  صابر18350840400

06.50000.0006.500بوروبة  زينب18350813680

04.00000.0004.000بوزيدي  خولة18350879420

03.00000.0003.000تباني  مريم18350837420

13.50000.0013.500حرايز  خضرة18350816370

04.00000.0004.000حروق  سارة18350862370

16.00000.0016.000خليف  لبنى18350814240

16.00000.0016.000دحدوح  فتيحة18350793940

03.00000.0003.000ديلمي  نجاة18350778180

02.50000.0002.500رحماوي  إكرام18350830580

04.50000.0004.500زروخي  يسرى18350837520

08.50000.0008.500زيتوني  أميرة18350748730

00.00000.0000.000سعودي  خولة17350875610

01.00000.0001.000سويدي  شيماء18350805530

01.00000.0001.000شابي  جهينة18350777690

05.00000.0005.000شبابحة  رانية18350750880

02.50000.0002.500شريف  هبة18350837480

01.50000.0001.500صولي  صارة18350837270

04.00000.0004.000طبي  مايسة18350837950

04.00000.0004.000طرافي  هاجر18350877570

03.00000.0003.000طالب  نور الهدى18350814410

02.50000.0002.500طيبة  زوليخة18350751130
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جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : اآلداب و اللغات

القســم : اللغة واألدب العربي

الميـدان :  اللغة واألدب العربي

الشعبــة :  دراسات أدبية

التخصص :  أدب عربي

السنة الثانية   الليسانس   السداسي الثالث

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
نظرية األدب األستاذ :......................................................المادة :

5 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل إمتحان نظري
محاضــــرة

1معدل الدورة 

09.00000.0009.000عبدلي  نعيمة18350754270

15.00000.0015.000غربي   حفيظة17350946270

05.00000.0005.000قرين  شيماء18350813790

12.00000.0012.000قليليز  وصال18350795370

01.00000.0001.000لزرق  رحاب18350804240

02.50000.0002.500لعويجي  نسرين18350870770

03.00000.0003.000معوش  طه محمد امين18350778700

02.00000.0002.000يطو  صبرينة18350813890
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جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : اآلداب و اللغات

القســم : اللغة واألدب العربي

الميـدان :  اللغة واألدب العربي

الشعبــة :  دراسات أدبية

التخصص :  أدب عربي

السنة الثانية   الليسانس   السداسي الثالث

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
نظرية األدب األستاذ :......................................................المادة :

6 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل إمتحان نظري
محاضــــرة

1معدل الدورة 

03.00000.0003.000احمد الطيب  مرزاقة16351133760

02.00000.0002.000بريقل  فاطنة18350824050

03.00000.0003.000بعلي  إيناس18350873420

00.00000.0000.000بن عطية  سلسبيل18350833170

01.50000.0001.500بن عيسي  أشرف18350781830

01.00000.0001.000بن كيحول  رزيقة18350787050

02.00000.0002.000بوذراع  خديجة18350831000

02.00000.0002.000بورحال  دنيا18350750730

01.50000.0001.500بوزيدي  قمر18350778080

02.00000.0002.000جحيش  بثينة18350777650

07.00000.0007.000جندي  عبلة18330585850

03.00000.0003.000جنيدي  سهام18350823430

01.50000.0001.500جنيدي  يمينة18350833330

02.00000.0002.000حساني  أحالم18350878090

04.00000.0004.000حمريط  البتول17350956550

00.00000.0000.000ختة  اكرام17350884670

03.50000.0003.500خلدون  شيماء18350777990

01.00000.0001.000خميسي  خديجة18350750400

06.00000.0006.000دحمان  بشرى18350891180

03.00000.0003.000دخوش  إيمان18350758000

02.50000.0002.500رغيوي  ياسمين18350785720

03.00000.0003.000ريزوق زغالش  صفاء18350752060

03.50000.0003.500سالمي  أماني18350777520

02.50000.0002.500سلمان  هجيرة18350788520

01.00000.0001.000سويسي  خولة18350831050

03.00000.0003.000شارف  خولة18350750610

00.00000.0000.000شحيمة  بشير16350966200

05.50000.0005.500شريف  المية18350837370

03.00000.0003.000صالحي  شيماء18350837250

04.50000.0004.500ضيف  أحالم18350837610

02.00000.0002.000عبد اللطيف  ليندة18350832250

01.50000.0001.500عطاهللا  مسعودة18350794560
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جامعة محمد بوضياف - المسيلة

الكليــة : اآلداب و اللغات

القســم : اللغة واألدب العربي

الميـدان :  اللغة واألدب العربي

الشعبــة :  دراسات أدبية

التخصص :  أدب عربي

السنة الثانية   الليسانس   السداسي الثالث

2020/2019 خالل السنة الجامعية :

ورقة النقــاط
نظرية األدب األستاذ :......................................................المادة :

6 الفوج  1المجموعة  

وزارة التعليـــم العالــــي و البحث العلمــــي

2معدل الدورة المراقبة المستمرةاإلستــدراكاللقب و اإلســمالرقم اآللـــيرقم التسجيل إمتحان نظري
محاضــــرة

1معدل الدورة 

03.00000.0003.000عقون  سميرة17350916930

01.50000.0001.500عماري  خولة18350870400

07.00000.0007.000عواج  منال18350845100

03.50000.0003.500كريم  سلسبيل18350777900

01.50000.0001.500كيحول  نور الهدى18350832640

01.00000.0001.000مسعودي  أحمد ياسين18350748470

01.50000.0001.500مطرفي  آمنة18350757910

02.00000.0002.000نواوي  أمينة18350777550

00.50000.0000.500نويقة  لميس18350753090

02.50000.0002.500ياحي  أمال18350781850
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إحصائيات النتائج

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة المؤجلين:

عدد الطلبة الغائبين:

22

210

0

0عدد الطلبة المقصيين:

العدد اإلجمالي للطلبة

232


