
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

05,0004,0008,0017,00لمياءبادي0115/35040245

04,0003,0003,0010,00محمد إلياسباشا0216/35038347

04,0005,0004,5013,50أيوببراھيمي0316/35040550

03,0005,0002,0010,00جمالبشة0416/35049107

#AAA!VALEURكريمةبشير0512/5029910

03,0002,0003,0008,00عائشةبلدي0616/39060789

05,0003,0005,5013,50جويدةبلكحلة0716/35040562

04,0002,0005,0011,00سارةبلواعر0815/35058018

03,0002,0003,0008,00عبد الحقبن بلخير0916/35041067

03,0004,0005,0012,00سارةبن جدو1014/39014468

05,0005,0006,0016,00سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

04,0005,0007,0016,00مھديبن علية1215/35037964

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

CHERFEDDINE AMELSEMIOTIQUE ET SEMIOLOGIE : الفوج : 01المقياس

ا8سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

#AAA!VALEURفطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

02,0001,0001,0004,00اسيابوجليدة1416/35041866

03,0002,0005,0010,00بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

04,0004,0004,0012,00حيزيةبوراس1616/35049401

03,0004,0003,0010,00اكرامبوريح1715/35048761

#AAA!VALEURمولودبوش غم1807/5048405

04,0003,0004,0011,00إشراقبوص حي1913/35030879

05,0004,0005,5014,50سھامحبيبي2015/35057015

#AAA!VALEURجھادحسونة2116/35046162

03,0002,0005,0010,00اح محليمت2216/35048645

05,0003,0006,0014,00كنزةحموته2316/35014975

05,0005,0003,0013,00بلقيسحميدي2413/39049790

04,0003,0005,0012,00نسرينحميدي2516/35041297

05,0004,0004,0013,00وئامشاھدي2616/35014834

05,0004,0007,5016,50أميرةشخاب2716/35035975

04,0002,0004,0010,00حفيظةشريف2814/35037814

02,0002,0007,0011,00فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

#AAA!VALEURعائشةشھباوي3016/35035219

#AAA!VALEURنور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

05,0003,0006,0014,00فتح ?غربي3216/35045321

04,0004,0004,0012,00ساميغزال3316/39075523

03,0002,0001,0006,00منالغسيري3415/35037961

05,0004,0006,0015,00منالغمري3515/35037958

26/09/2020بسكرة في : 

رئيس القسم

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

03,0004,0003,0010,00مروةفاتح3616/35041254

02,0003,0005,0010,00ياسمينفرحاتي3716/35038812

04,0004,0007,0015,00خديجةفريخ3816/35053680

04,0002,0004,0010,00ودادقنفود3916/35040610

05,0005,0008,0018,00رميساءكربوع4015/39076636

03,0002,0007,0012,00ھندھادف4116/35039916

02,0001,0001,0004,00فيروزھدار4216/35036244

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

CHERFEDDINE AMELSEMIOTIQUE ET SEMIOLOGIE : الفوج : 01المقياس

ا8سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

26/09/2020بسكرة في : 

رئيس القسم

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

03,0002,0003,0008,00سميةتريعة0116/35040974

02,0002,0001,0005,00أميرةتمامي0216/35046494

02,0001,0002,0005,00فاطمةتوتي0315/35036835

02,0002,5004,0008,50رحمةتومي0415/35049845

03,0002,0005,0010,00سارةثابت0516/35053907

02,0003,0005,0010,00غنيةثابت0616/35054337

04,0003,0004,5011,50أنفالحرز'0716/35053262

04,0005,0006,0015,00لينة انفالحي ب0816/35038286

03,0004,0005,5012,50سھيرخليفي0916/35041388

#AAA!VALEURإسماعيلخير الدين 1014/35037510

01,0002,0003,0006,00يسمين البتولراشدي1112/5029587

03,0004,0005,0012,00مروةرافعي1215/35057463

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

CHERFEDDINE AMELSEMIOTIQUE ET SEMIOLOGIE : الفوج : 02المقياس

ا6سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

04,0005,0006,5015,50سلمىرحماني1316/35040577

03,0002,0005,0010,00ھندرحماوي1416/35041343

04,0002,0004,0010,00فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

04,0005,0005,0014,00شافيةرحمون1615/35041898

03,0004,0006,0013,00سارةريقط1716/35039799

05,0004,0007,0016,00سميرةزرناجي1816/35050062

05,0005,0007,0017,00مريمزروال1916/35039889

#AAA!VALEURإيمانزريبي2016/350.55015

04,0005,0007,0016,00محمد ساميزكيري2113/35044163

#AAA!VALEURزبيدةسعادة2216/35042235

#AAA!VALEURايمانسعيدي2316/35045494

#AAA!VALEURمروةسكوب2416/35038480

#AAA!VALEURخولةس مين2515/35048530

04,0005,0007,0016,00نوراليقينسلمي2616/35042514

05,0004,0006,5015,50كريمةسوفلي2716/39078765

01,0002,5002,0005,50صالحةصديق2816/35046632

03,0003,0004,0010,00أشواقصولي2916/39052466

05,0003,0008,0016,00امالصولي3016/35055025

00,0001,0001,0002,00صونيةقالة3115/35022031

04,0004,0006,0014,00عفافكامل3213/35045163

04,0004,0003,0011,00ياسمينكرداس3316/39074687

03,0004,0005,0012,00صوريةلحلوحي3416/35046950

03,0003,0004,0010,00مريملقويرح3516/35041791

26/09/2020بسكرة في : 

رئيس القسم

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

#AAA!VALEURمحمدلوصفان3615/35054899

00,0000,0002,0002,00حنانلوماشي3716/35036076

02,0001,0002,0005,00رابعةمالكي3816/35048253

#AAA!VALEURسلمى ياسمينمداني3916/35036160

#AAA!VALEURحميدةمرابطي4015/35039296

04,0005,0006,0015,00أميرةمستاري4116/35043245

#AAA!VALEURمختارمعطي 4214/35043240

04,0003,0008,5015,50نسيمةنوي4316/35040477

#AAA!VALEURأسماءوطوط4413/39055453

05,0005,0007,0017,00إيمانومان4503/4045600

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

CHERFEDDINE AMELSEMIOTIQUE ET SEMIOLOGIE : الفوج : 02المقياس

ا6سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

26/09/2020بسكرة في : 

رئيس القسم

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

05,0004,5004,0013,50لمياءبادي0115/35040245

05,0001,0007,0013,00محمد إلياسباشا0216/35038347

05,0003,5004,5013,00أيوببراھيمي0316/35040550

05,0005,0004,0014,00جمالبشة0416/35049107

كريمةبشير0512/5029910

01,0001,0002,00عائشةبلدي0616/39060789

05,0004,5004,5014,00جويدةبلكحلة0716/35040562

05,0004,5004,0013,50سارةبلواعر0815/35058018

01,0002,0004,0007,00عبد الحقبن بلخير0916/35041067

05,0005,0004,0014,00سارةبن جدو1014/39014468

05,0004,5005,0014,50سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

05,0005,0002,5012,50مھديبن علية1215/35037964

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

ETHNOLINGUISTIQUE  ET PSYCHOLI : الفوج : 01المقياس

ا8سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

05,0002,5005,5013,00اسيابوجليدة1416/35041866

05,0003,5005,0013,50بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

05,0003,5005,5014,00حيزيةبوراس1616/35049401

05,0003,0003,5011,50اكرامبوريح1715/35048761

مولودبوش غم1807/5048405

05,0001,5005,0011,50إشراقبوص حي1913/35030879

05,0005,0003,5013,50سھامحبيبي2015/35057015

جھادحسونة2116/35046162

05,0004,0004,5013,50اح محليمت2216/35048645

02,0001,0000,5003,50كنزةحموته2316/35014975

05,0001,0004,0010,00بلقيسحميدي2413/39049790

05,0004,5003,5013,00نسرينحميدي2516/35041297

05,0003,0004,0012,00وئامشاھدي2616/35014834

05,0005,0006,0016,00أميرةشخاب2716/35035975

05,0003,5005,0013,50حفيظةشريف2814/35037814

05,0004,0005,5014,50فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

عائشةشھباوي3016/35035219

نور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

05,0005,0006,5016,50فتح ?غربي3216/35045321

05,0004,0006,5015,50ساميغزال3316/39075523

02,0002,00منالغسيري3415/35037961

05,0004,0007,0016,00منالغمري3515/35037958

بسكرة في : 

رئيس القسم

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

05,0003,0006,5014,50مروةفاتح3616/35041254

01,0001,0003,0005,00ياسمينفرحاتي3716/35038812

05,0004,0005,5014,50خديجةفريخ3816/35053680

02,0002,5003,5008,00ودادقنفود3916/35040610

05,0005,0009,0019,00رميساءكربوع4015/39076636

05,0003,5000,5009,00ھندھادف4116/35039916

05,0003,5005,0013,50فيروزھدار4216/35036244

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

ETHNOLINGUISTIQUE  ET PSYCHOLI : الفوج : 01المقياس

ا8سماللقبرقم 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 ل@دارة 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

05,0002,0002,0009,00سميةتريعة0116/35040974

05,0001,5002,5009,00أميرةتمامي0216/35046494

05,0003,0003,5011,50فاطمةتوتي0315/35036835

05,0004,0003,5012,50رحمةتومي0415/35049845

05,0004,0004,0013,00سارةثابت0516/35053907

05,0004,5007,0016,50غنيةثابت0616/35054337

05,0004,5003,5013,00أنفالحرز'0716/35053262

05,0003,0003,5011,50لينة انفالحي ب0816/35038286

05,0003,5005,0013,50سھيرخليفي0916/35041388

إسماعيلخير الدين 1014/35037510

04,0002,0001,5007,50يسمين البتولراشدي1112/5029587

05,0004,5006,0015,50مروةرافعي1215/35057463

ا1سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

ETHNOLINGUISTIQUE  ET PSYCHOLI : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

05,0004,5001,0010,50سلمىرحماني1316/35040577

05,0004,5006,5016,00ھندرحماوي1416/35041343

01,0004,0004,5009,50فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

05,0004,0006,0015,00شافيةرحمون1615/35041898

03,0002,5003,5009,00سارةريقط1716/35039799

05,0006,0005,0016,00سميرةزرناجي1816/35050062

05,0005,0002,0012,00مريمزروال1916/35039889

إيمانزريبي2016/350.55015

05,0002,5004,5012,00محمد ساميزكيري2113/35044163

زبيدةسعادة2216/35042235

ايمانسعيدي2316/35045494

مروةسكوب2416/35038480

خولةس مين2515/35048530

03,0002,0005,0010,00نوراليقينسلمي2616/35042514

05,0003,5005,0013,50كريمةسوفلي2716/39078765

05,0004,5005,0014,50صالحةصديق2816/35046632

05,0003,5002,5011,00أشواقصولي2916/39052466

05,0005,0006,0016,00امالصولي3016/35055025

00,5000,50صونيةقالة3115/35022031

05,0005,0005,5015,50عفافكامل3213/35045163

05,0001,5006,0012,50ياسمينكرداس3316/39074687

02,0001,5003,50صوريةلحلوحي3416/35046950

05,0005,0005,5015,50مريملقويرح3516/35041791

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 ل<دارة 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

محمدلوصفان3615/35054899

حنانلوماشي3716/35036076

05,0004,0007,0016,00رابعةمالكي3816/35048253

سلمى ياسمينمداني3916/35036160

حميدةمرابطي4015/35039296

05,0004,0005,5014,50أميرةمستاري4116/35043245

مختارمعطي 4214/35043240

05,0004,0006,0015,00نسيمةنوي4316/35040477

أسماءوطوط4413/39055453

05,0005,0005,0015,00إيمانومان4503/4045600

ا1سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

ETHNOLINGUISTIQUE  ET PSYCHOLI : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بسكرة في : 

رئيس القسم

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

03,5004,0006,0013,50لمياءبادي0115/35040245

04,0003,0007,0014,00محمد إلياسباشا0216/35038347

03,5004,0007,0014,50أيوببراھيمي0316/35040550

04,0004,0008,0016,00جمالبشة0416/35049107

كريمةبشير0512/5029910

عائشةبلدي0616/39060789

04,0004,0007,0015,00جويدةبلكحلة0716/35040562

03,0004,0007,0014,00سارةبلواعر0815/35058018

عبد الحقبن بلخير0916/35041067

03,5004,0006,0013,50سارةبن جدو1014/39014468

03,0004,0006,0013,00سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

04,0003,0007,0014,00مھديبن علية1215/35037964

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

MOUSTIRI ZinebTHEORIES ENONCIATIVES : الفوج : 01المقياس

ا8سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

04,0003,0007,0014,00اسيابوجليدة1416/35041866

04,0004,0006,0014,00بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

03,0004,0006,5013,50حيزيةبوراس1616/35049401

03,5004,0006,0013,50اكرامبوريح1715/35048761

مولودبوش غم1807/5048405

04,0004,0007,5015,50إشراقبوص حي1913/35030879

04,0004,0007,5015,50سھامحبيبي2015/35057015

جھادحسونة2116/35046162

03,0004,0006,5013,50اح محليمت2216/35048645

03,0003,0006,0012,00كنزةحموته2316/35014975

03,0004,0006,5013,50بلقيسحميدي2413/39049790

03,0004,0007,0014,00نسرينحميدي2516/35041297

04,0004,0007,0015,00وئامشاھدي2616/35014834

04,0003,0007,5014,50أميرةشخاب2716/35035975

04,0003,0006,5013,50حفيظةشريف2814/35037814

03,0004,0006,0013,00فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

عائشةشھباوي3016/35035219

نور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

03,0004,0007,0014,00فتح ?غربي3216/35045321

04,0004,0007,5015,50ساميغزال3316/39075523

منالغسيري3415/35037961

04,0004,0006,5014,50منالغمري3515/35037958

بسكرة في : 

رئيس القسم

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

03,0004,5007,0014,50مروةفاتح3616/35041254

ياسمينفرحاتي3716/35038812

03,0003,0006,5012,50خديجةفريخ3816/35053680

03,0004,0005,5012,50ودادقنفود3916/35040610

04,0004,0008,0016,00رميساءكربوع4015/39076636

03,0003,0007,0013,00ھندھادف4116/35039916

03,0004,0006,5013,50فيروزھدار4216/35036244

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

THEORIES ENONCIATIVES : الفوج : 01المقياس

ا8سماللقبرقم 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 ل@دارة 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

03,0004,0005,0012,00سميةتريعة0116/35040974

03,0004,0007,5014,50أميرةتمامي0216/35046494

03,0004,0006,0013,00فاطمةتوتي0315/35036835

04,0004,0007,0015,00رحمةتومي0415/35049845

03,0004,0005,5012,50سارةثابت0516/35053907

04,0003,0007,0014,00غنيةثابت0616/35054337

04,0004,0008,0016,00أنفالحرز'0716/35053262

03,0004,0006,5013,50لينة انفالحي ب0816/35038286

04,0004,5008,0016,50سھيرخليفي0916/35041388

إسماعيلخير الدين 1014/35037510

03,0004,0006,0013,00يسمين البتولراشدي1112/5029587

03,0003,0006,0012,00مروةرافعي1215/35057463

ا1سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

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

04,0004,0008,0016,00سلمىرحماني1316/35040577

04,0004,0007,0015,00ھندرحماوي1416/35041343

03,0003,5006,0012,50فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

03,0004,0005,0012,00شافيةرحمون1615/35041898

#VALEUR! سارةريقط1716/35039799

03,0003,0006,0012,00سميرةزرناجي1816/35050062

03,0004,0006,0013,00مريمزروال1916/35039889

إيمانزريبي2016/350.55015

03,0004,0006,0013,00محمد ساميزكيري2113/35044163

زبيدةسعادة2216/35042235

ايمانسعيدي2316/35045494

مروةسكوب2416/35038480

خولةس مين2515/35048530

03,5004,0006,0013,50نوراليقينسلمي2616/35042514

 03,0004,0006,0013,00كريمةسوفلي2716/39078765

03,0004,0006,5013,50صالحةصديق2816/35046632

04,0004,0007,0015,00أشواقصولي2916/39052466

03,0004,0006,0013,00امالصولي3016/35055025

صونيةقالة3115/35022031

04,0004,0005,0013,00عفافكامل3213/35045163

03,0004,0007,0014,00ياسمينكرداس3316/39074687

03,0004,0006,5013,50صوريةلحلوحي3416/35046950

03,0004,0006,5013,50مريملقويرح3516/35041791

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 ل<دارة 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

محمدلوصفان3615/35054899

حنانلوماشي3716/35036076

04,0004,0006,5014,50رابعةمالكي3816/35048253

سلمى ياسمينمداني3916/35036160

حميدةمرابطي4015/35039296

04,0004,0006,5014,50أميرةمستاري4116/35043245

مختارمعطي 4214/35043240

03,0003,5006,0012,50نسيمةنوي4316/35040477

أسماءوطوط4413/39055453

04,0004,0008,0016,00إيمانومان4503/4045600

ا1سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

THEORIES ENONCIATIVES : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بسكرة في : 

رئيس القسم

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

04,0004,0005,5013,50لمياءبادي0115/35040245

02,0002,0001,0005,00محمد إلياسباشا0216/35038347

02,0002,0006,0010,00أيوببراھيمي0316/35040550

02,5002,5006,0011,00جمالبشة0416/35049107

كريمةبشير0512/5029910

04,5004,5003,0012,00عائشةبلدي0616/39060789

02,0002,0006,0010,00جويدةبلكحلة0716/35040562

03,0003,0006,0012,00سارةبلواعر0815/35058018

عبد الحقبن بلخير0916/35041067

03,0003,0005,0011,00سارةبن جدو1014/39014468

04,0004,0005,5013,50سارة صفاءبن سھلة1116/35036145

02,0002,0006,0010,00مھديبن علية1215/35037964

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

Benazouz NadjibaPRATIQUES COMMUNICATIONNELLES : الفوج : 01المقياس

ا8سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

فطيمة الزھرةبن عياد1315/35046425

02,5002,5006,0011,00اسيابوجليدة1416/35041866

03,0003,0005,5011,50بلقيسبوحاف خرخاشي1516/35046528

02,0002,0006,0010,00حيزيةبوراس1616/35049401

02,5002,5005,0010,00اكرامبوريح1715/35048761

مولودبوش غم1807/5048405

02,0002,0006,0010,00إشراقبوص حي1913/35030879

02,5002,5006,0011,00سھامحبيبي2015/35057015

جھادحسونة2116/35046162

02,5002,5005,5010,50اح محليمت2216/35048645

04,0004,0004,0012,00كنزةحموته2316/35014975

04,0004,0006,0014,00بلقيسحميدي2413/39049790

02,0002,0006,0010,00نسرينحميدي2516/35041297

02,5002,5005,0010,00وئامشاھدي2616/35014834

02,5002,5007,0012,00أميرةشخاب2716/35035975

02,0002,0006,0010,00حفيظةشريف2814/35037814

03,0003,0006,0012,00فاطمة الزھراءشطي2916/39075218

عائشةشھباوي3016/35035219

نور الھدىعبد اللطيف3115/35038001

03,0003,0004,0010,00فتح ?غربي3216/35045321

02,0002,0006,0010,00ساميغزال3316/39075523

02,5002,5005,0010,00منالغسيري3415/35037961

04,5004,5006,0015,00منالغمري3515/35037958

بسكرة في : 

رئيس القسم

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

01,5001,5007,0010,00مروةفاتح3616/35041254

02,5002,5005,0010,00ياسمينفرحاتي3716/35038812

02,0002,0006,0010,00خديجةفريخ3816/35053680

02,0002,0006,0010,00ودادقنفود3916/35040610

04,0004,0007,0015,00رميساءكربوع4015/39076636

02,5002,5005,0010,00ھندھادف4116/35039916

02,5002,5005,5010,50فيروزھدار4216/35036244

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

Benazouz NadjibaPRATIQUES COMMUNICATIONNELLES : الفوج : 01المقياس

ا8سماللقبرقم 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 ل@دارة 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

02,0002,0006,0010,00سميةتريعة0116/35040974

02,0002,0006,0010,00أميرةتمامي0216/35046494

02,5002,5006,5011,50فاطمةتوتي0315/35036835

03,5003,5007,0014,00رحمةتومي0415/35049845

02,5002,5005,0010,00سارةثابت0516/35053907

02,5002,5006,0011,00غنيةثابت0616/35054337

02,0002,0006,0010,00أنفالحرز'0716/35053262

03,0003,0007,0013,00لينة انفالحي ب0816/35038286

04,0004,0006,0014,00سھيرخليفي0916/35041388

إسماعيلخير الدين 1014/35037510

03,0003,0005,0011,00يسمين البتولراشدي1112/5029587

02,5002,5005,0010,00مروةرافعي1215/35057463

ا1سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

Benazouz NadjibaPRATIQUES COMMUNICATIONNELLES : الفوج : 02المقياس

الجمھورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

02,0002,0006,0010,00سلمىرحماني1316/35040577

04,5004,5006,5015,50ھندرحماوي1416/35041343

02,0002,0006,0010,00فاطمة الزھراءرحمة1515/35043843

03,0003,0006,0012,00شافيةرحمون1615/35041898

04,5004,5002,0011,00سارةريقط1716/35039799

04,5004,5006,0015,00سميرةزرناجي1816/35050062

04,5004,5005,0014,00مريمزروال1916/35039889

إيمانزريبي2016/350.55015

03,0003,0006,5012,50محمد ساميزكيري2113/35044163

زبيدةسعادة2216/35042235

ايمانسعيدي2316/35045494

مروةسكوب2416/35038480

03,0003,0006,5012,50نوراليقينسلمي2516/35042514

04,5004,5006,5015,50كريمةسوفلي2616/39078765

03,0003,0005,5011,50صالحةصديق2716/35046632

02,0002,0006,0010,00أشواقصولي2816/39052466

04,0004,0006,0014,00امالصولي2916/35055025

03,0003,0004,0010,00صونيةقالة3015/35022031

03,5003,5006,0013,00عفافكامل3113/35045163

03,0003,0006,5012,50ياسمينكرداس3216/39074687

03,5003,5003,5010,50صوريةلحلوحي3316/35046950

04,0004,0005,0013,00مريملقويرح3416/35041791

محمدلوصفان3515/35054899

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 ل<دارة 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

حنانلوماشي3616/35036076

02,0002,0007,0011,00رابعةمالكي3716/35048253

سلمى ياسمينمداني3816/35036160

حميدةمرابطي3915/35039296

04,5004,5007,0016,00أميرةمستاري4016/35043245

مختارمعطي 4114/35043240

02,0002,0006,0010,00نسيمةنوي4216/35040477

أسماءوطوط4313/39055453

03,5003,5007,5014,50إيمانومان4403/4045600

ا1سماللقبرقم التسجيلالرقم

اختبار المعارف ( ا�عمال الموجھـة )

الم حظة

بطاقة المتابعة البيداغوجية

Benazouz NadjibaPRATIQUES COMMUNICATIONNELLES : الفوج : 02المقياس

السنة الجامعية : 2019 - 2020

السنة ا�ولى مــاستــر - السداسي الثاني

علوم اللغة

بسكرة في : 

رئيس القسم

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

صفحة : 2\2


