
جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

12,50لمياءبادي0115/35040245

11,00محمد إلياسباشا0216/35038347

13,00أيوببراھيمي0316/35040550

14,50جمالبشة0416/35049107

كريمةبشير0512/5029910

06,50عائشةبلدي0616/39060789

11,00جويدةبلكحلة0716/35040562

13,00سارةبلواعر0815/35058018

عبد الحقبن بلخير0916/35041067

13,00سارةبن جدو1014/39014468

06,50سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

Boumerzoug ChafikaLANGUE DE SPECIALITE/PROCE.ACQ : الفوج : 01المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

12,00مھديبن علية1215/35037964

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

10,00اسيابوجليدة1416/35041866

12,00بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

12,50حيزيةبوراس1616/35049401

12,00اكرامبوريح1715/35048761

مولودبوش�غم1807/5048405

11,00إشراقبوص�حي1913/35030879

10,00سھامحبيبي2015/35057015

جھادحسونة2116/35046162

08,50اح�محليمت2216/35048645

10,00كنزةحموته2316/35014975

11,00بلقيسحميدي2413/39049790

10,00نسرينحميدي2516/35041297

10,00وئامشاھدي2616/35014834

13,00أميرةشخاب2716/35035975

10,00حفيظةشريف2814/35037814

10,00فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

عائشةشھباوي3016/35035219

نور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

15,00فتح @غربي3216/35045321

14,00ساميغزال3316/39075523

05,00منالغسيري3415/35037961

10,00منالغمري3515/35037958

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

07,00مروةفاتح3616/35041254

10,00ياسمينفرحاتي3716/35038812

12,50خديجةفريخ3816/35053680

10,00ودادقنفود3916/35040610

16,00رميساءكربوع4015/39076636

11,50ھندھادف4116/35039916

08,50فيروزھدار4216/35036244

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

Boumerzoug ChafikaLANGUE DE SPECIALITE/PROCE.ACQ : الفوج : 01المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

08,50سميةتريعة0116/35040974

10,00أميرةتمامي0216/35046494

10,00فاطمةتوتي0315/35036835

13,00رحمةتومي0415/35049845

07,00سارةثابت0516/35053907

13,50غنيةثابت0616/35054337

13,50أنفالحرز+0716/35053262

14,00لينة انفالحي�ب0816/35038286

12,50سھيرخليفي0916/35041388

إسماعيلخير الدين 1014/35037510

07,00يسمين البتولراشدي1112/5029587

11,00مروةرافعي1215/35057463

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

Boumerzoug ChafikaLANGUE DE SPECIALITE/PROCE.ACQ : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

11,00مروةرافعي1215/35057463

11,00سلمىرحماني1316/35040577

10,00ھندرحماوي1416/35041343

06,00فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

12,00شافيةرحمون1615/35041898

10,00سارةريقط1716/35039799

15,00سميرةزرناجي1816/35050062

15,50مريمزروال1916/35039889

إيمانزريبي2016/350.55015

12,00محمد ساميزكيري2113/35044163

زبيدةسعادة2216/35042235

ايمانسعيدي2316/35045494

مروةسكوب2416/35038480

خولةس�مين2515/35048530

12,00نوراليقينسلمي2616/35042514

11,00كريمةسوفلي2716/39078765

10,00صالحةصديق2816/35046632

08,00أشواقصولي2916/39052466

14,50امالصولي3016/35055025

صونيةقالة3115/35022031

14,00عفافكامل3213/35045163

11,50ياسمينكرداس3316/39074687

10,00صوريةلحلوحي3416/35046950

12,50مريملقويرح3516/35041791

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

محمدلوصفان3615/35054899

حنانلوماشي3716/35036076

12,00رابعةمالكي3816/35048253

سلمى ياسمينمداني3916/35036160

حميدةمرابطي4015/35039296

14,00أميرةمستاري4116/35043245

مختارمعطي 4214/35043240

07,50نسيمةنوي4316/35040477

أسماءوطوط4413/39055453

16,00إيمانومان4503/4045600

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

Boumerzoug ChafikaLANGUE DE SPECIALITE/PROCE.ACQ : الفوج : 02المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

14,00لمياءبادي0115/35040245

16,00محمد إلياسباشا0216/35038347

17,00أيوببراھيمي0316/35040550

14,00جمالبشة0416/35049107

كريمةبشير0512/5029910

12,00عائشةبلدي0616/39060789

13,00جويدةبلكحلة0716/35040562

13,00سارةبلواعر0815/35058018

عبد الحقبن بلخير0916/35041067

10,00سارةبن جدو1014/39014468

16,00سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

13,00مھديبن علية1215/35037964

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

ECRITURE DE RECHERCHE  1 : الفوج : 01المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

09,00اسيابوجليدة1416/35041866

15,00بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

14,00حيزيةبوراس1616/35049401

12,00اكرامبوريح1715/35048761

مولودبوش�غم1807/5048405

14,00إشراقبوص�حي1913/35030879

15,00سھامحبيبي2015/35057015

جھادحسونة2116/35046162

16,00اح�محليمت2216/35048645

12,00كنزةحموته2316/35014975

13,00بلقيسحميدي2413/39049790

13,00نسرينحميدي2516/35041297

11,00وئامشاھدي2616/35014834

15,00أميرةشخاب2716/35035975

12,00حفيظةشريف2814/35037814

15,00فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

09,00عائشةشھباوي3016/35035219

نور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

15,00فتح @غربي3216/35045321

15,00ساميغزال3316/39075523

12,00منالغسيري3415/35037961

13,00منالغمري3515/35037958

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسمرئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

16,00مروةفاتح3616/35041254

11,00ياسمينفرحاتي3716/35038812

15,00خديجةفريخ3816/35053680

13,00ودادقنفود3916/35040610

14,00رميساءكربوع4015/39076636

14,00ھندھادف4116/35039916

12,00فيروزھدار4216/35036244

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BELAZREG NASSIMAECRITURE DE RECHERCHE  1 : الفوج : 01المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

15,00سميةتريعة0116/35040974

12,00أميرةتمامي0216/35046494

12,00فاطمةتوتي0315/35036835

14,00رحمةتومي0415/35049845

13,00سارةثابت0516/35053907

14,00غنيةثابت0616/35054337

14,00أنفالحرز+0716/35053262

14,00لينة انفالحي�ب0816/35038286

14,00سھيرخليفي0916/35041388

إسماعيلخير الدين 1014/35037510

15,00يسمين البتولراشدي1112/5029587

15,00مروةرافعي1215/35057463

14,00سلمىرحماني1316/35040577

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BELAZREG NASSIMAECRITURE DE RECHERCHE  1 : الفوج : 02المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

14,00سلمىرحماني1316/35040577

14,00ھندرحماوي1416/35041343

12,00فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

15,00شافيةرحمون1615/35041898

15,00سارةريقط1716/35039799

15,00سميرةزرناجي1816/35050062

14,00مريمزروال1916/35039889

إيمانزريبي2016/350.55015

15,00محمد ساميزكيري2113/35044163

زبيدةسعادة2216/35042235

ايمانسعيدي2316/35045494

مروةسكوب2416/35038480

08,00نوراليقينسلمي2516/35042514

13,00كريمةسوفلي2616/39078765

13,00صالحةصديق2716/35046632

16,00أشواقصولي2816/39052466

12,00امالصولي2916/35055025

صونيةقالة3015/35022031

15,00عفافكامل3113/35045163

15,00ياسمينكرداس3216/39074687

16,00صوريةلحلوحي3316/35046950

14,00مريملقويرح3416/35041791

محمدلوصفان3515/35054899

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسمرئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

حنانلوماشي3616/35036076

15,00رابعةمالكي3716/35048253

سلمى ياسمينمداني3816/35036160

حميدةمرابطي3915/35039296

14,00أميرةمستاري4016/35043245

مختارمعطي 4114/35043240

13,00نسيمةنوي4216/35040477

أسماءوطوط4313/39055453

11,00إيمانومان4403/4045600

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BELAZREG NASSIMAECRITURE DE RECHERCHE  1 : الفوج : 02المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

13.00لمياءبادي0115/35040245

07.00محمد إلياسباشا0216/35038347

12.00أيوببراھيمي0316/35040550

08.00جمالبشة0416/35049107

Aكريمةبشير0512/5029910

04.50عائشةبلدي0616/39060789

11.50جويدةبلكحلة0716/35040562

14.00سارةبلواعر0815/35058018

03.00عبد الحقبن بلخير0916/35041067

10.00سارةبن جدو1014/39014468

08.50سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

10.00مھديبن علية1215/35037964

Aفطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

CHERFEDDINE AMELSEMIOTIQUE ET SEMIOLOGIE : الفوج : 01المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

Aفطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

12,00اسيابوجليدة1416/35041866

15.00بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

10.00حيزيةبوراس1616/35049401

10.00اكرامبوريح1715/35048761

Aمولودبوش�غم1807/5048405

10,00إشراقبوص�حي1913/35030879

10.00سھامحبيبي2015/35057015

Aجھادحسونة2116/35046162

11.00اح�محليمت2216/35048645

07.50كنزةحموته2316/35014975

14.50بلقيسحميدي2413/39049790

10.00نسرينحميدي2516/35041297

12.00وئامشاھدي2616/35014834

12.00أميرةشخاب2716/35035975

10.50حفيظةشريف2814/35037814

15.00فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

05.50عائشةشھباوي3016/35035219

Aنور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

08.00فتح @غربي3216/35045321

12.00ساميغزال3316/39075523

04.00منالغسيري3415/35037961

12.50منالغمري3515/35037958

رئيس القسم

08/10/2020توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

12.50مروةفاتح3616/35041254

10.00ياسمينفرحاتي3716/35038812

10.00خديجةفريخ3816/35053680

10.00ودادقنفود3916/35040610

16.00رميساءكربوع4015/39076636

08.50ھندھادف4116/35039916

04.50فيروزھدار4216/35036244

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

SEMIOTIQUE ET SEMIOLOGIE : الفوج : 01المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

رئيس القسم

08/10/2020توقيع ا�ستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

08.00سميةتريعة0116/35040974

07.00أميرةتمامي0216/35046494

06.00فاطمةتوتي0315/35036835

15.50رحمةتومي0415/35049845

10.00سارةثابت0516/35053907

10.00غنيةثابت0616/35054337

12.50أنفالحرز+0716/35053262

06.00لينة انفالحي�ب0816/35038286

10.00سھيرخليفي0916/35041388

Aإسماعيلخير الدين 1014/35037510

04.50يسمين البتولراشدي1112/5029587

06.00مروةرافعي1215/35057463

08.50سلمىرحماني1316/35040577

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

CHERFEDDINE AMELSEMIOTIQUE ET SEMIOLOGIE : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

08.50سلمىرحماني1316/35040577

13.50ھندرحماوي1416/35041343

03.00فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

12.50شافيةرحمون1615/35041898

06.00سارةريقط1716/35039799

15.50سميرةزرناجي1816/35050062

15.50مريمزروال1916/35039889

Aإيمانزريبي2016/350.55015

10.00محمد ساميزكيري2113/35044163

Aزبيدةسعادة2216/35042235

Aايمانسعيدي2316/35045494

Aمروةسكوب2416/35038480

Aخولةس�مين2515/35048530

07.50نوراليقينسلمي2616/35042514

12.50كريمةسوفلي2716/39078765

10.00صالحةصديق2816/35046632

11.50أشواقصولي2916/39052466

15.00امالصولي3016/35055025

Aصونيةقالة3115/35022031

15.50عفافكامل3213/35045163

11.50ياسمينكرداس3316/39074687

10.00صوريةلحلوحي3416/35046950

10.50مريملقويرح3516/35041791

رئيس القسم

08/10/2020توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

Aمحمدلوصفان3615/35054899

Aحنانلوماشي3716/35036076

08.00رابعةمالكي3816/35048253

Aسلمى ياسمينمداني3916/35036160

Aحميدةمرابطي4015/35039296

13.50أميرةمستاري4116/35043245

Aمختارمعطي 4214/35043240

07.50نسيمةنوي4316/35040477

Aأسماءوطوط4413/39055453

12.00إيمانومان4503/4045600

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

SEMIOTIQUE ET SEMIOLOGIE : الفوج : 02المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

رئيس القسم

08/10/2020توقيع ا�ستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

5.5لمياءبادي0115/35040245

01,00محمد إلياسباشا0216/35038347

04,00أيوببراھيمي0316/35040550

1.5جمالبشة0416/35049107

كريمةبشير0512/5029910

0.5عائشةبلدي0616/39060789

1.5جويدةبلكحلة0716/35040562

04,00سارةبلواعر0815/35058018

0.5عبد الحقبن بلخير0916/35041067

02,00سارةبن جدو1014/39014468

0.5سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

3.5مھديبن علية1215/35037964

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

Bedjaoui NabilaETHNOLINGUISTIQUE  ET PSYCHOLI : الفوج : 01المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

02,00اسيابوجليدة1416/35041866

07,00بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

01,00حيزيةبوراس1616/35049401

05,00اكرامبوريح1715/35048761

مولودبوش�غم1807/5048405

6.5إشراقبوص�حي1913/35030879

01,00سھامحبيبي2015/35057015

جھادحسونة2116/35046162

06,00اح�محليمت2216/35048645

05,00كنزةحموته2316/35014975

5.5بلقيسحميدي2413/39049790

2.5نسرينحميدي2516/35041297

2.5وئامشاھدي2616/35014834

6.5أميرةشخاب2716/35035975

1.5حفيظةشريف2814/35037814

03,00فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

0.5عائشةشھباوي3016/35035219

نور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

03,00فتح @غربي3216/35045321

02,00ساميغزال3316/39075523

0.5منالغسيري3415/35037961

03,00منالغمري3515/35037958

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

0.5مروةفاتح3616/35041254

05,00ياسمينفرحاتي3716/35038812

05,00خديجةفريخ3816/35053680

04,00ودادقنفود3916/35040610

15.5رميساءكربوع4015/39076636

03,00ھندھادف4116/35039916

0.5فيروزھدار4216/35036244

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

ETHNOLINGUISTIQUE  ET PSYCHOLI : الفوج : 01المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

0.5سميةتريعة0116/35040974

1.5أميرةتمامي0216/35046494

0.5فاطمةتوتي0315/35036835

04,00رحمةتومي0415/35049845

02,00سارةثابت0516/35053907

08,00غنيةثابت0616/35054337

05,00أنفالحرز+0716/35053262

1.5لينة انفالحي�ب0816/35038286

6.5سھيرخليفي0916/35041388

إسماعيلخير الدين 1014/35037510

0.5يسمين البتولراشدي1112/5029587

4.5مروةرافعي1215/35057463

3.5سلمىرحماني1316/35040577

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

Bedjaoui NabilaETHNOLINGUISTIQUE  ET PSYCHOLI : الفوج : 02المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

3.5سلمىرحماني1316/35040577

02,00ھندرحماوي1416/35041343

01,00فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

04,00شافيةرحمون1615/35041898

05,50سارةريقط1716/35039799

12,00سميرةزرناجي1816/35050062

04,00مريمزروال1916/35039889

إيمانزريبي2016/350.55015

02,00محمد ساميزكيري2113/35044163

زبيدةسعادة2216/35042235

ايمانسعيدي2316/35045494

مروةسكوب2416/35038480

خولةس�مين2515/35048530

0.5نوراليقينسلمي2616/35042514

02,00كريمةسوفلي2716/39078765

02,00صالحةصديق2816/35046632

0.5أشواقصولي2916/39052466

16.5امالصولي3016/35055025

صونيةقالة3115/35022031

07,00عفافكامل3213/35045163

11,00ياسمينكرداس3316/39074687

01,00صوريةلحلوحي3416/35046950

06,00مريملقويرح3516/35041791

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسمرئيس القسم

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

محمدلوصفان3615/35054899

حنانلوماشي3716/35036076

01,00رابعةمالكي3816/35048253

سلمى ياسمينمداني3916/35036160

حميدةمرابطي4015/35039296

02,00أميرةمستاري4116/35043245

مختارمعطي 4214/35043240

03,00نسيمةنوي4316/35040477

أسماءوطوط4413/39055453

6.5إيمانومان4503/4045600

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

ETHNOLINGUISTIQUE  ET PSYCHOLI : الفوج : 02المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

08,00لمياءبادي0115/35040245

10,00محمد إلياسباشا0216/35038347

11,50أيوببراھيمي0316/35040550

13,00جمالبشة0416/35049107

كريمةبشير0512/5029910

13,00عائشةبلدي0616/39060789

14,50جويدةبلكحلة0716/35040562

15,50سارةبلواعر0815/35058018

عبد الحقبن بلخير0916/35041067

11,00سارةبن جدو1014/39014468

11,00سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

12,00مھديبن علية1215/35037964

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

MOUSTIRI ZinebTHEORIES ENONCIATIVES : الفوج : 01المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

10,50اسيابوجليدة1416/35041866

08,50بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

11,00حيزيةبوراس1616/35049401

11,50اكرامبوريح1715/35048761

مولودبوش�غم1807/5048405

14,00إشراقبوص�حي1913/35030879

16,50سھامحبيبي2015/35057015

جھادحسونة2116/35046162

08,00اح�محليمت2216/35048645

13,00كنزةحموته2316/35014975

16,50بلقيسحميدي2413/39049790

06,00نسرينحميدي2516/35041297

08,00وئامشاھدي2616/35014834

11,00أميرةشخاب2716/35035975

10,00حفيظةشريف2814/35037814

11,00فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

08,00عائشةشھباوي3016/35035219

نور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

10,50فتح @غربي3216/35045321

12,00ساميغزال3316/39075523

11,50منالغسيري3415/35037961

16,50منالغمري3515/35037958

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسمرئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

16,00مروةفاتح3616/35041254

10,00ياسمينفرحاتي3716/35038812

10,50خديجةفريخ3816/35053680

13,00ودادقنفود3916/35040610

16,50رميساءكربوع4015/39076636

14,00ھندھادف4116/35039916

12,00فيروزھدار4216/35036244

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

THEORIES ENONCIATIVES : الفوج : 01المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

12,00سميةتريعة0116/35040974

10,50أميرةتمامي0216/35046494

10,00فاطمةتوتي0315/35036835

12,00رحمةتومي0415/35049845

07,00سارةثابت0516/35053907

16,00غنيةثابت0616/35054337

13,00أنفالحرز+0716/35053262

12,50لينة انفالحي�ب0816/35038286

16,00سھيرخليفي0916/35041388

إسماعيلخير الدين 1014/35037510

10,00يسمين البتولراشدي1112/5029587

10,50مروةرافعي1215/35057463

14,00سلمىرحماني1316/35040577

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

MOUSTIRI ZinebTHEORIES ENONCIATIVES : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

14,00سلمىرحماني1316/35040577

16,50ھندرحماوي1416/35041343

05,00فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

10,00شافيةرحمون1615/35041898

13,00سارةريقط1716/35039799

10,50سميرةزرناجي1816/35050062

13,00مريمزروال1916/35039889

إيمانزريبي2016/350.55015

10,50محمد ساميزكيري2113/35044163

زبيدةسعادة2216/35042235

ايمانسعيدي2316/35045494

مروةسكوب2416/35038480

خولةس�مين2515/35048530

15,00نوراليقينسلمي2616/35042514

09,00كريمةسوفلي2716/39078765

11,00صالحةصديق2816/35046632

12,50أشواقصولي2916/39052466

16,50امالصولي3016/35055025

صونيةقالة3115/35022031

07,00عفافكامل3213/35045163

16,00ياسمينكرداس3316/39074687

12,00صوريةلحلوحي3416/35046950

10,00مريملقويرح3516/35041791

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

محمدلوصفان3615/35054899

حنانلوماشي3716/35036076

16,00رابعةمالكي3816/35048253

سلمى ياسمينمداني3916/35036160

حميدةمرابطي4015/35039296

16,00أميرةمستاري4116/35043245

مختارمعطي 4214/35043240

11,00نسيمةنوي4316/35040477

أسماءوطوط4413/39055453

13,00إيمانومان4503/4045600

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

THEORIES ENONCIATIVES : الفوج : 02المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

13,00لمياءبادي0115/35040245

04,50محمد إلياسباشا0216/35038347

10,00أيوببراھيمي0316/35040550

10,00جمالبشة0416/35049107

كريمةبشير0512/5029910

06,00عائشةبلدي0616/39060789

11,50جويدةبلكحلة0716/35040562

09,00سارةبلواعر0815/35058018

05,50عبد الحقبن بلخير0916/35041067

06,00سارةبن جدو1014/39014468

04,50سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

10,00مھديبن علية1215/35037964

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

SEMANTIQUE  LEXICALE : الفوج : 01المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

03,50اسيابوجليدة1416/35041866

11,00بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

05,50حيزيةبوراس1616/35049401

06,50اكرامبوريح1715/35048761

مولودبوش�غم1807/5048405

08,50إشراقبوص�حي1913/35030879

07,50سھامحبيبي2015/35057015

جھادحسونة2116/35046162

09,00اح�محليمت2216/35048645

10,50كنزةحموته2316/35014975

10,00بلقيسحميدي2413/39049790

04,00نسرينحميدي2516/35041297

11,50وئامشاھدي2616/35014834

13,50أميرةشخاب2716/35035975

05,00حفيظةشريف2814/35037814

12,50فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

03,00عائشةشھباوي3016/35035219

نور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

10,00فتح @غربي3216/35045321

10,50ساميغزال3316/39075523

06,50منالغسيري3415/35037961

11,00منالغمري3515/35037958

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

03,00مروةفاتح3616/35041254

08,50ياسمينفرحاتي3716/35038812

14,50خديجةفريخ3816/35053680

10,00ودادقنفود3916/35040610

17,00رميساءكربوع4015/39076636

08,00ھندھادف4116/35039916

10,50فيروزھدار4216/35036244

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

SEMANTIQUE  LEXICALE : الفوج : 01المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

08,00سميةتريعة0116/35040974

06,50أميرةتمامي0216/35046494

06,00فاطمةتوتي0315/35036835

09,00رحمةتومي0415/35049845

10,00سارةثابت0516/35053907

12,50غنيةثابت0616/35054337

11,50أنفالحرز+0716/35053262

12,00لينة انفالحي�ب0816/35038286

11,00سھيرخليفي0916/35041388

إسماعيلخير الدين 1014/35037510

03,00يسمين البتولراشدي1112/5029587

12,00مروةرافعي1215/35057463

06,50سلمىرحماني1316/35040577

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

SEMANTIQUE  LEXICALE : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

06,50سلمىرحماني1316/35040577

08,50ھندرحماوي1416/35041343

06,50فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

06,50شافيةرحمون1615/35041898

11,50سارةريقط1716/35039799

13,50سميرةزرناجي1816/35050062

11,50مريمزروال1916/35039889

إيمانزريبي2016/350.55015

08,50محمد ساميزكيري2113/35044163

زبيدةسعادة2216/35042235

ايمانسعيدي2316/35045494

مروةسكوب2416/35038480

07,50نوراليقينسلمي2516/35042514

10,00كريمةسوفلي2616/39078765

11,50صالحةصديق2716/35046632

08,50أشواقصولي2816/39052466

16,00امالصولي2916/35055025

صونيةقالة3015/35022031

11,50عفافكامل3113/35045163

06,50ياسمينكرداس3216/39074687

08,50صوريةلحلوحي3316/35046950

08,50مريملقويرح3416/35041791

محمدلوصفان3515/35054899

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

حنانلوماشي3616/35036076

10,50رابعةمالكي3716/35048253

سلمى ياسمينمداني3816/35036160

حميدةمرابطي3915/35039296

07,50أميرةمستاري4016/35043245

مختارمعطي 4114/35043240

11,00نسيمةنوي4216/35040477

أسماءوطوط4313/39055453

14,00إيمانومان4403/4045600

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

SEMANTIQUE  LEXICALE : الفوج : 02المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

15,00لمياءبادي0115/35040245

11,00محمد إلياسباشا0216/35038347

11,00أيوببراھيمي0316/35040550

15,50جمالبشة0416/35049107

كريمةبشير0512/5029910

10,00عائشةبلدي0616/39060789

17,00جويدةبلكحلة0716/35040562

17,00سارةبلواعر0815/35058018

عبد الحقبن بلخير0916/35041067

18,00سارةبن جدو1014/39014468

13,00سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

18,00مھديبن علية1215/35037964

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

MRU EN SCIENCES DU LANGAGE : الفوج : 01المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

15,50اسيابوجليدة1416/35041866

11,50بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

16,50حيزيةبوراس1616/35049401

14,00اكرامبوريح1715/35048761

مولودبوش�غم1807/5048405

13,50إشراقبوص�حي1913/35030879

11,50سھامحبيبي2015/35057015

جھادحسونة2116/35046162

11,00اح�محليمت2216/35048645

13,00كنزةحموته2316/35014975

13,50بلقيسحميدي2413/39049790

16,00نسرينحميدي2516/35041297

17,50وئامشاھدي2616/35014834

16,50أميرةشخاب2716/35035975

12,00حفيظةشريف2814/35037814

11,50فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

11,00عائشةشھباوي3016/35035219

نور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

15,50فتح @غربي3216/35045321

ساميغزال3316/39075523

13,00منالغسيري3415/35037961

15,50منالغمري3515/35037958

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

14,00مروةفاتح3616/35041254

15,00ياسمينفرحاتي3716/35038812

12,00خديجةفريخ3816/35053680

10,00ودادقنفود3916/35040610

18,00رميساءكربوع4015/39076636

11,50ھندھادف4116/35039916

12,00فيروزھدار4216/35036244

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

MRU EN SCIENCES DU LANGAGE : الفوج : 01المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

14,50سميةتريعة0116/35040974

13,00أميرةتمامي0216/35046494

فاطمةتوتي0315/35036835

14,50رحمةتومي0415/35049845

13,00سارةثابت0516/35053907

14,00غنيةثابت0616/35054337

10,00أنفالحرز+0716/35053262

11,00لينة انفالحي�ب0816/35038286

15,50سھيرخليفي0916/35041388

إسماعيلخير الدين 1014/35037510

14,00يسمين البتولراشدي1112/5029587

15,00مروةرافعي1215/35057463

10,50سلمىرحماني1316/35040577

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

MRU EN SCIENCES DU LANGAGE : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

10,50سلمىرحماني1316/35040577

14,00ھندرحماوي1416/35041343

15,00فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

11,00شافيةرحمون1615/35041898

13,00سارةريقط1716/35039799

13,50سميرةزرناجي1816/35050062

16,50مريمزروال1916/35039889

إيمانزريبي2016/350.55015

13,50محمد ساميزكيري2113/35044163

زبيدةسعادة2216/35042235

ايمانسعيدي2316/35045494

مروةسكوب2416/35038480

12,00نوراليقينسلمي2516/35042514

15,50كريمةسوفلي2616/39078765

10,00صالحةصديق2716/35046632

13,00أشواقصولي2816/39052466

14,00امالصولي2916/35055025

صونيةقالة3015/35022031

15,00عفافكامل3113/35045163

11,00ياسمينكرداس3216/39074687

10,00صوريةلحلوحي3316/35046950

15,00مريملقويرح3416/35041791

محمدلوصفان3515/35054899

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

حنانلوماشي3616/35036076

14,00رابعةمالكي3716/35048253

سلمى ياسمينمداني3816/35036160

حميدةمرابطي3915/35039296

15,00أميرةمستاري4016/35043245

مختارمعطي 4114/35043240

11,00نسيمةنوي4216/35040477

أسماءوطوط4313/39055453

17,00إيمانومان4403/4045600

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

MRU EN SCIENCES DU LANGAGE : الفوج : 02المقياس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسم

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

07,00لمياءبادي0115/35040245

12,00محمد إلياسباشا0216/35038347

11,00أيوببراھيمي0316/35040550

06,00جمالبشة0416/35049107

كريمةبشير0512/5029910

08,00عائشةبلدي0616/39060789

10,50جويدةبلكحلة0716/35040562

09,00سارةبلواعر0815/35058018

عبد الحقبن بلخير0916/35041067

08,50سارةبن جدو1014/39014468

07,50سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

01,00مھديبن علية1215/35037964

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

TECH DOCUM ET PROJET DE RECHER : الفوج : 01المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

05,50اسيابوجليدة1416/35041866

10,00بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

04,00حيزيةبوراس1616/35049401

09,00اكرامبوريح1715/35048761

مولودبوش�غم1807/5048405

08,00إشراقبوص�حي1913/35030879

06,00سھامحبيبي2015/35057015

جھادحسونة2116/35046162

07,00اح�محليمت2216/35048645

06,00كنزةحموته2316/35014975

05,50بلقيسحميدي2413/39049790

10,00نسرينحميدي2516/35041297

08,50وئامشاھدي2616/35014834

07,00أميرةشخاب2716/35035975

03,00حفيظةشريف2814/35037814

10,00فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

05,00عائشةشھباوي3016/35035219

نور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

07,50فتح @غربي3216/35045321

09,00ساميغزال3316/39075523

02,00منالغسيري3415/35037961

06,00منالغمري3515/35037958

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسمرئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

11,00مروةفاتح3616/35041254

08,00ياسمينفرحاتي3716/35038812

10,00خديجةفريخ3816/35053680

05,00ودادقنفود3916/35040610

12,50رميساءكربوع4015/39076636

05,50ھندھادف4116/35039916

06,00فيروزھدار4216/35036244

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

TECH DOCUM ET PROJET DE RECHER : الفوج : 01المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

06,00سميةتريعة0116/35040974

06,00أميرةتمامي0216/35046494

08,00فاطمةتوتي0315/35036835

08,00رحمةتومي0415/35049845

05,00سارةثابت0516/35053907

11,50غنيةثابت0616/35054337

06,00أنفالحرز+0716/35053262

11,50لينة انفالحي�ب0816/35038286

11,00سھيرخليفي0916/35041388

إسماعيلخير الدين 1014/35037510

07,00يسمين البتولراشدي1112/5029587

07,50مروةرافعي1215/35057463

05,00سلمىرحماني1316/35040577

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

TECH DOCUM ET PROJET DE RECHER : الفوج : 02المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

05,00سلمىرحماني1316/35040577

08,50ھندرحماوي1416/35041343

05,50فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

10,00شافيةرحمون1615/35041898

07,50سارةريقط1716/35039799

13,50سميرةزرناجي1816/35050062

10,00مريمزروال1916/35039889

إيمانزريبي2016/350.55015

07,00محمد ساميزكيري2113/35044163

زبيدةسعادة2216/35042235

ايمانسعيدي2316/35045494

مروةسكوب2416/35038480

07,50نوراليقينسلمي2516/35042514

06,00كريمةسوفلي2616/39078765

05,50صالحةصديق2716/35046632

05,00أشواقصولي2816/39052466

13,00امالصولي2916/35055025

صونيةقالة3015/35022031

12,00عفافكامل3113/35045163

11,00ياسمينكرداس3216/39074687

05,00صوريةلحلوحي3316/35046950

10,00مريملقويرح3416/35041791

محمدلوصفان3515/35054899

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسمرئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

حنانلوماشي3616/35036076

12,00رابعةمالكي3716/35048253

سلمى ياسمينمداني3816/35036160

حميدةمرابطي3915/35039296

07,00أميرةمستاري4016/35043245

مختارمعطي 4114/35043240

06,50نسيمةنوي4216/35040477

أسماءوطوط4313/39055453

13,50إيمانومان4403/4045600

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

TECH DOCUM ET PROJET DE RECHER : الفوج : 02المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

13,00لمياءبادي0115/35040245

09,00محمد إلياسباشا0216/35038347

11,00أيوببراھيمي0316/35040550

14,00جمالبشة0416/35049107

كريمةبشير0512/5029910

11,00عائشةبلدي0616/39060789

11,00جويدةبلكحلة0716/35040562

11,00سارةبلواعر0815/35058018

عبد الحقبن بلخير0916/35041067

12,00سارةبن جدو1014/39014468

12,00سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

13,00مھديبن علية1215/35037964

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

FRAN SUR OBJEC UNIV/PRAT REDAC : الفوج : 01المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

07,00اسيابوجليدة1416/35041866

14,00بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

09,00حيزيةبوراس1616/35049401

13,00اكرامبوريح1715/35048761

مولودبوش�غم1807/5048405

11,00إشراقبوص�حي1913/35030879

13,00سھامحبيبي2015/35057015

جھادحسونة2116/35046162

10,00اح�محليمت2216/35048645

11,00كنزةحموته2316/35014975

13,00بلقيسحميدي2413/39049790

15,00نسرينحميدي2516/35041297

12,00وئامشاھدي2616/35014834

14,00أميرةشخاب2716/35035975

11,00حفيظةشريف2814/35037814

13,00فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

14,00عائشةشھباوي3016/35035219

نور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

14,00فتح @غربي3216/35045321

14,00ساميغزال3316/39075523

08,00منالغسيري3415/35037961

10,00منالغمري3515/35037958

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسمرئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

11,00مروةفاتح3616/35041254

09,00ياسمينفرحاتي3716/35038812

12,00خديجةفريخ3816/35053680

12,00ودادقنفود3916/35040610

15,00رميساءكربوع4015/39076636

10,00ھندھادف4116/35039916

12,00فيروزھدار4216/35036244

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BELAZREG NASSIMAFRAN SUR OBJEC UNIV/PRAT REDAC : الفوج : 01المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

10,00سميةتريعة0116/35040974

11,00أميرةتمامي0216/35046494

14,00فاطمةتوتي0315/35036835

11,00رحمةتومي0415/35049845

10,00سارةثابت0516/35053907

10,00غنيةثابت0616/35054337

14,00أنفالحرز+0716/35053262

10,00لينة انفالحي�ب0816/35038286

12,00سھيرخليفي0916/35041388

إسماعيلخير الدين 1014/35037510

12,00يسمين البتولراشدي1112/5029587

15,00مروةرافعي1215/35057463

14,00سلمىرحماني1316/35040577

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

FRAN SUR OBJEC UNIV/PRAT REDAC : الفوج : 02المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

14,00سلمىرحماني1316/35040577

15,00ھندرحماوي1416/35041343

14,00فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

12,00شافيةرحمون1615/35041898

13,00سارةريقط1716/35039799

15,00سميرةزرناجي1816/35050062

12,00مريمزروال1916/35039889

إيمانزريبي2016/350.55015

09,00محمد ساميزكيري2113/35044163

زبيدةسعادة2216/35042235

ايمانسعيدي2316/35045494

مروةسكوب2416/35038480

12,00نوراليقينسلمي2516/35042514

11,00كريمةسوفلي2616/39078765

13,00صالحةصديق2716/35046632

11,00أشواقصولي2816/39052466

14,00امالصولي2916/35055025

صونيةقالة3015/35022031

14,00عفافكامل3113/35045163

09,00ياسمينكرداس3216/39074687

14,00صوريةلحلوحي3316/35046950

12,00مريملقويرح3416/35041791

محمدلوصفان3515/35054899

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

رئيس القسمرئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

العـ�مـة بعـدعـ�مـة

إعــادة النظـرا"متحـان

. /  20. /  20

حنانلوماشي3616/35036076

11,00رابعةمالكي3716/35048253

سلمى ياسمينمداني3816/35036160

حميدةمرابطي3915/35039296

12,00أميرةمستاري4016/35043245

مختارمعطي 4114/35043240

12,00نسيمةنوي4216/35040477

أسماءوطوط4313/39055453

10,00إيمانومان4403/4045600

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

نتـائج امتحـان الدورة العـاديــة

BELAZREG NASSIMAFRAN SUR OBJEC UNIV/PRAT REDAC : الفوج : 02المقياس

الم�حظةا"سماللقبرقم التسجيلالرقم

رئيس القسم

بسكرة في : توقيع ا�ستاذ (ة) : 

صفحة : 2\2


