
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

04,0004,0007,0015,00عنتربادي0116/35054329

03,0003,0004,5010,50وسامبادي0216/35035892

04,0003,5005,0012,50ھاجربرباري0315/35042002

03,0004,0007,0014,00قاسمبرمضاني0416/35043470

03,0003,5006,5013,00رميساءبريش0508/5036771

رميصاءبسكري0616/39076773

03,0003,0006,5012,50أسماءبلعباسي0716/35045258

04,0004,0007,5015,50عبدالقادربن بريكة0804/4045767

04,0004,5008,0016,50فطيمة الزھرةبن دحمان0916/35052653

04,0004,0006,5014,50لمياءبن سالم1016/35043035

كريمةبن سمينة1114/35040291

محمد مھديبن علية1215/35037922

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

 BENZIDCHAMP ET DISCOURS LITTERAIRES : الفوج : 01المقياس

ا9سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

02,5003,0005,5011,00خولةبن عون1316/35053727

صابربودوح1416/35040581

04,0004,0007,0015,00نصيرةبوسعد1514/35013574

راويةبوشارب1616/35036106

03,5004,0007,0014,50نسرينبوعيشة1716/35048330

04,0004,0007,5015,50فاطمة الزھراءجلول1815/35043851

04,5004,0006,0014,50مريمجوامع1916/35052684

04,0003,5006,0013,50ايماندباخ2016/35048222

أحمد وليمدبشونة2115/35037587

03,5004,0006,5014,00بسمةدعاس2210/5039104

ھناءدھان2312/5037644

04,0003,5006,0013,50صفاءشالة2416/35045653

04,0003,5006,0013,50إنصارشايب ذراع2516/35048574

ريمةشتوح2616/35040930

03,0003,0006,5012,50عائشةشيتور2716/35045302

كريمةصحراوي2816/39075251

04,0004,0007,5015,50ج لضيافي2916/35036058

04,0004,5006,0014,50فطيمة الزھرةعاقلي3016/35038202

3116/35039915A 04,0004,5006,0014,50ھدىعبيد

04,0004,0007,0015,00غنيةعرواو 3215/35050465

رانياعطية3316/35036100

سميرعلوي3416/35050039

04,0004,0006,0014,00م كعمران3516/35036310

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لDدارة 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

أنوارعيساوي3612/5029838

03,0003,5005,5012,00سناءفتيتي3716/39055125

3816/35041098A 03,5004,0005,0012,50عبيرفرج

شيماءفلوسي3915/35037792

04,0004,0007,5015,50زرزور بن الخير  قرقط4016/35049735

اكرمقطوشي4114/35043916

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

BENZIDCHAMP ET DISCOURS LITTERAIRES : الفوج : 01المقياس

ا9سماللقبرقم 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 لDدارة 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

03,5003,5005,5012,50خنساءالعلوش0116/35046558

03,0003,0005,5011,50أسماءترغيني0215/35037547

04,0004,5006,5015,00ايناسحوحو0314/35039902

04,0004,0007,5015,50ناديةحوحو0416/35052696

04,0004,0008,0016,00أحمدخلفون05296/1

03,5003,5005,5012,50شيماءخلفون0616/35054071

04,0003,5005,5013,00منالخيذر0716/35038561

04,0004,0006,5014,50عبيدةخير الدين0816/35036213

04,0004,5007,0015,50شامي أحمدخيرالدين0901/437709

محمد الصالحربيع1008/5036207

03,0003,5005,5012,00صفاءرماضنة1116/39061801

03,0004,0005,5012,50ف0رويني1216/35042376

ا3سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

BENZIDCHAMP ET DISCOURS LITTERAIRES : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

حنانزادم1315/35047703

04,5004,0006,5015,00امينةزاغز1416/35036034

04,0004,0007,0015,00أنورزير1516/35035988

04,0004,0007,0015,00ع ء الدينزير1616/35036221

04,0004,5006,5015,00رضوانسبتي1713/35044111

ادريسسعدودي1816/35048665

04,0004,0006,5014,50محمد ابراھيمسكساف1916/35036264

ليندةس مي2014/35035054

04,0004,0007,5015,50ياسمينصولي2116/35038819

04,0004,0006,5014,50اشراقطبش2216/35042103

03,0003,0007,0013,00سليمةقوراري2315/35037755

أميرةقيرن2416/35048495

سيليا3لي2516/35037884

03,0002,5006,0011,50ايمانلقبيبي2616/35040805

04,0004,5007,0015,50انوار ا@يمانمباركي2716/35037316

02,5003,0006,0011,50شيماءمباركي2816/35041652

2916/36005209A 04,0003,5007,0014,50شروقمعطى

ايمانمعلم3016/35052510

03,5003,5005,5012,50سارةمليكي3116/35036144

03,5003,5006,5013,50الياسمنصري3216/35036025

03,5003,5006,5013,50رمضانموالد3313/32055859

04,0004,0006,5014,50أحمد أمينميموني3412/5032119

04,0003,0005,5012,50رميساءنحالي3516/35037653

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 لCدارة 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

03,0003,0005,5011,50سرابنصيب3616/35047580

04,0004,5006,0014,50عبيرنواري3716/35054252

ياسمينھادي3816/35038816

ا3سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

BENZIDCHAMP ET DISCOURS LITTERAIRES : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لCدارة 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

02,0001,0005,0008,00عنتربادي0116/35054329

00,0000,0000,0000,00وسامبادي0216/35035892

00,5002,0003,5006,00ھاجربرباري0315/35042002

00,0001,0003,0004,00قاسمبرمضاني0416/35043470

02,5003,0006,5012,00رميساءبريش0508/5036771

01,5002,0005,0008,50رميصاءبسكري0616/39076773

01,0000,0000,0001,00أسماءبلعباسي0716/35045258

02,5003,5007,5013,50عبدالقادربن بريكة0804/4045767

04,0004,0007,5015,50فطيمة الزھرةبن دحمان0916/35052653

02,0001,5003,5007,00لمياءبن سالم1016/35043035

02,0002,0002,0006,00كريمةبن سمينة1114/35040291

محمد مھديبن علية1215/35037922

ا0سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DJEROU DouniaTEXTE SIGNE ET CONNOTATION : الفوج : 01المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

02,0000,5003,0005,50خولةبن عون1316/35053727

00,0000,0000,0000,00صابربودوح1416/35040581

00,0002,5006,0008,50نصيرةبوسعد1514/35013574

02,0001,0003,0006,00راويةبوشارب1616/35036106

00,5001,0003,0004,50نسرينبوعيشة1716/35048330

03,0002,5006,0011,50فاطمة الزھراءجلول1815/35043851

02,0002,5006,0010,50مريمجوامع1916/35052684

01,5001,0002,5005,00ايماندباخ2016/35048222

أحمد وليمدبشونة2115/35037587

01,5000,5002,0004,00بسمةدعاس2210/5039104

ھناءدھان2312/5037644

02,0002,0005,0009,00صفاءشالة2416/35045653

01,7501,7504,0007,50إنصارشايب ذراع2516/35048574

ريمةشتوح2616/35040930

01,0000,0000,0001,00عائشةشيتور2716/35045302

01,5000,0000,0001,50كريمةصحراوي2816/39075251

01,5001,0003,0005,50ج لضيافي2916/35036058

02,0001,5003,5007,00فطيمة الزھرةعاقلي3016/35038202

3116/35039915A 02,0001,0006,0009,00ھدىعبيد

02,0002,0006,0010,00غنيةعرواو 3215/35050465

00,0000,0000,0000,00رانياعطية3316/35036100

سميرعلوي3416/35050039

01,5000,5003,0005,00م كعمران3516/35036310

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 لDدارة 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

أنوارعيساوي3612/5029838

02,0002,0003,0007,00سناءفتيتي3716/39055125

3816/35041098A 02,0000,0000,0002,00عبيرفرج

شيماءفلوسي3915/35037792

03,5003,5007,5014,50زرزور بن الخير  قرقط4016/35049735

اكرمقطوشي4114/35043916

ا0سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DJEROU DouniaTEXTE SIGNE ET CONNOTATION : الفوج : 01المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لDدارة 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

00,0000,0000,0000,00خنساءالعلوش0116/35046558

01,0001,0002,5004,50أسماءترغيني0215/35037547

03,2501,5005,5010,25ايناسحوحو0314/35039902

03,0003,5006,0012,50ناديةحوحو0416/35052696

04,0004,0008,0016,00أحمدخلفون05296/1

02,5002,0005,5010,00شيماءخلفون0616/35054071

03,0002,5004,0009,50منالخيذر0716/35038561

03,0003,0006,0012,00عبيدةخير الدين0816/35036213

03,0002,5006,0011,50شامي أحمدخيرالدين0901/437709

محمد الصالحربيع1008/5036207

00,0001,5002,5004,00صفاءرماضنة1116/39061801

01,5002,0004,0007,50ف0رويني1216/35042376

ا3سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DJEROU DouniaTEXTE SIGNE ET CONNOTATION : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

00,0000,0000,0000,00حنانزادم1315/35047703

02,0003,0005,0010,00امينةزاغز1416/35036034

02,5001,5005,0009,00أنورزير1516/35035988

01,5001,0002,0004,50ع ء الدينزير1616/35036221

03,0002,5005,0010,50رضوانسبتي1713/35044111

ادريسسعدودي1816/35048665

01,5001,0002,0004,50محمد ابراھيمسكساف1916/35036264

ليندةس مي2014/35035054

02,5002,5006,0011,00ياسمينصولي2116/35038819

03,0002,0004,0009,00اشراقطبش2216/35042103

01,0001,0002,0004,00سليمةقوراري2315/35037755

00,5000,0000,0000,50أميرةقيرن2416/35048495

سيليا3لي2516/35037884

01,0000,5002,5004,00ايمانلقبيبي2616/35040805

01,0002,0003,0006,00انوار ا@يمانمباركي2716/35037316

00,0002,0003,5005,50شيماءمباركي2816/35041652

2916/36005209A 01,0000,5002,5004,00شروقمعطى

ايمانمعلم3016/35052510

02,0001,0003,5006,50سارةمليكي3116/35036144

01,5001,0001,5004,00الياسمنصري3216/35036025

02,0000,0000,0002,00رمضانموالد3313/32055859

02,0004,0007,0013,00أحمد أمينميموني3412/5032119

00,0002,0003,5005,50رميساءنحالي3516/35037653

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 لCدارة 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

01,0002,0003,0006,00سرابنصيب3616/35047580

00,0001,0003,0004,00عبيرنواري3716/35054252

ياسمينھادي3816/35038816

ا3سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DJEROU DouniaTEXTE SIGNE ET CONNOTATION : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لCدارة 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

03,5004,5005,0013,00عنتربادي0116/35054329

00,0004,5005,0009,50وسامبادي0216/35035892

00,5000,50ھاجربرباري0315/35042002

01,5004,0005,0010,50قاسمبرمضاني0416/35043470

01,0004,0005,0010,00رميساءبريش0508/5036771

02,0002,0002,0006,00رميصاءبسكري0616/39076773

01,5001,50أسماءبلعباسي0716/35045258

02,0004,5005,0011,50عبدالقادربن بريكة0804/4045767

04,0004,0008,0016,00فطيمة الزھرةبن دحمان0916/35052653

00,0003,0004,0007,00لمياءبن سالم1016/35043035

02,5002,0002,0006,50كريمةبن سمينة1114/35040291

محمد مھديبن علية1215/35037922

ا0سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

GUETTAFI SIHEMLITTERATURES  FRANCOPHONES : الفوج : 01المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

02,5003,5004,0010,00خولةبن عون1316/35053727

صابربودوح1416/35040581

02,0004,0005,0011,00نصيرةبوسعد1514/35013574

02,5004,0004,0010,50راويةبوشارب1616/35036106

01,0004,0004,0009,00نسرينبوعيشة1716/35048330

04,0003,0003,0010,00فاطمة الزھراءجلول1815/35043851

01,5001,50مريمجوامع1916/35052684

01,0002,0002,0005,00ايماندباخ2016/35048222

أحمد وليمدبشونة2115/35037587

00,5002,0003,5006,00بسمةدعاس2210/5039104

ھناءدھان2312/5037644

02,5004,0004,5011,00صفاءشالة2416/35045653

01,0004,0004,5009,50إنصارشايب ذراع2516/35048574

ريمةشتوح2616/35040930

00,5000,50عائشةشيتور2716/35045302

كريمةصحراوي2816/39075251

01,0003,0003,5007,50ج لضيافي2916/35036058

01,5002,0003,0006,50فطيمة الزھرةعاقلي3016/35038202

3116/35039915A 01,5002,0003,0006,50ھدىعبيد

03,5003,0004,0010,50غنيةعرواو 3215/35050465

00,5004,5005,0010,00رانياعطية3316/35036100

سميرعلوي3416/35050039

00,5002,0002,5005,00م كعمران3516/35036310

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 لDدارة 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

أنوارعيساوي3612/5029838

02,5002,0003,0007,50سناءفتيتي3716/39055125

3816/35041098A عبيرفرج

شيماءفلوسي3915/35037792

02,5004,0004,0010,50زرزور بن الخير  قرقط4016/35049735

اكرمقطوشي4114/35043916

ا0سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

GUETTAFI SIHEMLITTERATURES  FRANCOPHONES : الفوج : 01المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لDدارة 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

02,5002,50خنساءالعلوش0116/35046558

01,5002,0002,0005,50أسماءترغيني0215/35037547

02,5005,0005,0012,50ايناسحوحو0314/35039902

03,0005,0007,0015,00ناديةحوحو0416/35052696

04,0005,0007,0016,00أحمدخلفون05296/1

03,5003,0004,0010,50شيماءخلفون0616/35054071

03,0003,0005,5011,50منالخيذر0716/35038561

03,5003,0005,5012,00عبيدةخير الدين0816/35036213

02,5005,0005,0012,50شامي أحمدخيرالدين0901/437709

محمد الصالحربيع1008/5036207

03,0003,0003,5009,50صفاءرماضنة1116/39061801

03,0003,0004,0010,00ف0رويني1216/35042376

ا3سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

GUETTAFI SIHEMLITTERATURES  FRANCOPHONES : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

حنانزادم1315/35047703

04,0004,0005,0013,00امينةزاغز1416/35036034

02,0003,0003,5008,50أنورزير1516/35035988

01,0003,0003,5007,50ع ء الدينزير1616/35036221

02,5005,0005,0012,50رضوانسبتي1713/35044111

ادريسسعدودي1816/35048665

01,5003,0004,0008,50محمد ابراھيمسكساف1916/35036264

ليندةس مي2014/35035054

04,0003,0004,5011,50ياسمينصولي2116/35038819

02,0003,0003,5008,50اشراقطبش2216/35042103

02,0003,5004,0009,50سليمةقوراري2315/35037755

02,0002,00أميرةقيرن2416/35048495

سيليا3لي2516/35037884

02,0002,0002,5006,50ايمانلقبيبي2616/35040805

03,5003,0004,0010,50انوار ا@يمانمباركي2716/35037316

01,0001,00شيماءمباركي2816/35041652

2916/36005209A 03,0004,0004,0011,00شروقمعطى

ايمانمعلم3016/35052510

01,5004,0004,5010,00سارةمليكي3116/35036144

01,0003,0004,0008,00الياسمنصري3216/35036025

02,5002,50رمضانموالد3313/32055859

02,0004,0004,5010,50أحمد أمينميموني3412/5032119

02,5003,0003,5009,00رميساءنحالي3516/35037653

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 لCدارة 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

03,0003,0003,5009,50سرابنصيب3616/35047580

03,0003,0003,5009,50عبيرنواري3716/35054252

ياسمينھادي3816/35038816

ا3سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

GUETTAFI SIHEMLITTERATURES  FRANCOPHONES : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لCدارة 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

04,0004,0008,0016,00عنتربادي0116/35054329

02,0003,0005,0010,00وسامبادي0216/35035892

ھاجربرباري0315/35042002

03,0003,0005,0011,00قاسمبرمضاني0416/35043470

04,0004,0008,0016,00رميساءبريش0508/5036771

03,0003,0005,0011,00رميصاءبسكري0616/39076773

أسماءبلعباسي0716/35045258

04,0004,0007,5015,50عبدالقادربن بريكة0804/4045767

04,5005,0008,0017,50فطيمة الزھرةبن دحمان0916/35052653

03,0003,0006,0012,00لمياءبن سالم1016/35043035

02,0003,0005,0010,00كريمةبن سمينة1114/35040291

محمد مھديبن علية1215/35037922

ا0سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

TICE ET METHODOLOGIE DU MEMOI : الفوج : 01المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

04,0004,0007,5015,50خولةبن عون1316/35053727

صابربودوح1416/35040581

04,0004,0008,0016,00نصيرةبوسعد1514/35013574

03,0003,0005,0011,00راويةبوشارب1616/35036106

04,0004,0007,0015,00نسرينبوعيشة1716/35048330

03,0003,0006,0012,00فاطمة الزھراءجلول1815/35043851

03,5003,5007,0014,00مريمجوامع1916/35052684

02,5002,5005,0010,00ايماندباخ2016/35048222

أحمد وليمدبشونة2115/35037587

بسمةدعاس2210/5039104

ھناءدھان2312/5037644

04,0003,0007,0014,00صفاءشالة2416/35045653

03,0003,0006,0012,00إنصارشايب ذراع2516/35048574

ريمةشتوح2616/35040930

عائشةشيتور2716/35045302

كريمةصحراوي2816/39075251

04,0004,0007,0015,00ج لضيافي2916/35036058

03,0003,0006,0012,00فطيمة الزھرةعاقلي3016/35038202

3116/35039915A 02,5002,5005,0010,00ھدىعبيد

04,0004,0007,5015,50غنيةعرواو 3215/35050465

02,5002,5005,0010,00رانياعطية3316/35036100

سميرعلوي3416/35050039

03,0003,0006,0012,00م كعمران3516/35036310

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 لDدارة 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

أنوارعيساوي3612/5029838

03,0003,0005,0011,00سناءفتيتي3716/39055125

3816/35041098A عبيرفرج

شيماءفلوسي3915/35037792

زرزور بن الخير  قرقط4016/35049735

اكرمقطوشي4114/35043916

ا0سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

TICE ET METHODOLOGIE DU MEMOI : الفوج : 01المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لDدارة 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

02,5002,5005,0010,00خنساءالعلوش0116/35046558

02,0003,0005,0010,00أسماءترغيني0215/35037547

04,0004,5008,0016,50ايناسحوحو0314/35039902

04,0004,0008,0016,00ناديةحوحو0416/35052696

04,0005,0008,0017,00أحمدخلفون05296/1

04,0004,0007,0015,00شيماءخلفون0616/35054071

04,0004,0008,0016,00منالخيذر0716/35038561

03,0004,0007,0014,00عبيدةخير الدين0816/35036213

04,0004,5008,0016,50شامي أحمدخيرالدين0901/437709

03,0003,0006,0012,00محمد الصالحربيع1008/5036207

02,5002,5005,0010,00صفاءرماضنة1116/39061801

03,0004,0006,0013,00ف0رويني1216/35042376

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

TICE ET METHODOLOGIE DU MEMOI : الفوج : 02المقياس

ا:سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

حنانزادم1315/35047703

03,0004,0008,0015,00امينةزاغز1416/35036034

04,0004,0007,0015,00أنورزير1516/35035988

04,0004,0007,0015,00ع ء الدينزير1616/35036221

03,5003,5007,0014,00رضوانسبتي1713/35044111

ادريسسعدودي1816/35048665

02,5002,5005,0010,00محمد ابراھيمسكساف1916/35036264

ليندةس مي2014/35035054

04,0005,0008,0017,00ياسمينصولي2116/35038819

03,0003,0006,0012,00اشراقطبش2216/35042103

03,5003,5007,0014,00سليمةقوراري2315/35037755

02,5002,5005,0010,00أميرةقيرن2416/35048495

سيليا:لي2516/35037884

02,5002,5005,0010,00ايمانلقبيبي2616/35040805

03,0003,0007,0013,00انوار ا@يمانمباركي2716/35037316

شيماءمباركي2816/35041652

2916/36005209A 04,0004,0007,0015,00شروقمعطى

ايمانمعلم3016/35052510

03,5003,5007,0014,00سارةمليكي3116/35036144

02,5002,5005,0010,00الياسمنصري3216/35036025

رمضانموالد3313/32055859

أحمد أمينميموني3412/5032119

03,0003,0006,0012,00رميساءنحالي3516/35037653

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لCدارة 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

02,5002,5005,0010,00سرابنصيب3616/35047580

02,5002,5005,0010,00عبيرنواري3716/35054252

ياسمينھادي3816/35038816

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

TICE ET METHODOLOGIE DU MEMOI : الفوج : 02المقياس

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 لCدارة 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

03,0004,0008,0015,00عنتربادي0116/35054329

01,0001,0008,0010,00وسامبادي0216/35035892

ھاجربرباري0315/35042002

01,5004,0008,5014,00قاسمبرمضاني0416/35043470

04,0004,0008,5016,50رميساءبريش0508/5036771

03,5003,5007,5014,50رميصاءبسكري0616/39076773

00,0000,0005,0005,00أسماءبلعباسي0716/35045258

03,0004,0008,5015,50عبدالقادربن بريكة0804/4045767

04,5004,5008,0017,00فطيمة الزھرةبن دحمان0916/35052653

03,5003,5007,5014,50لمياءبن سالم1016/35043035

04,0004,5006,0014,50كريمةبن سمينة1114/35040291

محمد مھديبن علية1215/35037922

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

TECHNIQUES REDACTIONNELLES : الفوج : 01المقياس

ا9سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

04,5004,0005,0013,50خولةبن عون1316/35053727

01,0000,0009,0010,00صابربودوح1416/35040581

03,0004,0006,0013,00نصيرةبوسعد1514/35013574

04,0003,5006,0013,50راويةبوشارب1616/35036106

00,5003,5008,5012,50نسرينبوعيشة1716/35048330

04,5003,5006,0014,00فاطمة الزھراءجلول1815/35043851

04,0003,5007,5015,00مريمجوامع1916/35052684

02,5003,5006,0012,00ايماندباخ2016/35048222

أحمد وليمدبشونة2115/35037587

بسمةدعاس2210/5039104

ھناءدھان2312/5037644

05,0000,0005,0010,00صفاءشالة2416/35045653

04,0004,0007,0015,00إنصارشايب ذراع2516/35048574

ريمةشتوح2616/35040930

00,0004,0007,0011,00عائشةشيتور2716/35045302

00,0000,0004,0004,00كريمةصحراوي2816/39075251

03,0003,0007,0013,00ج لضيافي2916/35036058

02,0004,5008,0014,50فطيمة الزھرةعاقلي3016/35038202

3116/35039915A 04,0004,0005,0013,00ھدىعبيد

04,0004,0006,5014,50غنيةعرواو 3215/35050465

04,5003,0006,0013,50رانياعطية3316/35036100

سميرعلوي3416/35050039

03,0003,5004,0010,50م كعمران3516/35036310

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لDدارة 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

أنوارعيساوي3612/5029838

04,0004,0006,5014,50سناءفتيتي3716/39055125

3816/35041098A 03,0004,0006,5013,50عبيرفرج

شيماءفلوسي3915/35037792

02,0004,0006,0012,00زرزور بن الخير  قرقط4016/35049735

اكرمقطوشي4114/35043916

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

BELAZREG NASSIMATECHNIQUES REDACTIONNELLES : الفوج : 01المقياس

ا9سماللقبرقم 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 لDدارة 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

04,5000,0008,0012,50خنساءالعلوش0116/35046558

03,5003,5004,0011,00أسماءترغيني0215/35037547

04,5004,0007,0015,50ايناسحوحو0314/35039902

03,5004,5008,5016,50ناديةحوحو0416/35052696

04,5004,5008,0017,00أحمدخلفون05296/1

04,5004,5004,0013,00شيماءخلفون0616/35054071

01,0004,0007,0012,00منالخيذر0716/35038561

04,0004,0007,0015,00عبيدةخير الدين0816/35036213

04,5004,5008,0017,00شامي أحمدخيرالدين0901/437709

محمد الصالحربيع1008/5036207

02,5003,5008,0014,00صفاءرماضنة1116/39061801

02,0003,5008,5014,00ف0رويني1216/35042376

ا3سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

BELAZREG NASSIMATECHNIQUES REDACTIONNELLES : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

حنانزادم1315/35047703

03,5004,0008,5016,00امينةزاغز1416/35036034

04,0004,0007,0015,00أنورزير1516/35035988

04,0004,0007,0015,00ع ء الدينزير1616/35036221

04,0004,0007,0015,00رضوانسبتي1713/35044111

ادريسسعدودي1816/35048665

02,5004,0005,0011,50محمد ابراھيمسكساف1916/35036264

ليندةس مي2014/35035054

03,0003,5009,0015,50ياسمينصولي2116/35038819

03,0003,5004,0010,50اشراقطبش2216/35042103

01,0004,0007,0012,00سليمةقوراري2315/35037755

03,0004,0005,0012,00أميرةقيرن2416/35048495

سيليا3لي2516/35037884

03,5003,5007,0014,00ايمانلقبيبي2616/35040805

03,5003,5007,0014,00انوار ا@يمانمباركي2716/35037316

شيماءمباركي2816/35041652

2916/36005209A 03,0003,0006,0012,00شروقمعطى

ايمانمعلم3016/35052510

01,5003,5005,0010,00سارةمليكي3116/35036144

00,0004,0007,0011,00الياسمنصري3216/35036025

00,0000,0006,0006,00رمضانموالد3313/32055859

03,0003,5008,5015,00أحمد أمينميموني3412/5032119

04,0004,0007,0015,00رميساءنحالي3516/35037653

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 لCدارة 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

03,0004,0007,0014,00سرابنصيب3616/35047580

04,0000,0006,0010,00عبيرنواري3716/35054252

ياسمينھادي3816/35038816

ا3سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

TECHNIQUES REDACTIONNELLES : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لCدارة 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

02,5005,0003,5011,00عنتربادي0116/35054329

00,0001,0000,5001,50وسامبادي0216/35035892

00,5003,0000,0003,50ھاجربرباري0315/35042002

00,5003,0000,5004,00قاسمبرمضاني0416/35043470

03,0004,0004,0011,00رميساءبريش0508/5036771

02,0004,0002,0008,00رميصاءبسكري0616/39076773

01,5004,0000,0005,50أسماءبلعباسي0716/35045258

02,5004,0007,5014,00عبدالقادربن بريكة0804/4045767

04,0005,0008,0017,00فطيمة الزھرةبن دحمان0916/35052653

02,0005,0002,0009,00لمياءبن سالم1016/35043035

01,5005,0002,0008,50كريمةبن سمينة1114/35040291

محمد مھديبن علية1215/35037922

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DJEROU DouniaMRU EN SCIENCES DES TEXTES LIT : الفوج : 01المقياس

ا9سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

02,0005,0002,0009,00خولةبن عون1316/35053727

00,0000,0000,5000,50صابربودوح1416/35040581

03,5001,0005,5010,00نصيرةبوسعد1514/35013574

00,5005,0002,5008,00راويةبوشارب1616/35036106

01,5003,0001,5006,00نسرينبوعيشة1716/35048330

03,0005,0005,5013,50فاطمة الزھراءجلول1815/35043851

02,0003,0005,0010,00مريمجوامع1916/35052684

01,5005,0000,0006,50ايماندباخ2016/35048222

أحمد وليمدبشونة2115/35037587

01,5004,0001,5007,00بسمةدعاس2210/5039104

ھناءدھان2312/5037644

01,5004,0003,5009,00صفاءشالة2416/35045653

01,5003,0003,0007,50إنصارشايب ذراع2516/35048574

ريمةشتوح2616/35040930

01,0004,0000,0005,00عائشةشيتور2716/35045302

01,0000,0000,0001,00كريمةصحراوي2816/39075251

01,5003,0002,5007,00ج لضيافي2916/35036058

01,5005,0001,5008,00فطيمة الزھرةعاقلي3016/35038202

3116/35039915A 02,0005,0003,5010,50ھدىعبيد

02,5005,0005,0012,50غنيةعرواو 3215/35050465

00,0002,0005,0007,00رانياعطية3316/35036100

سميرعلوي3416/35050039

02,0004,0003,0009,00م كعمران3516/35036310

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لDدارة 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

أنوارعيساوي3612/5029838

02,5005,0002,5010,00سناءفتيتي3716/39055125

3816/35041098A 02,0004,0000,0006,00عبيرفرج

شيماءفلوسي3915/35037792

03,0004,0007,0014,00زرزور بن الخير  قرقط4016/35049735

اكرمقطوشي4114/35043916

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DJEROU DouniaMRU EN SCIENCES DES TEXTES LIT : الفوج : 01المقياس

ا9سماللقبرقم 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 لDدارة 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

00,0004,0000,0004,00خنساءالعلوش0116/35046558

01,5005,0000,5007,00أسماءترغيني0215/35037547

02,5005,0006,0013,50ايناسحوحو0314/35039902

02,7505,0007,0014,75ناديةحوحو0416/35052696

03,7505,0008,5017,25أحمدخلفون05296/1

02,5005,0006,5014,00شيماءخلفون0616/35054071

02,0005,0005,0012,00منالخيذر0716/35038561

03,0005,0006,0014,00عبيدةخير الدين0816/35036213

03,0005,0006,5014,50شامي أحمدخيرالدين0901/437709

محمد الصالحربيع1008/5036207

00,0000,0000,0000,00صفاءرماضنة1116/39061801

01,5005,0003,0009,50ف0رويني1216/35042376

ا3سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DJEROU DouniaMRU EN SCIENCES DES TEXTES LIT : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

00,0000,0000,0000,00حنانزادم1315/35047703

02,5005,0005,0012,50امينةزاغز1416/35036034

03,0003,0003,5009,50أنورزير1516/35035988

01,5003,0002,0006,50ع ء الدينزير1616/35036221

03,0005,0003,5011,50رضوانسبتي1713/35044111

ادريسسعدودي1816/35048665

01,0004,0000,5005,50محمد ابراھيمسكساف1916/35036264

ليندةس مي2014/35035054

03,0005,0008,0016,00ياسمينصولي2116/35038819

02,0004,0002,5008,50اشراقطبش2216/35042103

01,0005,0001,5007,50سليمةقوراري2315/35037755

01,5003,0000,0004,50أميرةقيرن2416/35048495

سيليا3لي2516/35037884

02,0004,0006,00ايمانلقبيبي2616/35040805

02,0004,0003,0009,00انوار ا@يمانمباركي2716/35037316

00,0005,0000,0005,00شيماءمباركي2816/35041652

2916/36005209A 02,0005,0004,0011,00شروقمعطى

ايمانمعلم3016/35052510

02,5005,0002,0009,50سارةمليكي3116/35036144

02,0003,0001,0006,00الياسمنصري3216/35036025

02,5004,0000,0006,50رمضانموالد3313/32055859

03,7505,0000,0008,75أحمد أمينميموني3412/5032119

00,0004,0000,0004,00رميساءنحالي3516/35037653

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 لCدارة 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

01,5005,0001,0007,50سرابنصيب3616/35047580

00,0004,0000,0004,00عبيرنواري3716/35054252

00,0000,0000,0000,00ياسمينھادي3816/35038816

ا3سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

DJEROU DouniaMRU EN SCIENCES DES TEXTES LIT : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لCدارة 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

03,0004,0007,0014,00عنتربادي0116/35054329

00,0004,0006,0010,00وسامبادي0216/35035892

03,0000,0000,0003,00ھاجربرباري0315/35042002

02,0000,0000,0002,00قاسمبرمضاني0416/35043470

05,0004,0009,0018,00رميساءبريش0508/5036771

03,0003,0005,0011,00رميصاءبسكري0616/39076773

03,0003,0005,0011,00أسماءبلعباسي0716/35045258

04,0004,0005,0013,00عبدالقادربن بريكة0804/4045767

05,0004,0009,0018,00فطيمة الزھرةبن دحمان0916/35052653

03,0003,0006,0012,00لمياءبن سالم1016/35043035

03,0003,0006,0012,00كريمةبن سمينة1114/35040291

محمد مھديبن علية1215/35037922

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

RAHMANI BrahimDEONTOLOGIE ET ETHIQUE : الفوج : 01المقياس

ا9سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

03,5003,0005,0011,50خولةبن عون1316/35053727

صابربودوح1416/35040581

04,0003,0006,0013,00نصيرةبوسعد1514/35013574

03,0003,0005,0011,00راويةبوشارب1616/35036106

03,0004,0006,0013,00نسرينبوعيشة1716/35048330

03,5003,5005,0012,00فاطمة الزھراءجلول1815/35043851

03,0003,0005,0011,00مريمجوامع1916/35052684

03,0003,0006,0012,00ايماندباخ2016/35048222

أحمد وليمدبشونة2115/35037587

03,0003,0006,0012,00بسمةدعاس2210/5039104

ھناءدھان2312/5037644

03,5003,5006,0013,00صفاءشالة2416/35045653

03,5003,0005,5012,00إنصارشايب ذراع2516/35048574

ريمةشتوح2616/35040930

03,0003,0005,0011,00عائشةشيتور2716/35045302

03,0000,0000,0003,00كريمةصحراوي2816/39075251

03,5003,0006,0012,50ج لضيافي2916/35036058

03,0003,0006,0012,00فطيمة الزھرةعاقلي3016/35038202

3116/35039915A 03,0004,0006,0013,00ھدىعبيد

03,0003,5006,0012,50غنيةعرواو 3215/35050465

03,0003,0006,0012,00رانياعطية3316/35036100

سميرعلوي3416/35050039

03,0003,0006,0012,00م كعمران3516/35036310

بسكرة في : 

رئيس القسم

م حظة: يجب على ا�ستاذ(ة) إع م الطلبة بأسلوب التقييم المعتمد، كما يجب تسليم ھذه البطاقة لDدارة 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

أنوارعيساوي3612/5029838

03,0003,0006,0012,00سناءفتيتي3716/39055125

3816/35041098A 03,5000,0000,0003,50عبيرفرج

شيماءفلوسي3915/35037792

03,0003,0006,0012,00زرزور بن الخير  قرقط4016/35049735

اكرمقطوشي4114/35043916

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

RAHMANI BrahimDEONTOLOGIE ET ETHIQUE : الفوج : 01المقياس

ا9سماللقبرقم 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 لDدارة 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

04,0003,0006,0013,00خنساءالعلوش0116/35046558

03,0003,0005,0011,00أسماءترغيني0215/35037547

04,5003,0006,0013,50ايناسحوحو0314/35039902

04,5003,0005,0012,50ناديةحوحو0416/35052696

05,0004,0009,0018,00أحمدخلفون05296/1

03,5003,5006,0013,00شيماءخلفون0616/35054071

03,0003,0006,0012,00منالخيذر0716/35038561

04,5004,0008,0016,50عبيدةخير الدين0816/35036213

04,5004,0008,0016,50شامي أحمدخيرالدين0901/437709

محمد الصالحربيع1008/5036207

03,5003,0006,0012,50صفاءرماضنة1116/39061801

03,0003,0006,0012,00ف0رويني1216/35042376

ا3سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

RAHMANI BrahimDEONTOLOGIE ET ETHIQUE : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

حنانزادم1315/35047703

04,5004,0008,0016,50امينةزاغز1416/35036034

03,5002,5006,0012,00أنورزير1516/35035988

03,5002,5006,0012,00ع ء الدينزير1616/35036221

04,5003,0006,0013,50رضوانسبتي1713/35044111

ادريسسعدودي1816/35048665

04,0003,0006,0013,00محمد ابراھيمسكساف1916/35036264

ليندةس مي2014/35035054

04,5003,0006,0013,50ياسمينصولي2116/35038819

03,5003,0006,0012,50اشراقطبش2216/35042103

03,5003,0005,0011,50سليمةقوراري2315/35037755

03,5004,0006,5014,00أميرةقيرن2416/35048495

سيليا3لي2516/35037884

03,5003,0006,0012,50ايمانلقبيبي2616/35040805

03,5000,0000,0003,50انوار ا@يمانمباركي2716/35037316

03,0004,0006,0013,00شيماءمباركي2816/35041652

2916/36005209A 03,5003,0006,0012,50شروقمعطى

ايمانمعلم3016/35052510

04,0003,0005,0012,00سارةمليكي3116/35036144

04,0003,0006,0013,00الياسمنصري3216/35036025

04,0004,0006,0014,00رمضانموالد3313/32055859

04,0003,0005,0012,00أحمد أمينميموني3412/5032119

04,0003,5005,5013,00رميساءنحالي3516/35037653

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 لCدارة 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

03,0003,0006,0012,00سرابنصيب3616/35047580

03,5003,0006,0012,50عبيرنواري3716/35054252

ياسمينھادي3816/35038816

ا3سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

RAHMANI BrahimDEONTOLOGIE ET ETHIQUE : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

أدب و حضارة

بسكرة في : 

رئيس القسم

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

صفحة : 2\2


