
جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

مريمبركات0115/35048592

14,0014,00أملبكاري0216/35037074

ياسمينب ل0315/35044785

14,0014,00حسناءبلعتروس0416/35044602

14,0014,00شرينبلكحلة0515/4030028

13,5013,50إنتصاربن الزاوي0616/39051300

12,5012,50سھامبن دايخة0714/35034696

مريمبن طالب 0813/35043256

عليبن طراح0916/350.43022

فاطمة الزھراءبن فرج /1013/35029375

13,5013,50امالبوبيش1116/35037287

14,0014,00إلھامبوج ل1216/35047884

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

METH D ENSEIGNEMENT DU FLE/PRA : الفوج : 01المقياس

ا;سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

12,0012,00روانبوجمعة1316/35044627

13,0013,00أم الخيربوعافية1413/35033175

14,0014,00آمالبوعام1502/443924

14,0014,00رفيدةبوعزيزي1616/35053796

12,5012,50وھيبةبوغرارة1716/35035909

14,0014,00عبيربولطيف1816/35036214

12,5012,50ھدىبومعزة1916/35052711

15,0015,00أيمنبونحاس2016/35037133

14,0014,00ھواريةجحافي2116/35052238

14,0014,00حم ويجرو2216/35034723

13,0013,00نريمانجنيحي2316/35039448

13,0013,00عبدالغنيحمدي2414/39056250

14,0014,00سماحدقياني2515/35047219

13,0013,00محمد عبد المالكدھينة2616/35044707

15,0015,00الكاھنةشاوش خوان2716/35034542

14,0014,00فاتنشناف2839075212

12,0012,00ياسمينةعباس2906/4050522

ھندعبد الوھاب3016/35035862

12,0012,00منالعشيبة3115/35040615

محمد ا�مينغراب3216/35041905

13,0013,00فوزيةقاسم3315/35049283

سماحقرمي3416/35045293

13,0013,00سلسبيل املقسوري3516/35036155

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

14,0014,00أمانيقطاف3616/35037065

نور الھدىقطاف 3715/35044056

13,0013,00كلثومق عي3816/35041168

14,0014,00صبرينةقنفود3916/35040283

15,0015,00شيماءكربوع4016/39085080

13,5013,50حياةھادف4116/35039767

12,0012,00اميمة ورد المنىھذلي4216/35111637

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

METH D ENSEIGNEMENT DU FLE/PRA : الفوج : 01المقياس

ا;سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

12,5012,50ثناءالعلوي0116/39073134

13,5013,50مروىتواتي0216/35044712

12,5012,50الشيماءتونسي0316/35041870

13,0013,00رميساءحدنانة0416/35036116

13,0013,00عبد الحميدحسين0516/35041069

13,0013,00كنزةحناشي0616/35054445

13,0013,00رحيل عائشةحني0716/35040914

14,5014,50جھانحنيش0816/35040840

12,5012,50ذكرىخشانة0916/35036095

12,0012,00مريمخشعي1016/35041908

اسامةخنوفة1106/4034660

13,0013,00رفيدة مودةرايس1216/35053803

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

METH D ENSEIGNEMENT DU FLE/PRA : الفوج : 02المقياس

ا6سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

14,5014,50إكرامربعي1316/35044569

14,5014,50آيةركيبي1416/35036978

13,0013,00أسامةرميثة1516/39074389

14,0014,00مزدلفةرياق1616/35041909

15,0015,00بلقيسزاغز1716/35036055

13,0013,00سارةزحنيت1816/35039571

12,0012,00نھاد رشا أميرةزرقين1916/35036332

13,0013,00نور ا=يمانزروال2015/35040769

ميادةزروالي2116/35038592

12,0012,00نور اليقينزنبوط2216/35038705

مباركةسالم2316/35046187

13,0013,00لزھرسايح2416/35051309

13,5013,50حياةسكوب2516/35037488

11,0011,00حسينةسلمون2616/35037463

13,5013,50سلمىسماعين2715/35049856

12,0012,00ف@سوفلي2816/39085980

12,5012,50حنانسيبوط2916/35040867

13,0013,00سعدقدام3016/39084994

14,5014,50فاطمةكحول3104/4048064

11,0011,00منالكندري3206/3088313

صفاءلشلح 3311/9043441

12,0012,00ريانلطرش3416/35036123

13,0013,00يمينةمبروكي3516/35035936

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

13,5013,50سلسبيلمرغاد3615/35048934

13,0013,00أسماءمزوز3716/35040546

13,5013,50حياةمقدم3816/35039769

12,0012,00نسرينمنصور3916/35036329

13,5013,50الخنساءمودع4016/35036015

ناريمانناجي4115/35043210

13,5013,50دنيانويوة4216/35037548

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

METH D ENSEIGNEMENT DU FLE/PRA : الفوج : 02المقياس

ا6سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

مريمبركات0115/35048592

04,0005,0007,5016,50أملبكاري0216/35037074

ياسمينب ل0315/35044785

04,0004,5005,5014,00حسناءبلعتروس0416/35044602

02,5003,0008,0013,50شرينبلكحلة0515/4030028

04,0003,0006,5013,50إنتصاربن الزاوي0616/39051300

03,5004,0006,5014,00سھامبن دايخة0714/35034696

مريمبن طالب 0813/35043256

عليبن طراح0916/350.43022

فاطمة الزھراءبن فرج /1013/35029375

04,0003,5005,5013,00امالبوبيش1116/35037287

04,0004,5006,0014,50إلھامبوج ل1216/35047884

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

Ourida HEDDOUCHEFRANCAIS A VISEE PROFESSIONNEL : الفوج : 01المقياس

ا;سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

03,5004,0007,5015,00روانبوجمعة1316/35044627

03,5004,5006,0014,00أم الخيربوعافية1413/35033175

04,0004,5007,5016,00آمالبوعام1502/443924

04,0004,5008,0016,50رفيدةبوعزيزي1616/35053796

04,0004,0006,5014,50وھيبةبوغرارة1716/35035909

03,5004,5005,0013,00عبيربولطيف1816/35036214

03,5003,0006,0012,50ھدىبومعزة1916/35052711

03,5005,0008,0016,50أيمنبونحاس2016/35037133

02,5004,5007,0014,00ھواريةجحافي2116/35052238

03,5003,5006,5013,50حم ويجرو2216/35034723

04,0004,0005,0013,00نريمانجنيحي2316/35039448

03,5003,5006,5013,50عبدالغنيحمدي2414/39056250

03,5004,5007,5015,50سماحدقياني2515/35047219

04,0004,0006,5014,50محمد عبد المالكدھينة2616/35044707

03,5004,5006,0014,00الكاھنةشاوش خوان2716/35034542

04,0004,0006,0014,00فاتنشناف2839075212

01,0003,5006,5011,00ياسمينةعباس2906/4050522

ھندعبد الوھاب3016/35035862

01,0003,5007,5012,00منالعشيبة3115/35040615

03,5004,5005,0013,00محمد ا�مينغراب3216/35041905

03,5004,0006,5014,00فوزيةقاسم3315/35049283

سماحقرمي3416/35045293

02,5003,5006,5012,50سلسبيل املقسوري3516/35036155

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

04,0004,5006,5015,00أمانيقطاف3616/35037065

نور الھدىقطاف 3715/35044056

03,5004,5005,5013,50كلثومق عي3816/35041168

04,0004,0006,5014,50صبرينةقنفود3916/35040283

04,0004,5006,5015,00شيماءكربوع4016/39085080

03,5003,5007,0014,00حياةھادف4116/35039767

03,5004,0006,5014,00اميمة ورد المنىھذلي4216/35111637

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

Ourida HEDDOUCHEFRANCAIS A VISEE PROFESSIONNEL : الفوج : 01المقياس

ا;سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

04,0004,0006,0014,00ثناءالعلوي0116/39073134

03,5004,5006,0014,00مروىتواتي0216/35044712

04,0003,0005,5012,50الشيماءتونسي0316/35041870

03,5003,5008,0015,00رميساءحدنانة0416/35036116

03,5003,5008,5015,50عبد الحميدحسين0516/35041069

02,5004,0007,0013,50كنزةحناشي0616/35054445

02,5004,0007,5014,00رحيل عائشةحني0716/35040914

03,5005,0008,0016,50جھانحنيش0816/35040840

04,0003,0006,5013,50ذكرىخشانة0916/35036095

04,0004,0005,5013,50مريمخشعي1016/35041908

اسامةخنوفة1106/4034660

03,5004,0008,0015,50رفيدة مودةرايس1216/35053803

ا/سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

Ourida HEDDOUCHEFRANCAIS A VISEE PROFESSIONNEL : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

03,5005,0007,5016,00إكرامربعي1316/35044569

01,5004,5007,0013,00آيةركيبي1416/35036978

04,0003,5006,0013,50أسامةرميثة1516/39074389

04,0004,0006,5014,50مزدلفةرياق1616/35041909

04,0003,5007,0014,50بلقيسزاغز1716/35036055

03,5004,0005,5013,00سارةزحنيت1816/35039571

01,5001,5003,00نھاد رشا أميرةزرقين1916/35036332

03,5004,0008,0015,50نور ا=يمانزروال2015/35040769

ميادةزروالي2116/35038592

02,5004,5007,0014,00نور اليقينزنبوط2216/35038705

02,5003,0005,50مباركةسالم2316/35046187

03,5003,5007,5014,50لزھرسايح2416/35051309

04,0004,5006,5015,00حياةسكوب2516/35037488

02,5003,0007,5013,00حسينةسلمون2616/35037463

02,5003,0006,0011,50سلمىسماعين2715/35049856

02,5003,0006,5012,00ف@سوفلي2816/39085980

04,0003,0006,0013,00حنانسيبوط2916/35040867

04,0002,5007,0013,50سعدقدام3016/39084994

03,5005,0008,5017,00فاطمةكحول3104/4048064

01,5003,5006,5011,50منالكندري3206/3088313

صفاءلشلح 3311/9043441

01,5002,5006,5010,50ريانلطرش3416/35036123

04,0003,0007,0014,00يمينةمبروكي3516/35035936

بسكرة في : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

03,5003,5006,0013,00سلسبيلمرغاد3615/35048934

03,5003,5005,5012,50أسماءمزوز3716/35040546

04,0003,5007,0014,50حياةمقدم3816/35039769

04,0003,5006,5014,00نسرينمنصور3916/35036329

02,5004,5006,0013,00الخنساءمودع4016/35036015

ناريمانناجي4115/35043210

01,5004,5008,0014,00دنيانويوة4216/35037548

ا/سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

Ourida HEDDOUCHEFRANCAIS A VISEE PROFESSIONNEL : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

مريمبركات0115/35048592

04,0002,5006,0012,50أملبكاري0216/35037074

ياسمينب ل0315/35044785

02,0004,0005,0011,00حسناءبلعتروس0416/35044602

02,0003,0006,0011,00شرينبلكحلة0515/4030028

02,0001,5003,5007,00إنتصاربن الزاوي0616/39051300

02,0002,0005,0009,00سھامبن دايخة0714/35034696

مريمبن طالب 0813/35043256

عليبن طراح0916/350.43022

فاطمة الزھراءبن فرج /1013/35029375

02,0002,0005,0009,00امالبوبيش1116/35037287

02,0004,0005,5011,50إلھامبوج ل1216/35047884

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

K. GUERID DIDACTIQUE DE LA GRAMMAIRE : الفوج : 01المقياس

ا;سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

02,0002,5005,0009,50روانبوجمعة1316/35044627

04,0002,5005,5012,00أم الخيربوعافية1413/35033175

03,0003,0006,0012,00آمالبوعام1502/443924

02,0003,0007,0012,00رفيدةبوعزيزي1616/35053796

02,0003,0005,0010,00وھيبةبوغرارة1716/35035909

04,0003,0004,0011,00عبيربولطيف1816/35036214

02,0003,0005,0010,00ھدىبومعزة1916/35052711

04,0003,0006,0013,00أيمنبونحاس2016/35037133

04,0003,0007,0014,00ھواريةجحافي2116/35052238

03,0003,0004,0010,00حم ويجرو2216/35034723

04,0002,5005,5012,00نريمانجنيحي2316/35039448

02,0003,0006,0011,00عبدالغنيحمدي2414/39056250

02,0002,5005,5010,00سماحدقياني2515/35047219

02,0003,0006,0011,00محمد عبد المالكدھينة2616/35044707

02,0002,0003,5007,50الكاھنةشاوش خوان2716/35034542

02,0002,5006,0010,50فاتنشناف2839075212

04,0002,5005,0011,50ياسمينةعباس2906/4050522

ھندعبد الوھاب3016/35035862

02,0002,5005,5010,00منالعشيبة3115/35040615

02,0003,0006,0011,00محمد ا�مينغراب3216/35041905

02,0002,0005,0009,00فوزيةقاسم3315/35049283

سماحقرمي3416/35045293

04,0002,0004,0010,00سلسبيل املقسوري3516/35036155

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

04,0003,0006,5013,50أمانيقطاف3616/35037065

نور الھدىقطاف 3715/35044056

02,0003,5005,0010,50كلثومق عي3816/35041168

02,0003,0004,5009,50صبرينةقنفود3916/35040283

03,0003,5006,0012,50شيماءكربوع4016/39085080

02,0002,0003,5007,50حياةھادف4116/35039767

02,0002,0005,0009,00اميمة ورد المنىھذلي4216/35111637

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

K. GUERID DIDACTIQUE DE LA GRAMMAIRE : الفوج : 01المقياس

ا;سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

02,0003,5004,5010,00ثناءالعلوي0116/39073134

02,0002,0005,5009,50مروىتواتي0216/35044712

02,0002,0004,0008,00الشيماءتونسي0316/35041870

02,0002,0006,0010,00رميساءحدنانة0416/35036116

03,0003,0006,0012,00عبد الحميدحسين0516/35041069

02,0004,0007,0013,00كنزةحناشي0616/35054445

03,0003,0006,5012,50رحيل عائشةحني0716/35040914

02,0001,5005,0008,50جھانحنيش0816/35040840

02,0001,5005,0008,50ذكرىخشانة0916/35036095

02,0002,5005,5010,00مريمخشعي1016/35041908

اسامةخنوفة1106/4034660

04,0003,5006,5014,00رفيدة مودةرايس1216/35053803

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

K. GUERID DIDACTIQUE DE LA GRAMMAIRE : الفوج : 02المقياس

ا6سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

02,0001,0005,0008,00إكرامربعي1316/35044569

02,0003,0006,0011,00آيةركيبي1416/35036978

02,0002,5006,0010,50أسامةرميثة1516/39074389

02,0002,0005,5009,50مزدلفةرياق1616/35041909

03,0003,0006,0012,00بلقيسزاغز1716/35036055

02,0002,5005,0009,50سارةزحنيت1816/35039571

نھاد رشا أميرةزرقين1916/35036332

03,0003,0007,0013,00نور ا=يمانزروال2015/35040769

ميادةزروالي2116/35038592

04,0003,0006,0013,00نور اليقينزنبوط2216/35038705

مباركةسالم2316/35046187

03,0002,0004,0009,00لزھرسايح2416/35051309

02,0002,5006,0010,50حياةسكوب2516/35037488

02,0002,0004,5008,50حسينةسلمون2616/35037463

02,0001,5004,0007,50سلمىسماعين2715/35049856

02,0002,5006,0010,50ف@سوفلي2816/39085980

03,0002,5005,5011,00حنانسيبوط2916/35040867

03,0003,0004,5010,50سعدقدام3016/39084994

04,0004,0007,0015,00فاطمةكحول3104/4048064

02,0002,0004,5008,50منالكندري3206/3088313

صفاءلشلح 3311/9043441

02,0001,5004,5008,00ريانلطرش3416/35036123

02,0002,0004,5008,50يمينةمبروكي3516/35035936

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

02,0003,0005,5010,50سلسبيلمرغاد3615/35048934

02,0002,0003,5007,50أسماءمزوز3716/35040546

02,0002,0004,5008,50حياةمقدم3816/35039769

02,0003,0004,0009,00نسرينمنصور3916/35036329

04,0003,0006,0013,00الخنساءمودع4016/35036015

ناريمانناجي4115/35043210

02,0003,0007,0012,00دنيانويوة4216/35037548

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

K. GUERID DIDACTIQUE DE LA GRAMMAIRE : الفوج : 02المقياس

ا6سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

مريمبركات0115/35048592

02,0003,0006,0011,00أملبكاري0216/35037074

ياسمينب ل0315/35044785

02,0002,5005,0009,50حسناءبلعتروس0416/35044602

02,0003,0007,0012,00شرينبلكحلة0515/4030028

02,0003,0005,0010,00إنتصاربن الزاوي0616/39051300

02,0002,0005,0009,00سھامبن دايخة0714/35034696

مريمبن طالب 0813/35043256

عليبن طراح0916/350.43022

فاطمة الزھراءبن فرج /1013/35029375

02,0002,0006,0010,00امالبوبيش1116/35037287

02,0002,0005,0009,00إلھامبوج ل1216/35047884

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

ZERARI   SIHAM ENSEIGNER LA PRONONCIATION : الفوج : 01المقياس

ا;سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

02,0003,0007,0012,00روانبوجمعة1316/35044627

02,0002,0006,0010,00أم الخيربوعافية1413/35033175

02,0003,0006,0011,00آمالبوعام1502/443924

02,0003,0007,0012,00رفيدةبوعزيزي1616/35053796

02,0002,0003,0007,00وھيبةبوغرارة1716/35035909

02,0003,0004,0009,00عبيربولطيف1816/35036214

02,0002,0004,0008,00ھدىبومعزة1916/35052711

03,0004,0008,0015,00أيمنبونحاس2016/35037133

04,0003,0007,0014,00ھواريةجحافي2116/35052238

02,0002,0004,0008,00حم ويجرو2216/35034723

02,0003,0007,0012,00نريمانجنيحي2316/35039448

02,0002,0002,0006,00عبدالغنيحمدي2414/39056250

02,0003,0006,0011,00سماحدقياني2515/35047219

03,0003,0007,0013,00محمد عبد المالكدھينة2616/35044707

02,0003,0006,0011,00الكاھنةشاوش خوان2716/35034542

02,0002,0005,0009,00فاتنشناف2839075212

02,0002,0005,0009,00ياسمينةعباس2906/4050522

ھندعبد الوھاب3016/35035862

02,0003,0005,5010,50منالعشيبة3115/35040615

محمد ا�مينغراب3216/35041905

02,0002,0005,0009,00فوزيةقاسم3315/35049283

سماحقرمي3416/35045293

02,0002,0005,0009,00سلسبيل املقسوري3516/35036155

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

02,0003,0006,0011,00أمانيقطاف3616/35037065

نور الھدىقطاف 3715/35044056

02,0002,5005,0009,50كلثومق عي3816/35041168

02,0002,0006,0010,00صبرينةقنفود3916/35040283

03,0003,0007,0013,00شيماءكربوع4016/39085080

02,0002,0003,0007,00حياةھادف4116/35039767

02,0003,0005,0010,00اميمة ورد المنىھذلي4216/35111637

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

ZERARI  SIHAM ENSEIGNER LA PRONONCIATION : الفوج : 01المقياس

ا;سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

02,0002,0004,0008,00ثناءالعلوي0116/39073134

02,0002,0005,0009,00مروىتواتي0216/35044712

02,0002,0003,0007,00الشيماءتونسي0316/35041870

02,0003,0007,0012,00رميساءحدنانة0416/35036116

02,0003,0006,0011,00عبد الحميدحسين0516/35041069

02,0002,0005,0009,00كنزةحناشي0616/35054445

02,0002,0004,0008,00رحيل عائشةحني0716/35040914

02,0003,0005,0010,00جھانحنيش0816/35040840

02,0002,0005,0009,00ذكرىخشانة0916/35036095

02,0002,0003,0007,00مريمخشعي1016/35041908

اسامةخنوفة1106/4034660

03,0003,0007,0013,00رفيدة مودةرايس1216/35053803

ا/سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

ZERARI   SIHAM ENSEIGNER LA PRONONCIATION : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

02,0003,0006,0011,00إكرامربعي1316/35044569

02,0002,0007,0011,00آيةركيبي1416/35036978

02,0002,0004,5008,50أسامةرميثة1516/39074389

02,0003,0006,0011,00مزدلفةرياق1616/35041909

03,0003,0007,0013,00بلقيسزاغز1716/35036055

02,0003,0006,0011,00سارةزحنيت1816/35039571

02,0002,0005,0009,00نھاد رشا أميرةزرقين1916/35036332

02,0003,0006,0011,00نور ا=يمانزروال2015/35040769

ميادةزروالي2116/35038592

03,0003,0007,0013,00نور اليقينزنبوط2216/35038705

مباركةسالم2316/35046187

02,0002,0004,5008,50لزھرسايح2416/35051309

02,0003,0007,0012,00حياةسكوب2516/35037488

02,0002,0004,5008,50حسينةسلمون2616/35037463

02,0002,0003,0007,00سلمىسماعين2715/35049856

02,0003,0004,5009,50ف@سوفلي2816/39085980

02,0002,0007,0011,00حنانسيبوط2916/35040867

02,0002,0005,0009,00سعدقدام3016/39084994

02,0003,0006,0011,00فاطمةكحول3104/4048064

02,0002,0005,0009,00منالكندري3206/3088313

صفاءلشلح 3311/9043441

02,0003,0005,5010,50ريانلطرش3416/35036123

02,0003,0006,0011,00يمينةمبروكي3516/35035936

بسكرة في : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

02,0003,0007,0012,00سلسبيلمرغاد3615/35048934

02,0002,5005,5010,00أسماءمزوز3716/35040546

02,0002,0007,0011,00حياةمقدم3816/35039769

02,0003,0006,5011,50نسرينمنصور3916/35036329

03,0003,0007,0013,00الخنساءمودع4016/35036015

ناريمانناجي4115/35043210

02,0004,0007,0013,00دنيانويوة4216/35037548

ا/سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

ZERARI     SIHAM ENSEIGNER LA PRONONCIATION : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

مريمبركات0115/35048592

04,0005,0004,0013,00أملبكاري0216/35037074

ياسمينب ل0315/35044785

03,0005,0004,0012,00حسناءبلعتروس0416/35044602

03,0005,0004,0012,00شرينبلكحلة0515/4030028

02,0004,0005,0011,00إنتصاربن الزاوي0616/39051300

03,0004,0005,0012,00سھامبن دايخة0714/35034696

مريمبن طالب 0813/35043256

عليبن طراح0916/350.43022

فاطمة الزھراءبن فرج /1013/35029375

03,0004,0004,0011,00امالبوبيش1116/35037287

03,0004,0006,0013,00إلھامبوج ل1216/35047884

ا5سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DAKHIA MELABORATION D UNE PROBLEMATIQU : الفوج : 01المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

03,0004,0005,0012,00روانبوجمعة1316/35044627

03,0004,0005,0012,00أم الخيربوعافية1413/35033175

03,0004,0005,0012,00آمالبوعام1502/443924

03,0004,0005,0012,00رفيدةبوعزيزي1616/35053796

03,0004,0005,0012,00وھيبةبوغرارة1716/35035909

02,0005,0005,0012,00عبيربولطيف1816/35036214

03,0004,0005,0012,00ھدىبومعزة1916/35052711

04,0005,0005,0014,00أيمنبونحاس2016/35037133

04,0005,0005,0014,00ھواريةجحافي2116/35052238

02,0004,0005,0011,00حم ويجرو2216/35034723

04,0004,0005,0013,00نريمانجنيحي2316/35039448

03,0004,0005,0012,00عبدالغنيحمدي2414/39056250

03,0004,0005,0012,00سماحدقياني2515/35047219

02,0005,0004,0011,00محمد عبد المالكدھينة2616/35044707

02,0004,0005,0011,00الكاھنةشاوش خوان2716/35034542

03,0004,0004,0011,00فاتنشناف2839075212

02,0004,0005,0011,00ياسمينةعباس2906/4050522

ھندعبد الوھاب3016/35035862

03,0004,0005,0012,00منالعشيبة3115/35040615

03,0004,0005,0012,00محمد ا�مينغراب3216/35041905

02,0004,0005,0011,00فوزيةقاسم3315/35049283

سماحقرمي3416/35045293

03,0005,0004,0012,00سلسبيل املقسوري3516/35036155

بسكرة في : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

04,0005,0005,0014,00أمانيقطاف3616/35037065

نور الھدىقطاف 3715/35044056

03,0004,0005,0012,00كلثومق عي3816/35041168

03,0004,0005,0012,00صبرينةقنفود3916/35040283

04,0004,0006,0014,00شيماءكربوع4016/39085080

03,0004,0005,0012,00حياةھادف4116/35039767

03,0004,0005,0012,00اميمة ورد المنىھذلي4216/35111637

ا5سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DAKHIA MELABORATION D UNE PROBLEMATIQU : الفوج : 01المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

04,0004,0005,0013,00ثناءالعلوي0116/39073134

03,0004,0005,0012,00مروىتواتي0216/35044712

03,0004,0005,0012,00الشيماءتونسي0316/35041870

04,0004,0005,0013,00رميساءحدنانة0416/35036116

04,0004,5006,0014,50عبد الحميدحسين0516/35041069

04,0004,0005,0013,00كنزةحناشي0616/35054445

04,0004,0005,0013,00رحيل عائشةحني0716/35040914

04,0004,0005,0013,00جھانحنيش0816/35040840

04,0004,0005,0013,00ذكرىخشانة0916/35036095

04,0004,0004,0012,00مريمخشعي1016/35041908

اسامةخنوفة1106/4034660

04,0004,0006,0014,00رفيدة مودةرايس1216/35053803

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DAKHIA MELABORATION D UNE PROBLEMATIQU : الفوج : 02المقياس

ا6سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

04,0004,0004,0012,00إكرامربعي1316/35044569

03,0004,0004,0011,00آيةركيبي1416/35036978

02,0004,0006,0012,00أسامةرميثة1516/39074389

04,0004,0004,0012,00مزدلفةرياق1616/35041909

04,0004,0006,0014,00بلقيسزاغز1716/35036055

04,0004,0005,0013,00سارةزحنيت1816/35039571

04,0004,0004,0012,00نھاد رشا أميرةزرقين1916/35036332

04,0004,0005,0013,00نور ا=يمانزروال2015/35040769

ميادةزروالي2116/35038592

04,0004,0004,0012,00نور اليقينزنبوط2216/35038705

03,0004,0004,0011,00مباركةسالم2316/35046187

02,0004,0005,0011,00لزھرسايح2416/35051309

04,0004,0004,0012,00حياةسكوب2516/35037488

04,0004,0003,0011,00حسينةسلمون2616/35037463

03,0004,0004,0011,00سلمىسماعين2715/35049856

03,0004,0005,0012,00ف@سوفلي2816/39085980

03,0004,0005,0012,00حنانسيبوط2916/35040867

04,0004,0005,0013,00سعدقدام3016/39084994

04,0004,0007,0015,00فاطمةكحول3104/4048064

04,0004,0005,0013,00منالكندري3206/3088313

صفاءلشلح 3311/9043441

04,0004,0005,0013,00ريانلطرش3416/35036123

03,0004,0005,0012,00يمينةمبروكي3516/35035936

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

02,0004,0005,0011,00سلسبيلمرغاد3615/35048934

04,0004,0005,0013,00أسماءمزوز3716/35040546

04,0004,0005,0013,00حياةمقدم3816/35039769

03,0004,0005,0012,00نسرينمنصور3916/35036329

02,0004,0005,0011,00الخنساءمودع4016/35036015

ناريمانناجي4115/35043210

02,0004,0005,0011,00دنيانويوة4216/35037548

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DAKHIA MELABORATION D UNE PROBLEMATIQU : الفوج : 02المقياس

ا6سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

مريمبركات0115/35048592

03,5003,5005,0012,00أملبكاري0216/35037074

ياسمينب ل0315/35044785

04,0004,0008,0016,00حسناءبلعتروس0416/35044602

03,7503,7507,5015,00شرينبلكحلة0515/4030028

03,0002,5005,5011,00إنتصاربن الزاوي0616/39051300

03,7502,5005,7512,00سھامبن دايخة0714/35034696

مريمبن طالب 0813/35043256

عليبن طراح0916/350.43022

فاطمة الزھراءبن فرج /1013/35029375

03,5003,5006,5013,50امالبوبيش1116/35037287

03,7502,5005,7512,00إلھامبوج ل1216/35047884

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

BENAISSA LAZHARTECHN DOCUMENTAIR/PROJ DE RECH : الفوج : 01المقياس

ا;سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

04,5002,5007,0014,00روانبوجمعة1316/35044627

02,7502,5005,0010,25أم الخيربوعافية1413/35033175

03,0003,5006,5013,00آمالبوعام1502/443924

03,7504,0007,7515,50رفيدةبوعزيزي1616/35053796

03,2503,0006,2512,50وھيبةبوغرارة1716/35035909

03,5003,0007,0013,50عبيربولطيف1816/35036214

02,7503,0005,7511,50ھدىبومعزة1916/35052711

03,2503,0006,2512,50أيمنبونحاس2016/35037133

04,0002,7506,7513,50ھواريةجحافي2116/35052238

03,5003,0007,0013,50حم ويجرو2216/35034723

02,7503,0005,5011,25نريمانجنيحي2316/35039448

03,0002,5005,0010,50عبدالغنيحمدي2414/39056250

03,5002,5006,0012,00سماحدقياني2515/35047219

04,0003,5007,0014,50محمد عبد المالكدھينة2616/35044707

02,7503,5006,2512,50الكاھنةشاوش خوان2716/35034542

03,7502,5005,7512,00فاتنشناف2839075212

02,5002,5005,0010,00ياسمينةعباس2906/4050522

ھندعبد الوھاب3016/35035862

03,0002,5005,5011,00منالعشيبة3115/35040615

03,2502,2504,5010,00محمد ا�مينغراب3216/35041905

02,7502,5005,0010,25فوزيةقاسم3315/35049283

سماحقرمي3416/35045293

03,7502,5006,2512,50سلسبيل املقسوري3516/35036155

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

03,0003,5007,0013,50أمانيقطاف3616/35037065

نور الھدىقطاف 3715/35044056

02,7503,0005,0010,75كلثومق عي3816/35041168

03,2503,0006,2512,50صبرينةقنفود3916/35040283

04,0004,0008,0016,00شيماءكربوع4016/39085080

03,0003,0006,0012,00حياةھادف4116/35039767

04,0002,5006,5013,00اميمة ورد المنىھذلي4216/35111637

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

TECHN DOCUMENTAIR/PROJ DE RECH : الفوج : 01المقياس

ا;سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

02,7502,5005,0010,25ثناءالعلوي0116/39073134

03,7503,0006,7513,50مروىتواتي0216/35044712

02,7503,0005,2511,00الشيماءتونسي0316/35041870

04,5003,0007,5015,00رميساءحدنانة0416/35036116

02,5003,0005,5011,00عبد الحميدحسين0516/35041069

03,2503,0006,2512,50كنزةحناشي0616/35054445

04,5003,0007,5015,00رحيل عائشةحني0716/35040914

04,0003,0007,0014,00جھانحنيش0816/35040840

05,0003,0008,0016,00ذكرىخشانة0916/35036095

03,5003,0006,5013,00مريمخشعي1016/35041908

اسامةخنوفة1106/4034660

04,0002,5006,5013,00رفيدة مودةرايس1216/35053803

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

BENAISSA LAZHARTECHN DOCUMENTAIR/PROJ DE RECH : الفوج : 02المقياس

ا6سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

03,7503,0007,0013,75إكرامربعي1316/35044569

03,2502,5005,5011,25آيةركيبي1416/35036978

03,0003,0006,0012,00أسامةرميثة1516/39074389

04,0003,5007,5015,00مزدلفةرياق1616/35041909

03,2503,0006,2512,50بلقيسزاغز1716/35036055

03,0003,0006,0012,00سارةزحنيت1816/35039571

03,7502,2504,0010,00نھاد رشا أميرةزرقين1916/35036332

04,0003,0007,0014,00نور ا=يمانزروال2015/35040769

ميادةزروالي2116/35038592

03,5002,5006,0012,00نور اليقينزنبوط2216/35038705

مباركةسالم2316/35046187

02,5003,0006,5012,00لزھرسايح2416/35051309

03,5003,0006,5013,00حياةسكوب2516/35037488

03,5003,0005,2511,75حسينةسلمون2616/35037463

03,0003,0006,0012,00سلمىسماعين2715/35049856

03,5003,0006,5013,00ف@سوفلي2816/39085980

03,2503,5004,2511,00حنانسيبوط2916/35040867

04,0003,5007,5015,00سعدقدام3016/39084994

04,0003,5007,5015,00فاطمةكحول3104/4048064

03,5003,5007,0014,00منالكندري3206/3088313

صفاءلشلح 3311/9043441

03,5002,5006,0012,00ريانلطرش3416/35036123

03,2503,0006,2512,50يمينةمبروكي3516/35035936

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

03,2502,7505,2511,25سلسبيلمرغاد3615/35048934

03,7503,5007,5014,75أسماءمزوز3716/35040546

03,2503,5005,2512,00حياةمقدم3816/35039769

03,2502,5006,7512,50نسرينمنصور3916/35036329

03,7502,5006,2512,50الخنساءمودع4016/35036015

ناريمانناجي4115/35043210

04,5003,0007,5015,00دنيانويوة4216/35037548

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

TECHN DOCUMENTAIR/PROJ DE RECH : الفوج : 02المقياس

ا6سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

مريمبركات0115/35048592

04,0005,0004,0013,00أملبكاري0216/35037074

ياسمينب ل0315/35044785

03,0005,0004,0012,00حسناءبلعتروس0416/35044602

03,0005,0004,0012,00شرينبلكحلة0515/4030028

02,0004,0005,0011,00إنتصاربن الزاوي0616/39051300

03,0004,0005,0012,00سھامبن دايخة0714/35034696

مريمبن طالب 0813/35043256

عليبن طراح0916/350.43022

فاطمة الزھراءبن فرج /1013/35029375

03,0004,0004,0011,00امالبوبيش1116/35037287

03,0004,0006,0013,00إلھامبوج ل1216/35047884

ا5سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DAKHIA MMETH D ELABORA D UN MEM EN DLC : الفوج : 01المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

03,0004,0005,0012,00روانبوجمعة1316/35044627

03,0004,0005,0012,00أم الخيربوعافية1413/35033175

03,0004,0005,0012,00آمالبوعام1502/443924

03,0004,0005,0012,00رفيدةبوعزيزي1616/35053796

03,0004,0005,0012,00وھيبةبوغرارة1716/35035909

02,0005,0005,0012,00عبيربولطيف1816/35036214

03,0004,0005,0012,00ھدىبومعزة1916/35052711

04,0005,0005,0014,00أيمنبونحاس2016/35037133

04,0005,0005,0014,00ھواريةجحافي2116/35052238

02,0004,0005,0011,00حم ويجرو2216/35034723

04,0004,0005,0013,00نريمانجنيحي2316/35039448

03,0004,0005,0012,00عبدالغنيحمدي2414/39056250

03,0004,0005,0012,00سماحدقياني2515/35047219

02,0005,0004,0011,00محمد عبد المالكدھينة2616/35044707

02,0004,0005,0011,00الكاھنةشاوش خوان2716/35034542

03,0004,0004,0011,00فاتنشناف2839075212

02,0004,0005,0011,00ياسمينةعباس2906/4050522

ھندعبد الوھاب3016/35035862

03,0004,0005,0012,00منالعشيبة3115/35040615

03,0004,0005,0012,00محمد ا�مينغراب3216/35041905

02,0004,0005,0011,00فوزيةقاسم3315/35049283

سماحقرمي3416/35045293

03,0005,0004,0012,00سلسبيل املقسوري3516/35036155

بسكرة في : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

04,0005,0005,0014,00أمانيقطاف3616/35037065

نور الھدىقطاف 3715/35044056

03,0004,0005,0012,00كلثومق عي3816/35041168

03,0004,0005,0012,00صبرينةقنفود3916/35040283

04,0004,0006,0014,00شيماءكربوع4016/39085080

03,0004,0005,0012,00حياةھادف4116/35039767

03,0004,0005,0012,00اميمة ورد المنىھذلي4216/35111637

ا5سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DAKHIA MMETH D ELABORA D UN MEM EN DLC : الفوج : 01المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

04,0004,0005,0013,00ثناءالعلوي0116/39073134

03,0004,0005,0012,00مروىتواتي0216/35044712

03,0004,0005,0012,00الشيماءتونسي0316/35041870

04,0004,0005,0013,00رميساءحدنانة0416/35036116

04,0004,5006,0014,50عبد الحميدحسين0516/35041069

04,0004,0005,0013,00كنزةحناشي0616/35054445

04,0004,0005,0013,00رحيل عائشةحني0716/35040914

04,0004,0005,0013,00جھانحنيش0816/35040840

04,0004,0005,0013,00ذكرىخشانة0916/35036095

04,0004,0004,0012,00مريمخشعي1016/35041908

اسامةخنوفة1106/4034660

04,0004,0006,0014,00رفيدة مودةرايس1216/35053803

ا/سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DAKHIA MMETH D ELABORA D UN MEM EN DLC : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

04,0004,0004,0012,00إكرامربعي1316/35044569

03,0004,0004,0011,00آيةركيبي1416/35036978

02,0004,0006,0012,00أسامةرميثة1516/39074389

04,0004,0004,0012,00مزدلفةرياق1616/35041909

04,0004,0006,0014,00بلقيسزاغز1716/35036055

04,0004,0005,0013,00سارةزحنيت1816/35039571

04,0004,0004,0012,00نھاد رشا أميرةزرقين1916/35036332

04,0004,0005,0013,00نور ا=يمانزروال2015/35040769

ميادةزروالي2116/35038592

04,0004,0004,0012,00نور اليقينزنبوط2216/35038705

03,0004,0004,0011,00مباركةسالم2316/35046187

02,0004,0005,0011,00لزھرسايح2416/35051309

04,0004,0004,0012,00حياةسكوب2516/35037488

04,0004,0003,0011,00حسينةسلمون2616/35037463

03,0004,0004,0011,00سلمىسماعين2715/35049856

03,0004,0005,0012,00ف@سوفلي2816/39085980

03,0004,0005,0012,00حنانسيبوط2916/35040867

04,0004,0005,0013,00سعدقدام3016/39084994

04,0004,0007,0015,00فاطمةكحول3104/4048064

04,0004,0005,0013,00منالكندري3206/3088313

صفاءلشلح 3311/9043441

04,0004,0005,0013,00ريانلطرش3416/35036123

03,0004,0005,0012,00يمينةمبروكي3516/35035936

بسكرة في : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

02,0004,0005,0011,00سلسبيلمرغاد3615/35048934

04,0004,0005,0013,00أسماءمزوز3716/35040546

04,0004,0005,0013,00حياةمقدم3816/35039769

03,0004,0005,0012,00نسرينمنصور3916/35036329

02,0004,0005,0011,00الخنساءمودع4016/35036015

ناريمانناجي4115/35043210

02,0004,0005,0011,00دنيانويوة4216/35037548

ا/سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DAKHIA MMETH D ELABORA D UN MEM EN DLC : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

مريمبركات0115/35048592

03,0003,5006,5013,00أملبكاري0216/35037074

ياسمينب ل0315/35044785

03,0003,5006,5013,00حسناءبلعتروس0416/35044602

03,5004,0006,5014,00شرينبلكحلة0515/4030028

02,5004,0006,5013,00إنتصاربن الزاوي0616/39051300

03,0003,5005,5012,00سھامبن دايخة0714/35034696

مريمبن طالب 0813/35043256

عليبن طراح0916/350.43022

فاطمة الزھراءبن فرج /1013/35029375

03,0003,5006,5013,00امالبوبيش1116/35037287

03,0004,5007,0014,50إلھامبوج ل1216/35047884

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

SAOULI SoniaPRATIQUES COMMUNICATIONNELLES : الفوج : 01المقياس

ا;سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

03,0003,5005,5012,00روانبوجمعة1316/35044627

02,5003,5006,0012,00أم الخيربوعافية1413/35033175

02,5004,0006,5013,00آمالبوعام1502/443924

03,5003,5006,0013,00رفيدةبوعزيزي1616/35053796

03,5004,0006,5014,00وھيبةبوغرارة1716/35035909

03,5005,0007,5016,00عبيربولطيف1816/35036214

03,5003,5006,5013,50ھدىبومعزة1916/35052711

03,5005,0008,0016,50أيمنبونحاس2016/35037133

03,5004,5007,5015,50ھواريةجحافي2116/35052238

05,0003,5006,5015,00حم ويجرو2216/35034723

03,0003,5006,5013,00نريمانجنيحي2316/35039448

02,5004,0006,5013,00عبدالغنيحمدي2414/39056250

03,5004,5007,5015,50سماحدقياني2515/35047219

05,0003,5007,5016,00محمد عبد المالكدھينة2616/35044707

03,5004,5007,0015,00الكاھنةشاوش خوان2716/35034542

03,0004,0006,5013,50فاتنشناف2839075212

02,5003,5007,0013,00ياسمينةعباس2906/4050522

ھندعبد الوھاب3016/35035862

02,5003,5006,5012,50منالعشيبة3115/35040615

05,0002,0005,0012,00محمد ا�مينغراب3216/35041905

03,0003,5006,5013,00فوزيةقاسم3315/35049283

سماحقرمي3416/35045293

02,5004,0006,5013,00سلسبيل املقسوري3516/35036155

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

03,5004,5007,5015,50أمانيقطاف3616/35037065

نور الھدىقطاف 3715/35044056

03,5004,5007,5015,50كلثومق عي3816/35041168

03,5003,5006,0013,00صبرينةقنفود3916/35040283

05,0004,0007,0016,00شيماءكربوع4016/39085080

02,5003,5006,0012,00حياةھادف4116/35039767

05,0004,0007,0016,00اميمة ورد المنىھذلي4216/35111637

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بطاقة المتابعة البيداغوجية

SAOULI SoniaPRATIQUES COMMUNICATIONNELLES : الفوج : 01المقياس

ا;سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لAدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

02,5004,0006,5013,00ثناءالعلوي0116/39073134

03,0003,5006,5013,00مروىتواتي0216/35044712

02,5003,5006,0012,00الشيماءتونسي0316/35041870

03,0004,0007,0014,00رميساءحدنانة0416/35036116

03,0003,0006,0012,00عبد الحميدحسين0516/35041069

03,0004,0007,0014,00كنزةحناشي0616/35054445

03,0003,5006,5013,00رحيل عائشةحني0716/35040914

03,0004,0007,0014,00جھانحنيش0816/35040840

03,0003,5006,5013,00ذكرىخشانة0916/35036095

03,0003,5006,5013,00مريمخشعي1016/35041908

اسامةخنوفة1106/4034660

03,5005,0007,5016,00رفيدة مودةرايس1216/35053803

ا/سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

SAOULI SoniaPRATIQUES COMMUNICATIONNELLES : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

03,0005,0007,5015,50إكرامربعي1316/35044569

03,0004,5006,5014,00آيةركيبي1416/35036978

03,0003,5006,5013,00أسامةرميثة1516/39074389

03,0005,0007,5015,50مزدلفةرياق1616/35041909

03,5005,0007,5016,00بلقيسزاغز1716/35036055

02,5003,5007,0013,00سارةزحنيت1816/35039571

02,5003,5006,0012,00نھاد رشا أميرةزرقين1916/35036332

03,5004,5006,5014,50نور ا=يمانزروال2015/35040769

ميادةزروالي2116/35038592

03,5005,0007,5016,00نور اليقينزنبوط2216/35038705

02,5003,5006,0012,00مباركةسالم2316/35046187

03,0003,5006,5013,00لزھرسايح2416/35051309

03,0003,5006,5013,00حياةسكوب2516/35037488

03,0003,5006,5013,00حسينةسلمون2616/35037463

02,5003,5006,5012,50سلمىسماعين2715/35049856

02,5003,5006,5012,50ف@سوفلي2816/39085980

03,0003,5007,0013,50حنانسيبوط2916/35040867

02,5003,5006,0012,00سعدقدام3016/39084994

03,5005,0007,5016,00فاطمةكحول3104/4048064

03,0004,0007,5014,50منالكندري3206/3088313

صفاءلشلح 3311/9043441

03,5004,0007,5015,00ريانلطرش3416/35036123

03,0003,5007,0013,50يمينةمبروكي3516/35035936

بسكرة في : 

رئيس القسم

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 1\2



جامعة محمد خيذر بسكرة

كلية ا�داب و اللغات

قسم ا�داب واللغات ا�جنبية

ا�ستاذ (ة): 

INT 1INT 2INT 3الع مة النھائية

. / 05. / 05. / 10. / 20

03,5003,5006,5013,50سلسبيلمرغاد3615/35048934

03,0004,0006,0013,00أسماءمزوز3716/35040546

03,0003,5006,5013,00حياةمقدم3816/35039769

03,0003,5006,5013,00نسرينمنصور3916/35036329

03,5004,5007,5015,50الخنساءمودع4016/35036015

ناريمانناجي4115/35043210

03,5004,0007,5015,00دنيانويوة4216/35037548

ا/سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

SAOULI SoniaPRATIQUES COMMUNICATIONNELLES : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

تعليمية اللغات ا�جنبية

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لBدارة قبل إمتحان نھاية السداسي.

صفحة : 2\2


