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4,50 استدراك مستوفى 10,00 2,00 استدراك 4,50 استدراك 2131248 عادل نجوى 1
مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 مستوفى 18,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 2231513 عفيف محمد 2
2,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 14,00 8,00 استدراك مستوفى 13,00 6,00 استدراك 9,00 استدراك 2230826 اعكاو حمزة 3
2,00 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 12,00 9,00 استدراك 0,00 استدراك 2230823 عيبي فاطمة 4
مستوفى 11,00 3,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 6,00 استدراك 7,00 استدراك 2231058 عامر خديجة 5
مستوفى 11,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك مستوفى 12,50 7,50 استدراك 8,00 استدراك 2231048 اعويدات كوثر 6
3,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 6,00 استدراك مستوفى 13,00 4,00 استدراك 2231256 اعرابي حمزة 7
مستوفى 13,75 5,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 7,50 استدراك 2131482 عرو أمينة 8

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231174 عياط احمد 9
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230728 ابحري كلثوم 10

6,50 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك 7,00 استدراك 2230881 ابريد لطيفة 11
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231023 عباض حفيظة 12

7,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 6,50 استدراك 0,00 استدراك 9,00 استدراك 2131132 عباض مارية 13
مستوفى 11,50 1,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 12,00 3,00 استدراك 4,00 استدراك 2231363 عبدان سكينة 14
مستوفى 13,00 6,00 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك 8,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 2020672 عبدان فاطمة الزهراء 15

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134898 عبد المومن  عبد الجليل 16
مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 9,00 استدراك مستوفى 15,50 7,00 استدراك 4,00 استدراك 2131198 ابواب نجمة 17
7,75 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,50 6,00 استدراك 2230810 اعبيد سارة 18
مستوفى 18,75 4,00 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,50 مستوفى 14,50 مستوفى 11,00 2231611 عابر السعدية 19

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131085 عبلة انس 20
9,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 2231488 ابو االكباش خديجة 21

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231574 ابو العيش معاد 22
مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,50 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 2231279 أبوحيرة خولة 23

غ غ 6,00 استدراك مستوفى 10,00 1,00 استدراك مستوفى 10,00 0,00 استدراك 4,00 استدراك 1909001 أبومدين أميمة 24
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231009 ابوميل سلمى 25

مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 14,50 2,00 استدراك 7,00 استدراك 2231194 ابوصالح رشيد 26
6,50 استدراك 1,00 استدراك 2,00 استدراك غ غ غ غ 1,00 استدراك 0,00 استدراك 2231165 ابوصالح خديجة 27
8,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,50 9,00 استدراك مستوفى 14,00 2131125 ابوسو اميمة 28
2,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 4,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك 2230769 أبوطيب ايمان 29

    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

4,50 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك 5,00 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 15,00 2231075 اشكاج عتيقة 30
4,00 استدراك مستوفى 11,00 9,00 استدراك مستوفى 10,00 1719345 اشليح ربيعة 31

5,50 استدراك 2,00 استدراك 2,00 استدراك 1,00 استدراك 6,50 استدراك 0,00 استدراك 5,00 استدراك 2231093 اشنيض حسام 32
2,50 استدراك 4,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 8,50 استدراك مستوفى 10,00 2131194 ادراز سميرة 33
6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 2231142 عدي امينة 34
مستوفى 15,25 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,50 مستوفى 13,00 مستوفى 16,00 2231231 ادهيس فاطمة الزهراء 35
مستوفى 18,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 2231578 ارميزي عادل 36
8,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 7,50 استدراك 9,50 استدراك 5,00 استدراك 2231241 افقير نادية 37
4,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,50 6,50 استدراك مستوفى 10,00 2230651 اكدال يوسف 38
6,50 استدراك مستوفى 12,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 8,50 استدراك 7,00 استدراك 2231395 اغليمو شيماء 39
2,50 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 2231018 اكناو عبد الرحيم 40
9,50 استدراك مستوفى 11,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 8,50 استدراك 4,00 استدراك 2231063 أكناض توفيق 41
7,50 استدراك مستوفى 11,00 5,00 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 2230759 اكرام أميمة 42
مستوفى 13,00 غ استدراك غ استدراك 8,00 استدراك 6,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 2231184 أكضاش رضوان 43
6,00 استدراك 8,00 استدراك 9,00 استدراك 6,00 استدراك 2022605 احجام هاجر 44
8,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,50 مستوفى 17,00 2231455 اهرض خديجة 45
8,00 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 8,50 استدراك 8,50 استدراك 7,00 استدراك 2230903 احسبي مسيرة 46

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2103884 احريز هجر 47
7,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 6,00 استدراك 2230745 ايت عبد الدائم سناء 48
مستوفى 13,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 8,50 استدراك 7,00 استدراك 2231366 ايت عبد الرحمان خولة 49
7,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 3,00 استدراك 4,00 استدراك 1,00 استدراك 3,00 استدراك 2231392 ايت ابدار عبد الرحيم 50
مستوفى 18,50 مستوفى 12,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 ايت اشكان فاطمة الزهراء2231605 51
مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,50 مستوفى 16,50 مستوفى 15,00 2230720 ايت احماد بديعة 52
4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 9,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 13,00 6,00 استدراك 2230920 ايت احمد اسعيد سميرة 53
5,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 2131414 ايت علي شيماء 54
مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 2230979 ايت علي عبد هللا 55
9,00 استدراك 2,00 استدراك 7,00 استدراك 1,00 استدراك 6,50 استدراك 9,00 استدراك 7,00 استدراك 2231054 ازوكاغ حمزة 56
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 13,50 مستوفى 11,00 2,00 استدراك 2231334 ايت بهي عبد االله 57
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1823297 ايت بالل لطيفة 58
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

5,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 ايت بوشدوك فاطمة الزهراء2231068 59
6,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 8,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 11,50 8,00 استدراك 2231121 ايت بولحسن كريم 60
2,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,50 3,00 استدراك 2231398 ايت بوناصر ادريس 61

غ غ غ غ غ غ 0,00 استدراك 5,00 استدراك 0,50 استدراك 4,00 استدراك 2231259 ايت بوسالم المعتصم 62
مستوفى 18,50 2,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 14,50 مستوفى 12,50 مستوفى 10,00 ايت بوطربوش عبد الكريم2231519 63
مستوفى 16,50 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 5,00 استدراك 2231493 ايت العلوي زهيرة 64
5,50 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 4,00 استدراك 4,00 استدراك 2231449 آيت الباجي عبد الرحمان 65
5,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 15,00 7,00 استدراك 9,00 استدراك 1,00 استدراك 3,00 استدراك 2231414 ايت الحاج رشيد 66

غ غ 8,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,40 مستوفى 16,50 مستوفى 14,00 2230962 ايت القوى سلوى 67
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131180 ايت المحجوب محمد 68

5,00 استدراك مستوفى 11,00 2131413 ايت فراجي سمية 69
7,00 استدراك 7,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 7,50 استدراك 5,00 استدراك 2230943 ايت افتو حنان 70
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2230914 ايت حماني منير 71
غ استدراك 5,00 استدراك مستوفى 12,00 7,00 استدراك 0,00 استدراك 3,00 استدراك 2024594 ايت حم اعال عبد الحميد 72
مستوفى 12,00 6,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 2230790 ايتيبيمح نورة 73
مستوفى 14,50 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 11,00 2231291 ايت يدار صالح الدين 74
7,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 17,00 4,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 2231132 ايت ايدار سهيل 75
7,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 2131189 ايت لشهب حسناء 76
مستوفى 11,00 2,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 4,00 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 1906694 ايت لحبيب خديجة 77
4,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 10,00 2230709 ايت لحسن حمزة 78
6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 2231454 ايت لحسن اعلي معاد 79
6,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 10,00 2231074 ايت الحاج فاطمة 80
4,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 6,50 استدراك 4,00 استدراك 3,00 استدراك 2230795 ايت مبارك حمزة 81
7,50 استدراك 5,00 استدراك 6,50 استدراك 6,00 استدراك 2131406 ايت محمد احمد حنان 82
مستوفى 10,50 1,00 استدراك 6,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 11,00 4,00 استدراك 4,00 استدراك 2231254 ايت موسى عبد الصمد 83

غ غ مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,50 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 1803301 ايت مسعاود عبد الحق 84
5,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 16,00 8,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,50 6,00 استدراك 2230706 ايت ابرام سعيد 85

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131141 ايت وشن عبدالعالي 86
مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,50 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 2230690 ايت احدوش محمد 87

توقيع األساتذة :                                                            
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231198 ايت اوجيل منى 88
3,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,50 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 2230754 ايت سعيد عيسى 89
8,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,50 مستوفى 10,00 2230811 ايت سعيد سكينة 90
9,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 2231435 ايت سي علي الحسين 91
مستوفى 14,00 4,00 استدراك مستوفى 14,00 9,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 15,50 مستوفى 14,00 2231309 ايت سليمان سلمى 92
5,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك 2131408 ايت تدرارت أميمة 93
مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 مستوفى 18,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,50 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 2230774 ايت الطالب سفيان 94
4,50 استدراك 2,00 استدراك 8,00 استدراك 6,00 استدراك 2131351 أيت طرحى زكية 95

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231480 ايت طاطا فاطمة الزهراء 96
مستوفى 11,00 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 9,00 استدراك 7,00 استدراك 8,00 استدراك 2231084 ايت يوسف سماح 97
مستوفى 18,50 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 2230703 ايت عالل يوسف 98
مستوفى 18,00 مستوفى 10,50 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,50 مستوفى 16,50 مستوفى 14,00 2230668 اجبابدي عبد العزيز 99
4,00 استدراك غ غ مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 4,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 2114042 اجدي  نهيلة 100
3,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 مستوفى 14,00 2131164 اجروض نادية 101
مستوفى 13,00 6,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 مستوفى 14,50 مستوفى 10,00 2230738 اجمال زكية 102
8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 مستوفى 17,00 1805916 اجرافي وئام 103
7,00 استدراك 5,00 استدراك 2023233 اقبلي عبد الرزاق          104

غ غ غ غ 1,00 استدراك 5,50 استدراك 1,50 استدراك 2,00 استدراك 2131325 اقبلي لطيفة 105
مستوفى 15,50 مستوفى 12,00 مستوفى 18,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 2231429 اقلبو حميد 106
6,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 14,00 6,00 استدراك مستوفى 12,00 2,00 استدراك 3,00 استدراك 2231066 اقاريض محمد 107
مستوفى 13,00 7,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 6,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 11,00 2230980 اقزيب ندية 108

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131475 اقشباب زهرة 109
مستوفى 12,00 5,00 استدراك 7,00 استدراك 0,00 استدراك مستوفى 12,00 6,00 استدراك مستوفى 12,00 2231145 اخشان كوثر 110
4,00 استدراك 7,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 2131397 أخشاون فاطمة الزهراء 111
7,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,50 مستوفى 11,00 5,00 استدراك 2230725 اكريتة اسامة 112
مستوفى 10,50 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 11,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,00 2231275 الكرناوي اسماء 113
2,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 5,50 استدراك 7,00 استدراك 5,00 استدراك 2230899 المرابط صفية 114

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231590 الحيان حسناء 115
5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,50 4,00 استدراك 6,00 استدراك 22016792 الحيان حسنية 116
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 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

2,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 11,00 6,50 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2231345 الكماض محمد 117
8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,50 6,00 استدراك 2230676 االدريسي الهام 118
مستوفى 13,50 8,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 8,50 استدراك 5,50 استدراك 6,00 استدراك 2230656 االمام زينب 119
مستوفى 15,00 7,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 9,00 استدراك مستوفى 10,00 2230918 عليوة خديجة 120
مستوفى 15,00 2,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 14,50 مستوفى 10,50 مستوفى 13,00 2231653 جمال عالل الخير 121
6,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 8,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 11,00 2131473 عاللي جهاد 122
8,75 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 11,00 8,00 استدراك مستوفى 10,00 3,00 استدراك 3,00 استدراك 2231038 عالوي كريمة 123
مستوفى 17,75 8,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,50 6,50 استدراك مستوفى 10,00 5044391 عالوي نورالدين 124

مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 6,50 استدراك مستوفى 16,00 2130908 امكدول وهيبة 125
مستوفى 15,50 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,50 مستوفى 16,50 7,00 استدراك 2231049 أمراغ فردوس 126

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134586 أمزيان زينب 127
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230848 امهيدرة هشام 128

2,50 استدراك 1,00 استدراك 2,00 استدراك 0,00 استدراك 6,50 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2230641 امناي حسن 129
5,50 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 9,00 استدراك 0,00 استدراك غ غ 2231003 امكالش نعيمة 130

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231682 امزوار عبد االله 131
مستوفى 10,50 مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,50 مستوفى 15,50 مستوفى 12,00 2230841 انا ضيف نادية 132
مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,00 2124924 انفلوس شعيب 133
9,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 6,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك 2230697 اعنيبر سناء 134
مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 8,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 2231327 اونيل يوسف 135
مستوفى 18,50 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,50 مستوفى 11,50 مستوفى 13,00 2231589 اوزال خالد 136
7,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 8,00 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 10,00 2231372 اعراب نهيلة 137
6,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 15,00 9,00 استدراك مستوفى 16,00 1,50 استدراك مستوفى 10,00 2230655 عربي ايمان 138
2,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 5,50 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 2230986 ارجدال عبد الغني 139
مستوفى 11,50 6,00 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 2230648 عريف غزالن 140
9,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 15,00 3,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 2231186 عراب حسناء 141

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231503 عصفور رضى 142
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134849 اسماعيلي صالح الدين 143

6,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 2021998 اسرير خولة 144
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231043 عسال إبراهيم 145

توقيع األساتذة :                                                            



                   رقم المحضر:6

 جامعة القاضي عياض
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 19,50 مستوفى 12,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 2231606 الصمدي لطيفة 146
مستوفى 13,50 6,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 6,00 استدراك مستوفى 16,00 7,00 استدراك 2230953 اصيلي ايمان 147
مستوفى 16,00 5,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,50 مستوفى 11,00 مستوفى 17,00 2231285 السراج ابتسام 148
3,50 استدراك 4,00 استدراك 3,00 استدراك 9,00 استدراك 6,00 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 2230900 عصودي خديجة 149

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1911084 عطاش بدر 150
2,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 9,00 استدراك 2,50 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 2231390 عياد محمد 151
8,50 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,50 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 2231415 ازالض ادريس 152
7,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,50 مستوفى 15,00 9,00 استدراك 2231420 ازالض ايوب 153

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1609847 ازروال سكينة 154
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 7,00 استدراك 9,00 استدراك 2231213 ازكزاون عزيزة 155
4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 8,00 استدراك 7,00 استدراك 2231033 ازروال الحسن 156

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131067 ازكي سناء 157
غ غ 2,00 استدراك 5,00 استدراك 1,00 استدراك 2,50 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2231517 عزيز اسماء 158

مستوفى 13,00 6,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 6,00 استدراك مستوفى 16,00 2122852 عزمي ابتسام 159
5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 9,00 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 15,00 2230855 ازناك حمزة 160
9,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,50 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 2131088 ازوكاي فوزية 161
مستوفى 12,00 3,00 استدراك 7,00 استدراك 7,00 استدراك غ استدراك 3,00 استدراك مستوفى 11,00 2230924 عزوزي خديجة 162

مستوفى 10,00 7,00 استدراك 9,00 استدراك 6,00 استدراك 2131139 العزاو ليلى 163
0,75 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 17,00 مستوفى 14,00 8,50 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 15,00 2230665 بعدي بالل 164
8,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 7,00 استدراك 3,50 استدراك مستوفى 10,50 7,00 استدراك 2230791 بعني ياسين 165
مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,50 مستوفى 17,50 مستوفى 14,00 2231457 بابا الياس 166
5,50 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك 2,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2231594 بدران عبدالعاطي 167

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231400 بغوغ أسماء 168
2,25 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 6,50 استدراك 4,00 استدراك 8,00 استدراك 2231015 بها خالد 169
1,00 استدراك 1,00 استدراك 3,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 0,00 استدراك 2231166 بحمي سهام 170
7,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 7,50 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك 2231280 باحمي موسى 171

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231522 بحا إبراهيم 172
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131339 بحتار خديجة 173

6,75 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,50 مستوفى 17,00 مستوفى 14,00 2230862 بيدان عبد الرحيم 174
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 13,25 5,00 استدراك مستوفى 11,00 8,00 استدراك مستوفى 12,50 7,00 استدراك 8,00 استدراك #N/A بيدو كوثر 175
مستوفى 15,25 مستوفى 10,00 8,00 استدراك 8,00 استدراك 3,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 #N/A أوزور مونية 176
7,50 استدراك 7,00 استدراك 6,00 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 1,00 استدراك 2,00 استدراك 2231248 بايف فاطمة 177
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2130989 باجي محمد 178
5,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك 2131523 باكبير نوار 179
مستوفى 12,50 6,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك مستوفى 10,00 1,00 استدراك 6,00 استدراك 2231405 باخة مريم 180

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230904 بخاش بالل 181
5,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 6,00 استدراك 6,50 استدراك 2131108 باخلي حياة 182
4,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 8,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 2231029 بقاس وهيبة 183
مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 2130947 بامهاود أيوب 184
مستوفى 11,50 5,00 استدراك 5,00 استدراك 9,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 2231164 بنضام حسناء 185
7,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 6,50 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 2231087 بنضام رضا 186
7,50 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 8,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 11,00 4,00 استدراك 2231595 بركاش جامع 187
5,50 استدراك 4,00 استدراك 6,00 استدراك 8,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 2230927 بركان فاتحة 188

غ غ غ غ غ غ غ غ 2024716 برهمان إسماعيل 189
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131110 برهوم أسماء 190

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131226 برهومي رشيد 191
2,50 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 15,50 مستوفى 17,00 8,00 استدراك 2231140 باري الزبير 192
مستوفى 12,50 1,00 استدراك 8,00 استدراك 7,00 استدراك 6,00 استدراك 3,50 استدراك 6,00 استدراك 2106686 بريان عبد الجليل 193
6,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 11,00 7,00 استدراك 3,50 استدراك 2,00 استدراك 6,00 استدراك 2231430 برودي رجاء 194
مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 5,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 2230898 باري مريم 195
4,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 6,50 استدراك 6,00 استدراك 9,00 استدراك 2230825 بسيم غزالن 196

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131445 باسم االدريسي مروان 197
8,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 13,00 2,00 استدراك 3,50 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 2230845 بصطو سلمى 198
6,00 استدراك 7,00 استدراك 5,00 استدراك 6,00 استدراك 3,50 استدراك مستوفى 11,00 5,00 استدراك 2231040 بايا عبد الكريم 199
مستوفى 10,50 1,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 7,50 استدراك 5,00 استدراك 2231376 بيي نسيمة 200
مستوفى 13,00 4,00 استدراك مستوفى 12,00 8,00 استدراك 6,00 استدراك 8,00 استدراك 3,00 استدراك 2106445 بايو فاطمة 201
مستوفى 11,00 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 7,50 استدراك 6,00 استدراك 2230723 بايو جميلة 202
مستوفى 10,00 4,00 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 2,50 استدراك 9,50 استدراك 8,00 استدراك 2230912 بزاو اميمة 203

توقيع األساتذة :                                                            
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 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

         مراكش

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
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معدل
 الوحدة

نتيجة 
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نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 5,00 استدراك 8,00 استدراك 1821526 بن البطة فاطمة الزهراء 204
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230929 ايت احماد بديعة 205

مستوفى 11,25 مستوفى 13,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,50 مستوفى 12,00 1612576 بلعيشى عبد الحكيم 206
3,00 استدراك 4,00 استدراك 8,00 استدراك 4,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 10,50 8,00 استدراك 2130969 بلفاسي إيمان 207
مستوفى 10,50 1,00 استدراك مستوفى 13,00 3,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك مستوفى 10,00 2231447 بلغالية حكيمة 208
5,50 استدراك 7,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 7,50 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 10,00 2230663 بلهيدان ابتسام 209
1,50 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,50 6,00 استدراك 4,00 استدراك 1612647 بلحاج محمد 210
0,75 استدراك 4,00 استدراك 0,00 استدراك 1923037 بلحاجة أحالم 211
مستوفى 19,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 8,00 استدراك 8,00 استدراك 0,00 استدراك 7,00 استدراك 2230649 بلهين منير 212
6,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,50 مستوفى 15,00 2231324 بلقاس جمال 213
8,00 استدراك 5,00 استدراك 9,00 استدراك 6,00 استدراك 2131328 بلخوخ نعمة 214
مستوفى 14,25 مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 1908421 بلكدية رشيدة 215
3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,00 8,50 استدراك 8,00 استدراك 2131293 بلوك نور الدين 216
1,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 7,00 استدراك 7,00 استدراك 7,50 استدراك 5,00 استدراك 2231582 بن افقير قمر 217
6,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 5,50 استدراك مستوفى 13,00 6,00 استدراك 2230671 بن أيوب هشام 218
6,00 استدراك 1,00 استدراك 2,00 استدراك 0,00 استدراك 2,50 استدراك مستوفى 10,00 1,00 استدراك 2230781 بن اشبيبة الهام 219
1,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 6,50 استدراك 7,50 استدراك 8,00 استدراك 2230861 ابن الحاج حميد 220
مستوفى 17,50 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 2231123 ابن الفقيه عبدالرحيم 221
4,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 10,00 3,00 استدراك 1710905 بنهالل اميمة 222

8,00 استدراك 1705446 بن حدي نزهة           223
4,50 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 7,00 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 2231460 بنلحسين سناء 224
4,00 استدراك 8,50 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 8,00 استدراك 2134826 بن لكبير  سكينة 225

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ بن أحميمين فاطمة الزهراء2231369 226
غ غ 6,00 استدراك مستوفى 13,00 0,00 استدراك 2,50 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2230757 بنعائشة حنان 227

1,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,50 8,00 استدراك مستوفى 10,00 2230788 بن عال نصيرة 228
2,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 2,00 استدراك 3,50 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 2231394 بنشارة حنان 229
3,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 7,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 16,00 2231342 بنشليح رضوان 230
9,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 5,50 استدراك 0,00 استدراك 3,00 استدراك 2231362 بن دحو فاطمة 231

غ غ 5,00 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 0,00 استدراك 3,00 استدراك 2231419 بن الزين ايمان 232

توقيع األساتذة :                                                            



                   رقم المحضر:9

 جامعة القاضي عياض
    كلية اللغة العربية

         مراكش

نتيجة 
الوحدة

معدل
 الوحدة

نتيجة 
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 الوحدة

نتيجة 
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك 8,50 استدراك 9,50 استدراك 9,00 استدراك 2231456 بنحدو غيثة 233
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2010866 بنخليفة محمد 234

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231538 بناجمة زينب 235
5,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 2,00 استدراك 6,00 استدراك 2231197 بنار رشيد 236
مستوفى 19,50 مستوفى 15,00 مستوفى 18,00 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 2231551 بنرباك زينب 237
5,00 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك 6,00 استدراك 3,50 استدراك 3,00 استدراك 4,00 استدراك 2231352 بن الطالب هاجر 238
مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 5,50 استدراك 1,00 استدراك 8,00 استدراك 2231122 بنزعيطر شيماء 239
مستوفى 16,25 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,50 مستوفى 15,00 2231361 برشامي سلمى 240
5,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 2,00 استدراك 5,00 استدراك 7,50 استدراك 7,00 استدراك 2231393 بغيش نادية 241

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231163 بوعدي غزالن 242
5,50 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك مستوفى 10,50 7,50 استدراك مستوفى 10,00 1806912 بوعافية إسماعيل 243
مستوفى 18,25 مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 12,50 مستوفى 14,00 2231559 بوعالم محمد 244
مستوفى 10,50 مستوفى 10,00 8,00 استدراك 8,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 2230643 بواعلي جمال 245
6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 7,50 استدراك 4,00 استدراك 8,00 استدراك 2230642 بوزيض خديجة 246
مستوفى 13,50 مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 13,50 مستوفى 12,50 مستوفى 14,00 2230722 بوعزيز خديجة 247
8,00 استدراك 3,00 استدراك 5,00 استدراك 9,00 استدراك 7,00 استدراك 3,00 استدراك 5,00 استدراك 2230772 بوبريك مليكة 248

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231072 بوشبكة امينة 249
1,50 استدراك 4,00 استدراك 4,00 استدراك 7,00 استدراك 1,00 استدراك 6,00 استدراك 1,00 استدراك 2130903 بوشرين خولة 250

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231357 بوضى عبد الحميد 251
2,00 استدراك مستوفى 12,00 5,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2231406 بودارا بلخير 252
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 11,00 2131195 بودشيش عثمان 253
مستوفى 17,50 مستوفى 11,00 5,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,50 مستوفى 15,00 2131870 بودشيش محمد 254
5,00 استدراك 6,00 استدراك 3,00 استدراك 2,00 استدراك 3,50 استدراك 0,00 استدراك 3,00 استدراك 2231330 بوضكيك زهرة 255
2,50 استدراك 3,00 استدراك 4,00 استدراك 7,00 استدراك 2,50 استدراك 4,00 استدراك 3,00 استدراك 2230674 بودينة فاطمة الزهراء 256
مستوفى 18,00 5,00 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 8,00 استدراك مستوفى 11,00 2231563 بودوار علي 257

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231396 بوضريف خولة 258
مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 18,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 2230868 بوفاس اسماعيل 259
7,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,50 مستوفى 15,00 2231128 بوفتوة لمياء 260
2,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 4,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 11,00 7,00 استدراك 2231402 بوفكر عبد الرحيم 261
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 18,00 مستوفى 11,00 مستوفى 18,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 2231586 بوحسني ثورية 262
مستوفى 10,00 2,00 استدراك 8,00 استدراك 6,00 استدراك 0,00 استدراك 3,00 استدراك 1807040 بوحيا نور الدين 263
مستوفى 13,75 3,00 استدراك مستوفى 14,00 8,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 12,00 2005048 بوابرين مونية 264

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131474 بويهي لطيفة 265
مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 2230988 بوجمعة لطيفة 266
مستوفى 11,50 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 8,00 استدراك 6,00 استدراك 2230688 بوجاني هاجر 267

غ غ 1,00 استدراك 4,00 استدراك 1,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2231509 بوخزر محمد 268
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2230731 بوكريم رشيد 269

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1924413 بو العجاج كمال 270
7,75 استدراك 1,00 استدراك غ غ 1,00 استدراك غ غ 4,00 استدراك غ غ 2231236 بولعصافر حمزة 271
5,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 2230737 بولحياوي سعيد 272
مستوفى 17,00 4,00 استدراك مستوفى 16,00 8,00 استدراك 7,00 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك 1612456 بومزكور عبدالرحيم 273
8,00 استدراك مستوفى 13,00 8,50 استدراك مستوفى 10,00 2134840 بومكات  سالم 274
مستوفى 19,00 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 #N/A نورة بومركود 275
6,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك مستوفى 13,00 5,00 استدراك 6,00 استدراك 2230828 بومان حبيبة 276
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 3,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2231004 بونخلة كوثر 277
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,50 مستوفى 17,00 مستوفى 11,00 2230933 بونوادر فاطنة 278
مستوفى 11,00 6,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 7,00 استدراك 2,00 استدراك 3,00 استدراك 2230808 بنزاهة سناء 279
6,00 استدراك 6,00 استدراك 6,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 12,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 2231332 بووسكى مريم 280
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 2131478 بوقسيم مريم 281
1,00 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 6,00 استدراك 4,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2230786 بورس فاطمة الزهراء 282
4,00 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 9,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 12,00 2230983 بورحيم سلمى 283

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134829 بوالسيف  خديجة 284
1,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 9,50 استدراك مستوفى 14,00 2231443 بوستة نورالدين 285
5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 13,50 7,00 استدراك مستوفى 11,00 2230734 بوتالمت أيوب 286
مستوفى 10,00 2,00 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 8,50 استدراك 3,00 استدراك 2,00 استدراك 2231169 بويزم نورالدين 287
9,00 استدراك 6,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 13,00 7,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 2231310 بوزنبيل نجية 288
2,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 8,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 2230859 بوزيد الحسن 289
3,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 12,50 1,50 استدراك 4,00 استدراك 2230989 بوزكري لحسن 290
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي
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المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2130990 بوزيان يوسف 291
4,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 2230978 بوزلفة فاطمة الزهراء 292

مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 7,00 استدراك 1611812 ابريديز  لمياء 293
6,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 2134917 بريزة  فتيحة 294

غ غ 2,00 استدراك 3,00 استدراك غ غ 4,50 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 2103360 كمغاني يوسف 295
2,00 استدراك 0,00 استدراك 6,00 استدراك 3,00 استدراك 2,00 استدراك 2130922 شبار ابراهيم 296

3,50 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 12,00 3,00 استدراك مستوفى 10,00 2110077 شابلي رضوان 297
6,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 12,00 8,00 استدراك مستوفى 11,50 0,00 استدراك 4,00 استدراك 2231135 شدلي وئام 298

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231016 شغوغ حمزة 299
1,50 استدراك 2,00 استدراك 0,00 استدراك 3,00 استدراك 4,50 استدراك 4,00 استدراك 2,00 استدراك 2231424 شالش السعدية 300
مستوفى 11,00 7,00 استدراك 8,00 استدراك 8,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 5,00 استدراك 2231264 شعوف عبد الكبير 301
6,75 استدراك 1,00 استدراك 7,00 استدراك 0,00 استدراك 5,50 استدراك 6,50 استدراك 2,00 استدراك 2231308 شرحابلي كبيرة 302
مستوفى 12,50 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 9,00 استدراك مستوفى 13,50 0,00 استدراك مستوفى 13,00 2231706 ري هاجر الش 303
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131387 شمنان هشام 304
8,50 استدراك 6,00 استدراك 6,00 استدراك 4,00 استدراك 2131335 شستفيق رقية 305
6,00 استدراك 6,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 6,50 استدراك 7,00 استدراك 3,00 استدراك 2230693 شبوب معاد 306
5,50 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 2,00 استدراك 6,50 استدراك 3,00 استدراك 0,00 استدراك 2230913 شيشاوي شيماء 307
4,25 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 7,00 استدراك 7,50 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 13,00 2009096 شقندي فاطمة الزهراء 308

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2008558 شكري سلمى 309
3,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 4,50 استدراك 0,00 استدراك 2231355 الشرايبي ميلود 310
2,00 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 6,50 استدراك 1,00 استدراك 2230837 الشروعات عبد هللا 311
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 9,00 استدراك مستوفى 11,00 1807518 اشتكير ابراهيم 312
مستوفى 16,50 6,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 2231521 سيس يورو 313
8,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 11,00 مستوفى 14,50 8,50 استدراك مستوفى 10,00 2135054 سيسه مام مور 314
4,00 استدراك 3,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 7,50 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 10,00 2231266 دادى حنان 315
2,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 5,50 استدراك 8,00 استدراك 2231403 الداح عبد الحق 316

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2118407 الدحاني خالد 317
5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 6,00 استدراك 2131046 دحاني سهام 318
مستوفى 10,25 1,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 3,00 استدراك مستوفى 11,00 8,00 استدراك 2230699 دحو خولة 319
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
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ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

7,00 استدراك 9,00 استدراك 2022632 دموني نهيلة               320
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230820 درما دنيا 321

مستوفى 15,50 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 مستوفى 12,50 مستوفى 13,00 2230942 داسع ابراهيم 322
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1462336 الدرعي  سفيان 323

مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 7,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 2230860 الدحوم رشيد 324
1,00 استدراك مستوفى 10,00 1,00 استدراك 5,50 استدراك 2020079 ديدي ابتسام       325
مستوفى 18,25 مستوفى 10,00 مستوفى 18,00 مستوفى 14,00 مستوفى 16,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 2231528 جينغ أم 326
2,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 6,00 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك #N/A جنغ خادم 327
مستوفى 19,25 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 2230889 ضيفي هشام 328

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231618 ديم فاطمة الزهراء 329
مستوفى 14,50 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2230752 جوب مام لمين 330
7,50 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,50 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 2231678 جوب حبيب 331
1,00 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 3,50 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2231032 الضناية عبد الغاني 332
8,00 استدراك 2,00 استدراك 7,00 استدراك 4,00 استدراك 1450024 دوامنة عبد الموجود 333

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131146 حمزة دغيري 334
2,00 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 4,00 استدراك 8,00 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 2230681 الشرقي مريم 335
مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 16,50 6,00 استدراك مستوفى 11,00 2230997 الشايش خولة 336
مستوفى 15,00 3,00 استدراك مستوفى 15,00 8,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 15,00 7,00 استدراك 2231566 اشبنات حازم 337

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131038 الشادلي فاطمة الزهراء 338
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230880 الشرادي سكينة 339

5,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 15,00 9,00 استدراك مستوفى 12,00 7,00 استدراك 3,00 استدراك 2231092 الذهابي فاطمة 340
مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 2023405 الضعيف زهيرة           341
8,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 2230883 الضلزي سناء 342
5,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 7,50 استدراك 3,00 استدراك 2231113 الداودي فاطمة 343

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230925 الدرعي عبد الخالق 344
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231116 الدرعي ماجدة 345

مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 7,50 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 2230916 الضريف كوثر 346
غ غ غ غ غ غ غ غ 4,00 استدراك غ غ غ غ 2231211 الضيفي احسان 347

مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 2231151 الدوزاز حفصاء 348
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 12,00 0,00 استدراك 1807727 الدراوسي سمير 349
4,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك 7,50 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك 2230755 العالي عبدالرحيم 350

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131069 العمراوي عتيقة 351
7,50 استدراك 5,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 5,00 استدراك 2230634 العامري مونية 352
4,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,50 0,00 استدراك 2,00 استدراك 2021283 العباسي لبنى 353
مستوفى 17,50 5,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 15,50 7,50 استدراك 4,00 استدراك 1609573 العابدان زوهير 354
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 2130999 العبدي صابرين 355

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1706440 العابد محمد 356
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 2230667 العبريدي عتيقة 357
2,50 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 4,00 استدراك 6,50 استدراك 0,00 استدراك 2231384 االشقر بدر 358
مستوفى 12,00 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,50 7,00 استدراك 5,00 استدراك 2230779 العفاس هبة 359

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231034 العيسوني هاجر 360
مستوفى 19,50 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 2231615 العكاري رشيد 361

غ غ غ غ غ غ غ غ 2130993 العلواني مريم 362
1,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 14,00 1,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 8,00 استدراك 2134877 العامري آسية 363
5,50 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 1,00 استدراك مستوفى 12,00 1,00 استدراك 2,00 استدراك 2107851 العوام خالد 364
3,50 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 5,50 استدراك 4,00 استدراك 2131329 العوداني زهرة 365
مستوفى 12,50 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 5,00 استدراك 9,00 استدراك 2231247 االزهري عبدالواحد 366

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230715 العزاوي امينة 367
5,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2,00 استدراك 5,00 استدراك 2231343 الحسين العزوزي 368
مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,50 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 2230829 الباهري نادية 369
0,50 استدراك 6,00 استدراك 0,00 استدراك 8,00 استدراك 8,50 استدراك 0,00 استدراك مستوفى 10,00 2230809 البهلول سمير 370
5,50 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 2131154 البصراوي خديجة 371
مستوفى 12,00 4,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 2231036 البصيري هند 372
2,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 0,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2231347 البطار أنوار 373
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 18,00 مستوفى 12,00 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 2230743 الباز زكرياء 374
3,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 16,50 2130966 البوشخي وجدان 375
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2231249 البغدلي أويس 376
7,50 استدراك 5,00 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك 6,50 استدراك 0,00 استدراك 5,00 استدراك 1607537 الفاهمي مروة 377
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1901033 الفحلي عتيقة 378
غ غ غ غ غ غ غ غ 1905545 الفارسي كوثر 379

3,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 6,00 استدراك 5,50 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 2231183 الفاروق عبد الواحد 380
8,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,50 مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 2230675 الفاطمي المصطفى 381
مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,50 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 2231191 الفاطمي اسماعيل 382
2,50 استدراك 3,00 استدراك 2,00 استدراك 7,00 استدراك 7,50 استدراك 2,50 استدراك 4,00 استدراك 2230711 الفرعني فاطمة الزهراء 383
7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 7,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 2231336 الغاني يونس 384
مستوفى 18,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 8,50 استدراك مستوفى 13,00 2231239 الكرمومة محمد 385
3,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك مستوفى 13,00 4,00 استدراك 4,00 استدراك 2117413 الكرن خديجة 386
مستوفى 13,50 مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 16,50 مستوفى 11,00 9,00 استدراك 2230893 الكرني خليل 387
6,00 استدراك 5,00 استدراك 3,00 استدراك 9,00 استدراك 6,00 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 2231434 الكبوري نديرة 388
مستوفى 12,00 5,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,50 مستوفى 12,00 2231374 الغبراط خديجة 389
5,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,50 مستوفى 14,50 مستوفى 16,00 2231086 الغاشي سعاد 390
7,50 استدراك مستوفى 10,00 2,00 استدراك مستوفى 11,00 9,00 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك 2230976 الغزالي صفية 391
6,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 11,50 5,50 استدراك 6,00 استدراك 2231119 الغزالي اسماء 392
7,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 7,50 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 10,00 2230708 االشهب سميرة 393
3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 8,50 استدراك مستوفى 11,00 2230981 الحاجي خديجة 394
8,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 8,50 استدراك مستوفى 16,00 2230712 الهاني صباح 395

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2125568 الحنات لحسن 396
4,50 استدراك 4,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 1,00 استدراك 2231141 الحوزي سناء 397
7,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 15,00 5,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 2231290 الحربولي بسمة 398
مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 2102856 الحرشي حنان 399
مستوفى 10,75 7,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 5,00 استدراك 0,00 استدراك 2230890 الحسني عبد الوافي 400
مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 8,50 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 2231100 الحسني نهيلة 401

غ غ غ غ غ غ 2131127 الحصار سكينة 402
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131425 الهزيم حليمة 403

7,50 استدراك 4,00 استدراك 8,00 استدراك 8,00 استدراك 9,00 استدراك 6,00 استدراك 8,00 استدراك 2231027 الحزاب الهام 404
مستوفى 15,50 3,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 12,00 6,50 استدراك مستوفى 13,00 8,00 استدراك 1900220 الحيداوي عبد العظيم 405
مستوفى 13,50 5,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 7,00 استدراك مستوفى 16,00 1603297 الحيمر  رجاء 406
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 8,50 استدراك مستوفى 17,00 2231024 الحيطي اميمة 407
غ غ غ غ غ غ 0,00 استدراك 2,50 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 2230941 الحودي فاطمة الزهراء 408

مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 8,00 استدراك مستوفى 14,00 2230784 االدريسي سادج محمد 409
7,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 3,00 استدراك 6,00 استدراك 1808202 الجدايدي  مريم 410
مستوفى 15,50 7,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 8,50 استدراك 2,00 استدراك 8,00 استدراك 2231461 الجمال سعيد 411
5,50 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك غ غ مستوفى 11,50 8,00 استدراك 6,00 استدراك 2230923 الجبيري عبدالحق 412
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2231088 القاضي الحنفي 413
5,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 7,00 استدراك مستوفى 12,00 2230939 القديري فاطمة الزهراء 414
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2231516 القادري عبد الفتاح 415
5,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك 4,50 استدراك 6,00 استدراك 8,00 استدراك 2131191 القاسمي نعيمة 416
7,50 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,50 2131362 الكتاني خولة 417

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230742 الخاو هند 418
غ غ 7,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,50 3,00 استدراك 8,00 استدراك 2231367 الخطاري المختار 419

مستوفى 19,00 مستوفى 14,00 مستوفى 18,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,50 مستوفى 13,50 مستوفى 17,00 2231418 الكيحل سعيدة 420
مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,50 مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 2231622 الكينة نور الدين 421

1,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 14,00 1923253 لكيرد جمال 422
مستوفى 10,00 6,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 2231155 المعناوي حسناء 423
9,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 8,50 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 10,00 2231282 المخضاري لطيفة 424
9,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 8,00 استدراك 9,00 استدراك 2230897 المكاوي لطيفة 425
مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 مستوفى 18,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 2231609 الملوكي عبد هللا 426
مستوفى 16,50 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 2231162 المامون مريم 427
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2134897 المنصوري  نور الدين 428
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 8,00 استدراك 4,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 2230963 المنصوري فاطمة 429
9,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 13,00 4,00 استدراك 2231411 المسيري يوسف 430
5,00 استدراك 4,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك 3,50 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 2231114 المسعودي عماد 431
مستوفى 19,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 2231425 المطوي عبد الرحيم 432
5,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,50 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 2231187 المرسي سعاد 433
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2231047 المزروي عبد الحق 434
5,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,50 مستوفى 11,50 مستوفى 11,00 2230686 المتيجي ياسين 435
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 11,00 3,00 استدراك 4,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 2230749 المشطاج سلمى 436
مستوفى 13,25 6,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 16,50 4,50 استدراك 5,00 استدراك 2230775 المخطاري بوشرى 437
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1450489 المرابط  عبد الواحد 438
1,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 16,00 7,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 2231026 المتوكل أسامة 439

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231479 المودن لحسن 440
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 0,00 استدراك مستوفى 13,00 2231696 المودن محمد 441

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231705 المودن صابرين 442
2,00 استدراك 2,00 استدراك 4,00 استدراك 8,50 استدراك 0,00 استدراك 2130913 الموفق سلمى 443

8,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 13,00 9,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 2230793 المجاهد فاطمة الزهراء 444
7,00 استدراك 6,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 2,00 استدراك 9,00 استدراك 2231298 المرابط فاطمة 445

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 22014145 المستقبل هجر 446
6,25 استدراك 2,00 استدراك 8,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 11,00 2130975 المتوج اميمة 447
8,00 استدراك غ غ غ غ 0,00 استدراك 5,50 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 2231373 الورد ابراهيم 448
مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 2231446 الغابي خديجة 449
مستوفى 18,00 5,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 1,50 استدراك 7,00 استدراك 2230831 الغيور جمال 450
2,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 14,00 8,00 استدراك 8,00 استدراك 2131446 الوردي كنزة 451
3,50 استدراك 2,00 استدراك 2,00 استدراك 6,50 استدراك 2024545 الغريب انس 452

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230866 العبدي محمد 453
4,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 5,50 استدراك مستوفى 13,50 5,00 استدراك 2231482 العائشي أفنان 454
6,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 4,00 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك 2,00 استدراك 2131394 العراقي سناء 455
مستوفى 19,75 مستوفى 11,00 مستوفى 18,00 مستوفى 14,00 مستوفى 16,50 مستوفى 14,50 مستوفى 15,00 العلوي االسماعيلي لال اسماء2231700 456
5,25 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 12,00 8,00 استدراك مستوفى 15,50 5,50 استدراك 8,00 استدراك 2230777 العالي فاطمة 457
مستوفى 11,00 5,00 استدراك مستوفى 14,00 9,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 5,00 استدراك 2231205 العرناوي حفصة 458
7,00 استدراك 7,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 6,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 11,00 1908514 العطاري لطيفة 459

8,00 استدراك مستوفى 10,00 5,50 استدراك 2019922 العزوي هدى 460
7,50 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 5,50 استدراك 7,50 استدراك 8,00 استدراك 2231350 البضراوي خديجة 461
2,50 استدراك 6,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 12,00 7,50 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 2231089 البكاري فتيحة 462
7,50 استدراك 7,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 17,00 5,00 استدراك مستوفى 13,00 1905513 البحراوي خديجة 463

4,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك 6,00 استدراك 7,00 استدراك 2131249 البانوز معاد 464
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 2131373 الباز هشام 465
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 2022079 البلوط سهام 466

غ استدراك غ استدراك غ استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 3,00 استدراك 4,00 استدراك 2231188 البوداني محمد علي 467
مستوفى 16,00 8,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 16,00 2231022 البوخريسي فاطمة 468
3,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 2231624 الفربي شرف الدين 469

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2,00 استدراك 3,00 استدراك 2009699 الفطواكي هشام 470
5,50 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 2230660 الفناني حسن 471
مستوفى 13,00 1,00 استدراك 4,00 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 1,00 استدراك 1,00 استدراك 2230736 الفرطي مريم 472

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131315 عبد االله الكرطيط 473
6,00 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 7,50 استدراك 7,00 استدراك 7,00 استدراك 2231408 الغنضوري حنان 474
6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,50 مستوفى 15,50 8,00 استدراك 2230698 الغانمي خديجة 475

غ غ مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2131045 الغيالني عز الدين 476
9,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2230695 الغزواني هند 477
9,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,50 مستوفى 11,50 مستوفى 15,00 2003098 الحضار محمد 478

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231601 الهدياني عصام 479
مستوفى 14,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 0,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 2230891 الحضرمي شيماء 480
مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 9,00 استدراك مستوفى 13,00 3,00 استدراك 9,00 استدراك 2230915 الهايج فاطمة الزهراء 481
9,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 2131494 الحجاوي أميمة 482
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,50 مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 2230854 الحمداوي سكينة 483
9,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 15,00 9,00 استدراك 7,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 12,00 2231288 الحمزاوي وهيبة 484
7,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2230684 الحنفي سمية 485
2,50 استدراك 3,00 استدراك 3,00 استدراك 2,00 استدراك 4,00 استدراك 1,00 استدراك 1,00 استدراك 2231124 الحسني مصطفى 486
مستوفى 17,00 8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 8,50 استدراك 8,00 استدراك 5,00 استدراك 2231576 الهزميري امين 487
8,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 7,00 استدراك 3,50 استدراك 8,00 استدراك 2230750 الحيني حياة 488

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2014750 الهاللي  فدوى 489
6,00 استدراك 1,00 استدراك 6,00 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك االدريسي ابو جعفر محمد خليل2231133 490
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 2230887 الجرايدي الطاهر 491
7,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 13,00 1,00 استدراك مستوفى 10,00 0,00 استدراك 5,00 استدراك 2230814 الكاملي زينب 492

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131526 القروي سكينة 493
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

4,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 6,00 استدراك 2,50 استدراك 2,00 استدراك 2231452 القرطوني غزالن 494
5,50 استدراك مستوفى 12,00 2023521 القصباوي عبد الكريم 495
5,75 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 7,00 استدراك 8,00 استدراك 2231258 الخديري صالحة 496
6,00 استدراك 2,00 استدراك 4,00 استدراك 9,00 استدراك 4,00 استدراك 1,50 استدراك 2,00 استدراك 2230875 الخروبية ابتسام 497
1,00 استدراك 6,00 استدراك 3,00 استدراك 5,00 استدراك 5,50 استدراك 8,50 استدراك 8,00 استدراك 2231115 القطب أميمة 498
5,00 استدراك 1,00 استدراك 7,00 استدراك 0,00 استدراك 2,50 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 2231082 اللوحي عبد الرحيم 499
مستوفى 10,50 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,50 6,00 استدراك 2231035 المعزوزي سلمى 500

غ غ غ غ غ غ 1701036 المخمور خالد 501
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230678 الملقي نهيلة 502

3,50 استدراك مستوفى 17,00 2131498 المنصوري سفيان 503
مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 2231382 المرضي ليلى 504
4,50 استدراك 7,00 استدراك 7,00 استدراك 6,00 استدراك 5,50 استدراك 5,50 استدراك 3,50 استدراك 2130959 المرتوس كوتر 505
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 2230768 المير كوثر 506

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131436 المساوي أميمة 507
5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 2230851 الموساوي محمد 508
مستوفى 12,50 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 8,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 11,00 2230938 لمغيربي محمد 509
مستوفى 14,00 2,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 7,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 2231078 المسعودي معاد 510
3,50 استدراك 1,00 استدراك 6,00 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 2231238 الوعزقي رشيد 511

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231099 الودني هند 512
مستوفى 14,00 7,00 استدراك 4,00 استدراك 7,00 استدراك 8,00 استدراك 4,00 استدراك 7,00 استدراك 2231492 الواصي أسماء 513

مستوفى 12,00 7,00 استدراك 8,00 استدراك 2134909 النبارك  نعيمة 514
مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 18,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 2230632 الناصري رشيد 515

مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 2131411 النكر المهدي 516
مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 15,50 مستوفى 17,00 2231463 الناهي سلوى 517
مستوفى 14,00 6,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 مستوفى 11,00 0,00 استدراك 2231206 الناجي وهيبة 518
2,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 11,50 مستوفى 10,50 مستوفى 10,00 2231318 الناجمي رباب 519

غ غ مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,50 مستوفى 15,00 9,00 استدراك 2230902 النموس عبد الرزاق 520
غ غ 1,00 استدراك 5,00 استدراك غ غ غ غ 4,00 استدراك 5,00 استدراك 2231076 الناوي سناء 521

مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 0,00 استدراك مستوفى 10,00 2230926 النقار حسن 522
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 3,00 استدراك 3,00 استدراك 2104680 النيفو  مريم 523
مستوفى 14,00 3,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 8,00 استدراك 1,00 استدراك 3,00 استدراك 2231525 النخيلي أميمة 524
2,00 استدراك 4,00 استدراك 6,50 استدراك 1,00 استدراك 2131251 النويكض نجاة 525
مستوفى 16,00 غ غ غ غ غ غ غ غ 0,00 استدراك 1,00 استدراك 2231317 النوري غيثة 526
6,50 استدراك 3,00 استدراك 4,00 استدراك 0,00 استدراك 7,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 2231383 النوري يوسف 527
مستوفى 19,00 غ غ غ غ 6,00 استدراك مستوفى 15,00 8,00 استدراك 5,00 استدراك 1809137 الراشيدي عبد العالي 528
مستوفى 15,50 مستوفى 11,00 مستوفى 18,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 9,50 استدراك 9,00 استدراك 1207939 الرداد عواطف 529
5,00 استدراك 1,00 استدراك 8,00 استدراك 9,00 استدراك 4,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 2231001 الرامي يوسف 530

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231659 الرامي شيماء 531
5,50 استدراك 8,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 2,50 استدراك 8,50 استدراك 8,00 استدراك 2230984 الرويزة حبيبة 532
5,00 استدراك 6,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 12,00 4,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 11,00 2231329 السماللي شيماء 533
6,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 7,50 استدراك 3,00 استدراك 7,00 استدراك 2231385 الصديقي نورة 534
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 11,00 8,00 استدراك 2131036 السايح امال 535
4,50 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 4,00 استدراك 2130948 الساخي ايمان 536
9,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,50 6,50 استدراك مستوفى 15,00 2231333 السامي سلمى 537
4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 4,00 استدراك 5,50 استدراك 7,00 استدراك 2,00 استدراك 2231055 الصوابي نجوى 538
6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 8,00 استدراك مستوفى 11,00 5,00 استدراك 8,00 استدراك 2230771 الصوابي نسيمة 539
5,50 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 6,50 استدراك مستوفى 12,00 6,00 استدراك 2018829 الساوي أسامة 540

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131119 الصدقي ياسين 541
8,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 8,50 استدراك 8,00 استدراك 2231235 الصدقي ابتسام 542
5,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك مستوفى 11,00 3,00 استدراك 7,00 استدراك 2231489 الصدقي آسية 543
6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 11,50 6,50 استدراك 4,00 استدراك 2231349 الصبحي فاطمة 544
5,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 9,50 استدراك مستوفى 11,00 2231388 التاغي فاطمة 545

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2117680 التقي مصطفى 546
7,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 11,50 8,00 استدراك 9,00 استدراك 2230993 الطلحاوي سارة 547
1,50 استدراك 1,00 استدراك 2,00 استدراك 1,00 استدراك 6,50 استدراك 3,00 استدراك 8,00 استدراك 2231090 الزياني وداد 548
2,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 1,00 استدراك 2131492 الزاهر سكينة 549
مستوفى 10,00 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 5,00 استدراك 0,00 استدراك 8,00 استدراك 2021401 الزهزي ايناس 550
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 18,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 2230639 الزلزولي هودى 551
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

8,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 2131050 الزموري سكينة 552
6,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 5,00 استدراك 2,50 استدراك 8,00 استدراك 2231062 الزاوي اميمة 553
مستوفى 11,00 6,00 استدراك مستوفى 15,00 6,00 استدراك 8,00 استدراك 9,50 استدراك 6,00 استدراك 1904980 الزرع فاطمة 554
3,25 استدراك 2,00 استدراك 6,00 استدراك 0,00 استدراك 1,50 استدراك 0,00 استدراك 3,00 استدراك 2131044 الزرهوني فاطمة 555
مستوفى 10,50 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 2230954 الزروالي زينب 556
مستوفى 10,50 5,00 استدراك مستوفى 18,00 6,00 استدراك مستوفى 16,50 مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 2231196 الزراف حسناء 557
8,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 3,00 استدراك مستوفى 11,50 3,00 استدراك مستوفى 10,00 2230971 الزيات فاطمة الزهراء 558

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131314 الزيات ابتسام 559
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230763 الزبيري خديجة 560

3,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,50 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 2230970 الزياني زينب 561
3,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 14,00 1,00 استدراك 2,50 استدراك 8,00 استدراك 8,00 استدراك 2014636 مة فاض حل 562
مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 2230967 فضلي شيماء 563
مستوفى 13,50 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 2230969 فضلي مريم 564
3,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 1,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 15,00 8,00 استدراك 2231422 الفكاس زهير 565
7,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 2231225 فهد ياسين 566
2,75 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,50 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 2230645 فهيم فؤاد 567

غ غ مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 6,00 استدراك 9,00 استدراك 2131027 فيصل رشيدة 568
مستوفى 14,00 8,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 13,00 6,00 استدراك 3,00 استدراك 2134546 فراح امينة 569
مستوفى 10,00 5,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 11,00 4,50 استدراك مستوفى 12,00 8,00 استدراك 2231518 فرح يوسف 570
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك 2231389 فرحان فاطمة 571
مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 4,00 استدراك مستوفى 13,00 9,50 استدراك 4,00 استدراك 2231126 فرحان نبيلة 572
1,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 6,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 2131376 فرحات خولة 573
7,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 14,00 2230874 فاسني نهيلة 574
2,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 6,00 استدراك مستوفى 15,50 2,00 استدراك 2230692 فالح سعيد 575
2,00 استدراك 1,00 استدراك 6,00 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 2,00 استدراك 1,00 استدراك 2231147 فرنان سكينة 576

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 5,00 استدراك 2131370 فرتات سناء 577
4,00 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 6,00 استدراك 3,50 استدراك 5,00 استدراك 6,00 استدراك 2115171 فرعي كوثر 578
3,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 2131266 فريحة حسناء 579
مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 8,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 14,00 2230922 كرى حنان 580
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 14,50 مستوفى 10,00 مستوفى 18,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,50 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 2135050 غاي شيخ مرتضى 581
مستوفى 12,25 6,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 8,00 استدراك 3,00 استدراك 4,00 استدراك 2231125 كزكاز خديجة 582

غ غ غ غ 1562158 غداو عبد الرحيم 583
7,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 14,50 مستوفى 15,00 2231328 غدويني هند 584
5,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,50 مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 2101020 غالم شهيدة 585

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131310 غانم خولة 586
مستوفى 10,00 3,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 4,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 1919019 غازي كوثر 587
5,50 استدراك 3,00 استدراك 5,00 استدراك 6,00 استدراك 7,50 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 2231091 كوشك عبد هللا 588
مستوفى 12,00 2,00 استدراك 4,00 استدراك 7,00 استدراك 3,50 استدراك غ غ غ غ 2231080 كونعيم خديجة 589
مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 18,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 2231445 كوريس كوثر 590
4,00 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 3,50 استدراك 4,50 استدراك 7,00 استدراك 2231098 كزول محسن 591
2,50 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 0,00 استدراك غ غ 0,50 استدراك 4,00 استدراك 2230930 اكراري حفصة 592

3,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 12,00 2131196 كسران مريم 593
3,75 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 6,00 استدراك 2231650 كجكج  دليلة 594
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 9,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 2230857 كاري منير 595
مستوفى 13,50 7,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 2231530 غي ألسان 596
مستوفى 12,50 4,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 7,00 استدراك مستوفى 10,50 8,00 استدراك 2231620 غي شيخ 597
مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 18,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,50 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 2230911 كيليغ عبدالصمد 598
4,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 7,00 استدراك مستوفى 12,00 2231214 الهداوي الحسين 599
3,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 1,50 استدراك 4,00 استدراك 2231220 الهداوي محسن 600
مستوفى 10,50 6,00 استدراك مستوفى 13,00 6,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 10,50 مستوفى 11,00 2231535 حادق نجية 601
مستوفى 12,00 3,00 استدراك 8,00 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 16,00 7,00 استدراك مستوفى 14,00 2230689 هدية هللا حسناء 602
7,00 استدراك مستوفى 10,00 حضري خديجة               2022374 603

3,00 استدراك مستوفى 14,00 4,00 استدراك 9,50 استدراك مستوفى 15,00 2131051 حقي فاطمة 604
مستوفى 10,00 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 5,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 2231014 حلحول عثمان 605
مستوفى 13,00 1,00 استدراك مستوفى 14,00 8,00 استدراك مستوفى 12,00 2134907 هالل  عبد العالي 606
8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك 2231371 حمام نسيمة 607

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131280 همسات سهام 608
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230945 حمزاوي بوشرى 609
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

6,50 استدراك 2,00 استدراك 8,00 استدراك 9,00 استدراك 2,50 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 2131133 هنا محمد 610
8,25 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 6,00 استدراك مستوفى 11,00 2231680 لهديلي حنان 611
5,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 2231204 حناش هشام 612
5,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,50 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 2231294 حركات كوثر 613
4,00 استدراك 7,00 استدراك 0,00 استدراك 1922968 هرني هند             614
7,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 11,00 6,00 استدراك 5,50 استدراك 3,50 استدراك 4,00 استدراك 2230816 هراس محمد 615
7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 6,00 استدراك 2231413 حسني عبد العزيز 616
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 4082972 حساني نهاد 617
مستوفى 11,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 6,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 14,00 2230719 حاتم زكرياء 618
9,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 2231319 هيشار ابتسام 619
مستوفى 13,00 8,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 2231625 حيدة حسناء 620

غ غ 2,00 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك غ غ غ غ 2230975 حيدوش عبد االاله 621
3,50 استدراك 3,00 استدراك 3,00 استدراك 5,00 استدراك 2131396 الحيمص ايمان 622
9,25 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,50 مستوفى 14,00 2231158 هماشة رضوان 623
مستوفى 11,00 5,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 4,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 2231409 حوالم خديجة 624
7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,50 6,00 استدراك مستوفى 17,00 2230673 حمدي زهيرة 625
6,50 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك 4,50 استدراك 3,00 استدراك 7,00 استدراك 2231117 حقاوي اسماء 626
مستوفى 13,75 1,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 2011541 اهرميش فاطمة الزهراء 627
مستوفى 18,50 7,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 2230730 احسيني ناصر 628
9,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 2131524 احسيني اميمة 629
مستوفى 10,00 2,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 2017875 ابعالل احمد 630

غ غ غ غ غ غ غ غ 2130972 ابن الوليد سكينة 631
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231281 اد عبد هللا سومية 632

7,00 استدراك 3,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 11,00 6,00 استدراك 7,00 استدراك 4,00 استدراك 2231011 اد بوفكر محمد 633
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230818 اد حيدة محمد 634

مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 16,00 1916962 اد الحسين خالد 635
8,50 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 3,50 استدراك 2,00 استدراك 1,00 استدراك 2231339 ادرحو عبد الهادي 636

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 0,00 استدراك 2230985 اد علي مريم 637
4,00 استدراك 4,00 استدراك 2,00 استدراك 2131060 ايد عبد الرحمان ابراهيم 638
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

5,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 6,00 استدراك مستوفى 11,00 5,00 استدراك 2230758 ادواحمان سكينة 639
3,50 استدراك 2,00 استدراك 4,00 استدراك 2,00 استدراك 4,00 استدراك 4,00 استدراك 1,00 استدراك 2230996 ادلحسن فاطمة الزهراء 640
3,00 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 11,00 4,00 استدراك 2231111 اد مسعود كريمة 641
مستوفى 10,50 1,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 11,00 5,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 2231101 اد محند حليمة 642
3,50 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 4,00 استدراك 5,00 استدراك 2231120 ادمحند كريمة 643
مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 2231307 ادالطالب عبد اللطيف 644
مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 12,00 2230867 افراض اميمة 645
مستوفى 15,00 1,00 استدراك 3,00 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك 3,00 استدراك 2231462 إفري سارة 646

غ غ غ غ 2131233 اكزاران نزهة 647
مستوفى 10,00 1,00 استدراك 5,00 استدراك 1,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 2230877 اهتي حياة 648

غ غ غ غ غ غ 2023744 اخنتي حميد                649
مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 2231416 اكرو لبنى 650
7,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 15,00 7,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 11,50 مستوفى 15,00 2231440 إليغ نورة 651

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230718 امغري حسناء 652
4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 2230691 إيران أسامة 653

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131188 اراوي معاد 654
2,00 استدراك 2,00 استدراك 3,00 استدراك 0,00 استدراك 4,50 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 2230878 اسرع وليد 655
مستوفى 19,00 مستوفى 10,00 مستوفى 18,00 غ استدراك غ استدراك مستوفى 16,50 مستوفى 12,00 2231143 اتجو مريم 656
4,50 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 6,00 استدراك 7,00 استدراك 2,00 استدراك 4,00 استدراك 1908619 اطو اميمة 657
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,50 مستوفى 11,50 مستوفى 11,00 2230704 ازكي حورية 658
6,00 استدراك 4,00 استدراك 4,00 استدراك 8,00 استدراك 6,50 استدراك 5,00 استدراك 2,00 استدراك #N/A جابري عامر 659
مستوفى 12,50 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 9,00 استدراك 7,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 11,00 2230882 جدوال حسناء 660
مستوفى 11,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك 9,00 استدراك 4,00 استدراك 3,00 استدراك 2230846 جمال اميمة 661
مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 2122770 جمي كنزة 662
مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 12,00 9,00 استدراك 9,00 استدراك 2231533 جنان رقية 663
9,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 12,00 7,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 11,00 7,00 استدراك 2230685 جطا حنان 664
مستوفى 10,00 6,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,50 مستوفى 12,00 7,00 استدراك 2230827 جالل عبدالهادي 665

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134821 الجناوي آنس 666
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1810176 جيدار  عبد اللطيف 667
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 12,50 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,50 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 2231458 جوماد مليكة 668
6,00 استدراك 7,00 استدراك 2023458 جراعي سعيدة 669

مستوفى 15,00 6,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 2230672 كعاري لبنى 670
5,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 12,00 9,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 2,00 استدراك 2131346 كاشط نبيل 671

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1445364 كشون  محمد 672
مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 2116056 قشتو محمد 673

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1906078 قدوري سلمى 674
5,50 استدراك مستوفى 12,00 2021756 رجاء كمال 675

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230646 كنوني  اميمة 676
1,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 6,00 استدراك 2,50 استدراك 3,00 استدراك 2231031 قنور يوسف 677

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 3,00 استدراك 2231039 كنزاز محمد 678
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131476 كوثري رضوان 679

4,00 استدراك 2,00 استدراك 1923199 كربلو سناء               680
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131309 قارس عثمان 681

7,25 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 6,50 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 2122938 قصباوي حنان 682
مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 11,00 2230805 القصباوي أميمة 683
4,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 2230949 قاسي مصطفى 684
مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 2231146 قسي سليمان 685
2,00 استدراك 1,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 11,00 4,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 22009413 كرمة امحمد 686

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134901 خبا  عبد الصمد 687
مستوفى 18,50 مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 13,50 مستوفى 17,00 مستوفى 14,00 2231637 بونيت خديجة 688
مستوفى 14,00 2,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 2,50 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2102354 الخدوي السعيد 689
6,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 2131369 خشاف سعيدة 690

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 3020057 خيا  حسناء 691
مستوفى 13,00 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك 8,00 استدراك 9,00 استدراك 2230879 قرشي آسية 692

غ غ غ غ 2131463 قرميش عبد هللا 693
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134848 قورعي  عبد هللا 694

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2105756 لعبيدي أحمد 695
7,50 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك 7,00 استدراك 3,50 استدراك 2,00 استدراك 6,00 استدراك 2230987 لعبوسي عزالدين 696
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 10,25 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 2230888 العضراوي صفاء 697
2,00 استدراك 1,00 استدراك 7,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,50 3,00 استدراك 4,00 استدراك 2231190 العضراوي خديجة 698
مستوفى 16,50 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 14,00 8,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 11,00 2231069 لعكالي بشرى 699
6,50 استدراك 6,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 11,00 7,00 استدراك 2,00 استدراك 6,00 استدراك 2231176 العناني يوسف 700

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231232 لعريفي ضحى 701
مستوفى 11,00 7,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 16,50 مستوفى 11,00 2230835 لعطاعطة نورة 702
5,50 استدراك 5,00 استدراك 2,00 استدراك 3,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك 8,00 استدراك 2230756 لعتابي رفيقة 703
7,00 استدراك 1,00 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك 2,00 استدراك 4,00 استدراك 2131331 لبيهي زينب 704
7,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 2230783 لبيهي حنان 705
3,50 استدراك 6,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 6,50 استدراك 6,00 استدراك 4,00 استدراك 2231444 لبزيوي فاطمة 706

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131183 لشكر زهرة 707
مستوفى 15,50 3,00 استدراك 3,00 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 6,00 استدراك 2134579 لدهم مريم 708
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,50 مستوفى 16,00 مستوفى 17,00 2231212 لفريدي سناء 709

غ غ 1,00 استدراك غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ #N/A الغزال ياسين 710
4,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 6,50 استدراك مستوفى 13,00 2230870 الكويط فاطمة الزهراء 711
مستوفى 19,00 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 6,00 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 11,00 2230717 الحباري حماد 712
مستوفى 14,50 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 2231628 لحلو الًكلبة عادل 713
6,50 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 12,00 5,00 استدراك 2134843 لحميدي عفاف 714

غ غ 1,00 استدراك 6,00 استدراك 6,00 استدراك 7,00 استدراك 0,00 استدراك 3,00 استدراك 2231436 لهرومي بدر 715
مستوفى 10,00 4,00 استدراك مستوفى 16,00 4,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 2021278 لقديري سلمى 716
9,50 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 2230921 لكحيلي ايمان 717

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231621 الخليفي حسن 718
5,00 استدراك مستوفى 10,00 2131000 لخمام صفية 719
مستوفى 10,00 4,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 5,50 استدراك 9,50 استدراك 4,00 استدراك 2231387 العالوي اسية 720
7,25 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 2230935 لمعينة اكرام 721

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 0,00 استدراك 2,00 استدراك 2230627 لمان اسامة 722
3,50 استدراك 1,00 استدراك 2,00 استدراك 7,00 استدراك 4,00 استدراك 4,00 استدراك 6,00 استدراك 2231321 المستيك فاطمة الزهراء 723

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1219621 لمغرطي سكينة 724
مستوفى 12,00 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,50 مستوفى 11,00 2105097 لمحمدي أيوب 725
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

4,00 استدراك 6,00 استدراك 8,00 استدراك 5,00 استدراك 2130941 لمؤذن جهان 726
4,50 استدراك 5,00 استدراك 2,00 استدراك 8,00 استدراك 2,50 استدراك 2130916 لمودن مونية 727
مستوفى 10,25 3,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك 2104845 لمروح رجاء 728
1,00 استدراك 1,00 استدراك 2,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 4,00 استدراك 2,00 استدراك 2230934 لمسلك ايوب 729
6,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 5,50 استدراك 6,00 استدراك 7,00 استدراك 2231180 لعوينات حسناء 730
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك مستوفى 12,00 9,00 استدراك 2231471 لقتيب كوثر 731
7,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 8,00 استدراك 8,50 استدراك 8,00 استدراك 2230928 لغزاوي حسنة 732
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 0,00 استدراك 2230968 لرزق غيثة 733
مستوفى 14,50 3,00 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك غ غ غ غ 2231207 لصدى رجاء 734
1,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 7,50 استدراك مستوفى 15,50 مستوفى 10,00 2231397 االعسري عبدهللا 735

5,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 2131360 لطرش أحمد 736
مستوفى 15,50 4,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 مستوفى 13,00 2103510 لطرش سكينة 737
5,50 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 2,00 استدراك 1,00 استدراك 9,00 استدراك 2131234 البيار سميرة 738
2,00 استدراك 1,00 استدراك 2,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 2231287 لكريويض نهى 739

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231511 لغشيم المهدي 740
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231299 لشير اسماعيل 741

مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 2231450 لسان الدين عبد الخالق 742
8,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 2230778 المودن محمد 743
5,00 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 6,00 استدراك 5,50 استدراك 3,00 استدراك 4,00 استدراك 2231153 اللويزي مريم 744
8,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 3,00 استدراك 6,50 استدراك 4,50 استدراك 8,00 استدراك 2131379 لوجاني عبد الرحيم 745
9,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,50 مستوفى 16,00 2230957 لوريضات اسماء 746
2,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 6,50 استدراك مستوفى 15,00 7,00 استدراك 2200738 مبشور عبد الهادي 747
7,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 15,00 9,00 استدراك 4,00 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك 2231193 مداح نجوى 748
5,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 15,50 مستوفى 10,00 2231672 مفحول محمد 749

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231301 مغى إلهام 750
4,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,50 مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 2231399 مهان حمزة 751
مستوفى 10,50 2,00 استدراك 7,00 استدراك 9,00 استدراك 6,50 استدراك 2,00 استدراك 3,00 استدراك 2134883 محراش عبد الصمد 752
مستوفى 13,00 2,00 استدراك مستوفى 10,00 1,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 2231438 محروش جميلة 753

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230821 معيزو بديعة 754
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 7,00 استدراك مستوفى 15,00 2105106 مالكي جميلة 755
مستوفى 12,00 6,00 استدراك 6,00 استدراك 6,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 16,00 2023885 ملوك ابتسام 756
5,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 4,00 استدراك 0,00 استدراك مستوفى 10,00 2230964 منصوري عبد الهادي 757
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2,00 استدراك 0,00 استدراك 2230727 مركاش خديجة 758

مستوفى 12,00 3,50 استدراك 2020243 المسكيني خولة 759
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231612 مصلوحي عبد الصمد 760
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231353 مزوز عبدهللا 761

مستوفى 10,50 3,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 12,00 5,50 استدراك 7,50 استدراك 8,00 استدراك 22010901 مرزوازت سارة 762
مستوفى 10,50 6,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 8,50 استدراك مستوفى 15,00 7,00 استدراك 2008786 مرزوك محمد 763
8,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,50 مستوفى 12,00 2230822 المزواري هاجر 764
مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 2231313 مغرفو أسية 765
8,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 3,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 2230789 مغازلي ليلى 766

5,00 استدراك مستوفى 10,50 4,00 استدراك 1102632 محيريش حنان 767
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131077 التازي محمد 768

مستوفى 11,50 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 0,00 استدراك مستوفى 12,00 2104923 الفروخي محمد 769
غ غ غ غ غ غ 1701720 محيب شيماء 770

8,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 11,00 7,00 استدراك 6,00 استدراك 7,00 استدراك 6,00 استدراك 2231284 محسن جمال 771
مستوفى 10,00 1,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 8,00 استدراك 8,00 استدراك 2230876 مرشيد زوهير 772

مستوفى 11,00 2,50 استدراك 9,00 استدراك 7,00 استدراك 1201337 مبتسم عبد هللا 774
8,50 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 11,00 9,00 استدراك 2,50 استدراك 7,00 استدراك 6,00 استدراك 2231573 المديشي نادية 775
5,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 14,00 2131453 المودالي فاطمة الزهراء 776
3,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 5,00 استدراك 2230907 موديري عبد هللا 777
مستوفى 10,75 4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 5,00 استدراك 8,00 استدراك 8,00 استدراك 2230635 موهب نصيرة 778

2,00 استدراك 7,00 استدراك 9,00 استدراك 3,50 استدراك غ غ غ غ 2134881 محرار  عبد الكريم 779
5,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 3,50 استدراك 2,00 استدراك 0,00 استدراك 2231229 مويسة امين 780
مستوفى 14,00 1,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,00 3,50 استدراك مستوفى 10,50 3,00 استدراك 1918315 مخلص فاطمة 781
مستوفى 10,50 4,00 استدراك مستوفى 15,00 9,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,50 7,00 استدراك 2230836 مالحيظ المهدي 782
9,50 استدراك 1,00 استدراك 6,00 استدراك 0,00 استدراك 3,50 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 2231060 مومن سعيد 783
6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 18,00 8,00 استدراك مستوفى 11,50 5,50 استدراك مستوفى 12,00 2230662 مومن فاطمة 784
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 18,00 5,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 2230807 مومن خولة 785
مستوفى 18,50 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 2230683 منير عبد الكريم 786
4,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 3,50 استدراك 0,00 استدراك 5,00 استدراك 2230650 مونيس محمد فوزي 787

غ غ غ غ غ غ غ غ 2131521 مروج سلمى 788
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 2135047 امباكي مرتضى  789

غ غ غ غ غ غ 7,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 4,00 استدراك 2231507 مرزيق زكرياء 790
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231340 مصلح حسام 791

7,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 8,50 استدراك 7,00 استدراك 2131054 مساعيف خديجة 792
مستوفى 12,00 2,00 استدراك 2,00 استدراك 1,00 استدراك 3,50 استدراك 6,50 استدراك 2,00 استدراك 2231331 المساوي أمين 793
6,00 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 3,00 استدراك 1919839 مسن مروان 794

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230764 متفسح سناء 795
7,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 6,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 2230910 نبيل فاطمة 796
8,50 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 2,00 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 2,00 استدراك 2231320 الناصري سارة 797

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1500443 الناصري وائل 798
مستوفى 11,50 5,00 استدراك مستوفى 13,00 9,00 استدراك 3,50 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 14,00 1108839 الكاسفي نادية 799

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2117982 النظير صفية 800
3,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 0,00 استدراك 6,00 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك 2015341 النافع عبد الكريم 801
مستوفى 13,00 1,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 1811228 ناهي أيوب 802
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 8,00 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 11,00 9,00 استدراك 2231335 نحلي حمزة 803
8,00 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك 6,00 استدراك 8,00 استدراك 2231407 نايت خويا عبد اللطيف 804
مستوفى 10,50 1,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2230838 النجاري وحيد 805
3,50 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 12,00 5,50 استدراك 1,00 استدراك 1,00 استدراك 1102002 نجاي يوسف 806

1,00 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك 2131259 ناجي عبد الرزاق 807
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131353 ناجح عبد هللا 808

مستوفى 13,50 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 7,00 استدراك 4,00 استدراك 2231592 ناجح كنزة 809
مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 5,00 استدراك 2005534 نجاري سهام 810

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134531 النجاري  محمد 811
0,50 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك 2,50 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك 2230767 نجم مرية 812
2,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 3,50 استدراك 2,50 استدراك 5,00 استدراك 2231351 نجم شيماء 813
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 2225402 نقري يوسف 814
8,00 استدراك مستوفى 10,00 2022106 نوار خديجة 815
9,50 استدراك 2,00 استدراك 3,00 استدراك 1,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 12,00 8,00 استدراك 2124067 نواصح مروة 816
مستوفى 10,50 0,00 استدراك 7,00 استدراك 6,00 استدراك 5,50 استدراك 8,50 استدراك 6,00 استدراك 2230785 نصار سلمى 817

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230802 النصري اسماء 818
4,00 استدراك مستوفى 10,00 8,50 استدراك 7,00 استدراك 2023058 نزيه سكينة 819

مستوفى 11,50 7,00 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,50 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 2231412 النهى فاطمة الزهراء 820
6,50 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 17,00 0,00 استدراك مستوفى 11,50 8,50 استدراك مستوفى 10,00 2230735 النسر عائشة 821
4,00 استدراك مستوفى 10,00 2134880 عمري علي 822

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230864 وهوانوا كوثر 823
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230833 وهيب ابوبكر 824
غ غ غ غ غ غ غ غ 2022514 اوعيرة نهيلة               825

مستوفى 12,50 6,00 استدراك مستوفى 12,00 8,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 8,00 استدراك 2231261 وخمجا الهام 826
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2130939 وونزار المهدي 827

7,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 1,00 استدراك 7,00 استدراك 2110040 واعراب صفاء 828
مستوفى 19,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 2006629 أبعير حمزة 829
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2230792 أوبلقاسم مريم 830
5,00 استدراك 1,00 استدراك 3,00 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 12,00 3,00 استدراك مستوفى 12,00 2231268 أبال أسماء 831
8,00 استدراك 2134905 ابوحس  غزالن 832
8,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 12,00 8,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 7,00 استدراك 2227406 ابرام حمزة 833
مستوفى 10,50 6,00 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك 8,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 12,00 2230669 اضاها بسمة 834
3,75 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 6,50 استدراك 2131064 أحميد كريمة 835
مستوفى 14,00 5,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 2230999 ويك هند 836
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131367 ولجان محمد 837
6,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 2231354 ويرغان الحسين 838
6,50 استدراك 6,00 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك 2131368 ويس حورية 839
8,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,50 2,00 استدراك 6,00 استدراك 2231417 اوجامع ميلود 840
4,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 2131516 اوخويا نعيمة 841
مستوفى 10,00 9,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 11,00 مستوفى 15,50 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 2230974 وكريم حسناء 842
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 15,50 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 8,50 استدراك 6,00 استدراك 6025901 ولد الطبيب عبد الرحيم 843
6,00 استدراك 8,00 استدراك 3,00 استدراك 5,00 استدراك 2131148 الهوف ليلى 844
مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 مستوفى 11,50 2134831 ومعداني  ليلى 845
مستوفى 14,00 7,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 مستوفى 15,00 مستوفى 13,00 2230687 املوك حسناء 846
مستوفى 13,00 5,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 8,00 استدراك 6,00 استدراك 2231137 امهو عبد المجيد  847
مستوفى 17,50 7,00 استدراك مستوفى 18,00 غ استدراك غ استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 7027186 أوموسى فاطمة 848

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231251 انصر هند 849
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2134871 اوتقايوت  فاطمة 850

6,50 استدراك 3,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 12,00 6,00 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 2231253 أتوشنت عبدالهادي 851
7,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 5,50 استدراك 6,00 استدراك 2231315 اويدار سناء 852
مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 1911159 اوزياد عصام 853
مستوفى 14,00 8,00 استدراك 8,00 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 13,50 8,00 استدراك 8,00 استدراك 2007326 اوزياد نور الدين 854
2,00 استدراك 3,00 استدراك 8,00 استدراك 7,00 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك 3,00 استدراك 2230677 قيبوش نزهة 855
مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,50 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 2230813 قصير هاجر 856

غ غ غ غ غ غ 1605661 الرعيدي سعيدة 857
مستوفى 15,00 7,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 14,00 8,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 10,00 9292529 بوالتخريز ربيع 858
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 1,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 16,00 4,00 استدراك 2230794 رشداوي هشام 859

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131433 رضوان حكيمة 860
8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 2231272 رفيع ابتسام 861
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 6,00 استدراك 7,50 استدراك 9,00 استدراك 3,00 استدراك 2230638 رحاوي يوسف 862
مستوفى 10,00 6,00 استدراك مستوفى 13,00 8,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 2230850 راسم عبد العزيز 863

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2230770 الريسي سمية 864
مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 2230652 رياض سعاد 865
6,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 1,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 11,50 9,00 استدراك 2231322 الرضيوي الهام 866
غ استدراك غ استدراك غ استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 7,50 استدراك 6,00 استدراك 2231252 الركراكي حليمة 867
1,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 2231157 الركرا هند 868
6,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 9,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 9,00 استدراك 2231052 الركيكي خالد 869
مستوفى 17,50 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,50 مستوفى 15,00 2231602 رميدي فائزة 870
5,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 17,00 0,00 استدراك مستوفى 14,50 4,50 استدراك 3,00 استدراك 2231007 رماني دعاء 871
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

مستوفى 15,50 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 16,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 8,00 استدراك 2231296 غافر خديجة 872
مستوفى 15,00 4,00 استدراك مستوفى 10,00 5,00 استدراك 8,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 14,00 2018788 غافل عبد االله 873
7,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 4,00 استدراك 2130914 غافري هبة 874
7,25 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 7,50 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 2230856 غزالني مريم 875
8,00 استدراك 4,00 استدراك 7,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 11,00 8,00 استدراك مستوفى 13,00 2230664 اغرييب صالح 876
8,50 استدراك 1,00 استدراك 3,00 استدراك 0,00 استدراك 6,50 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 2231502 ريحاني منير 877
7,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك 6,00 استدراك 2,50 استدراك 4,00 استدراك 4,00 استدراك 2231136 ريقام سارة 878
مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 8,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 مستوفى 16,50 مستوفى 15,00 2230951 رماح غزالن 879
6,00 استدراك 4,00 استدراك 4,00 استدراك 9,00 استدراك 6,00 استدراك 6,00 استدراك 7,00 استدراك 2231006 الرقيبة ايمان 880
6,00 استدراك 3,00 استدراك 4,00 استدراك 4,00 استدراك 2,50 استدراك 2,00 استدراك 1,00 استدراك 2230741 ارويات مريم 881
مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,50 مستوفى 16,00 2231631 سعدون أسامة 882
مستوفى 11,75 9,00 استدراك مستوفى 17,00 7,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 2230803 صباح كوتر 883
مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 3,00 استدراك مستوفى 15,50 مستوفى 14,00 مستوفى 16,00 2231263 الصبار نزهة 884
4,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 2,00 استدراك 2131385 صابر نورة 885
7,50 استدراك 7,00 استدراك 4,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 1,00 استدراك 6,00 استدراك 2231222 صابر اسماعيل 886
مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 7,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 2231073 صابري فاطم الزهراء 887
4,00 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك 8,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 2,00 استدراك 2231245 صديف يحيى 888
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 2231070 صادق خديجة 889

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2130910 صدوق خميسة 890
مستوفى 10,00 7,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 10,50 مستوفى 14,00 2231017 صدقاوي خديجة 891
مستوفى 13,00 3,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 2231344 سعيد سلمى 892
8,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 11,00 2131174 سكوم إنصاف 893
6,25 استدراك 1,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 11,00 5,50 استدراك 4,00 استدراك 3,00 استدراك 2230872 سميد سلمى 894
6,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 4,00 استدراك 3,00 استدراك 2,00 استدراك 2231476 سميد عبد الغني 895
مستوفى 18,50 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 8,00 استدراك 9,50 استدراك 8,00 استدراك 2231588 البهاني سميرة 896
مستوفى 14,50 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,50 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 2230654 سمالل أسامة 897
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2231234 السامولي سليمة 898
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2230885 السندي المهدي 899
مستوفى 13,50 4,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 2230628 سنسات أسامة 900
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

8,50 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 2024154 السقيا زكرياء 901
مستوفى 17,50 6,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,50 مستوفى 14,50 مستوفى 13,00 2231293 صقل محمد 902
6,75 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 5,00 استدراك 2231451 السرداوي حليمة 903
5,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 9,00 استدراك 8,00 استدراك 2119646 ستاي أميمة 904
6,00 استدراك 2,00 استدراك 4,00 استدراك 7,00 استدراك 3,50 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك 2231244 صبيطة كوثر 905
مستوفى 11,00 3,00 استدراك مستوفى 16,00 9,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 2230780 الصبيحي عثمان 906
مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 8,50 استدراك مستوفى 14,00 2135055 سك با بكر  907
مستوفى 10,50 3,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 6,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 14,00 2231129 السمان أميمة  908
4,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 12,50 7,00 استدراك 2231172 السماللي يونس 909
مستوفى 15,25 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 8,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 2233483 سيدي ابراهيم 910
مستوفى 12,00 3,00 استدراك مستوفى 13,00 9,00 استدراك مستوفى 12,00 9,00 استدراك 9,00 استدراك 2230919 صياد حفيضة 911
8,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,50 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 2231337 الصيادي سعيد 912
مستوفى 11,00 1614625 صدقي رشيد 913
7,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 6,00 استدراك 2131497 سيرة أمينة 914
7,25 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,50 7,00 استدراك 4,00 استدراك 2231037 سزدو خالد 915
مستوفى 14,00 3,00 استدراك 4,00 استدراك 6,00 استدراك 6,00 استدراك 4,00 استدراك 6,00 استدراك 2231065 اسليتة سلمى 916
7,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك 4,00 استدراك 4,50 استدراك 5,00 استدراك 2231278 سوطيح عبد الصمد 917
7,50 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 16,00 9,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 12,00 8,00 استدراك 2230680 تعنايت محمد 918
2,75 استدراك 7,00 استدراك 9,00 استدراك 2131126 تبروع حليمة 919
مستوفى 19,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 8,00 استدراك 3,50 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 15,00 2231704 ثابت فاطمة الزهراء 920
5,50 استدراك 6,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 10,50 7,00 استدراك مستوفى 11,00 2123902 الطاهري سومية 921
مستوفى 18,00 مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 مستوفى 13,50 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 2231597 طائشة الهام 922
5,00 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك 0,00 استدراك 6,00 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك 2231466 تليمة سناء 923
4,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 13,00 8,00 استدراك 6,00 استدراك 9,00 استدراك 6,00 استدراك 2231325 تمعروفت اكرام 924
مستوفى 17,50 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 2230956 الطاوش عائشة 925
مستوفى 12,50 3,00 استدراك مستوفى 13,00 2,00 استدراك 7,00 استدراك 9,50 استدراك مستوفى 12,00 2230739 توفيق الهام 926
9,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 13,00 4,50 استدراك 2130944 توفيق هللا هدى 927
مستوفى 18,50 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 6,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 2231567 الطوسي عبدهللا 928
مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 18,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 8,00 استدراك مستوفى 12,00 2231323 الطاغوصي رجاء 929
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

6,00 استدراك 5,00 استدراك 3,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك 4,00 استدراك 2231375 التيرسوتي سعيدة 930
مستوفى 12,00 2,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 0,00 استدراك 6,00 استدراك 2131129 تيوكي نهيلة 931
مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 8,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 11,00 2231501 تياو شيخ تجان 932
مستوفى 18,00 مستوفى 12,00 مستوفى 18,00 مستوفى 16,00 8,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 2231474 تيام إلمان 933

4,00 استدراك 2131061 تزكين مليكة 934
مستوفى 13,50 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 9,00 استدراك 2230776 الطويل عبد العزيز 935

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2103840 التومي حمزة 936
مستوفى 13,00 8,00 استدراك مستوفى 18,00 غ استدراك غ استدراك 8,00 استدراك 7,00 استدراك 2135049 توري عبد هللا 937

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131041 الترابلسي اسماعيل 938
2,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 4,50 استدراك 8,00 استدراك 2231473 وحليم حميد 939
5,50 استدراك 6,00 استدراك 8,00 استدراك غ غ غ غ غ غ غ غ 2230998 وحسون ياسين 940

2,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 1,00 استدراك 0,50 استدراك 2131149 واري كوثر 941
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131435 وارصة منال 942
5,50 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2231314 تامر ياسين 943

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ مستوفى 16,50 8,00 استدراك 1712767 اليولي محمد 944
8,00 استدراك مستوفى 11,00 6,00 استدراك مستوفى 15,00 2131434 زعام عبد الهادي 945
9,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 2231277 زعام طارق 946
5,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 14,00 8,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,50 7,00 استدراك 2231216 الزعري ماجدة 947
5,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 13,00 0,50 استدراك 6,00 استدراك 2230842 زكور مريم 948
7,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك 2,50 استدراك 7,00 استدراك 4,00 استدراك 2230944 زهوان حكيمة 949
5,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 5,00 استدراك مستوفى 11,00 1812354 ازعيطر يوسف 950
7,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 18,00 8,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 9,00 استدراك 2230751 زروال فاطمة الزهراء 951
7,50 استدراك 3,00 استدراك 8,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 11,50 7,00 استدراك 9,00 استدراك 2230840 زايد هشام 952

9,50 استدراك 7,00 استدراك 2025044 زرداوي ثورية 953
مستوفى 19,00 مستوفى 10,00 مستوفى 18,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 2230948 الزيا دي اسية 954
7,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 8,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 2230990 زين توب هجر 955
9,00 استدراك 6,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 14,50 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 2231498 الزينبي هدى 956
مستوفى 14,00 5,00 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 8,00 استدراك مستوفى 16,00 2231134 زيري عائشة 957
8,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 9,00 استدراك مستوفى 12,00 7,00 استدراك 4,00 استدراك 2230947 ازنيبر سناء 958
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

5,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 2,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 14,00 2130940 زهير نجاة 959
غ غ 2,00 استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 3,00 استدراك 2,00 استدراك 2230852 زوهير سعاد 960
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231571 زويتين سلمى 961
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2131043 الصبار عبدالصمد 962

0,50 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 8,00 استدراك 0,00 استدراك 4,00 استدراك 1612829 الزيتوني الزعيم 963
3,00 استدراك 6,00 استدراك 3,00 استدراك 2134902 غانمي  اكرام 964
مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 9,00 استدراك 8,00 استدراك 8,50 استدراك 8,00 استدراك 2131281 اد علي زهيرة 965

غ غ غ غ غ غ 2131479 دقوني سليمان 966
غ غ غ غ غ غ غ غ 2131137 ازبيري عبد الغفور 967

غ غ 2131428 ايت بن بال عثمان 968
4,00 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك 6,00 استدراك 4,00 استدراك 2131179 عتاق سلمى 969
8,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 10,00 6,50 استدراك 3,00 استدراك 2131090 العلوي عبدالكريم 970

2,00 استدراك مستوفى 11,00 0,00 استدراك 1821981 المسكيني سعيدة 971
غ غ 8,50 استدراك 1717785 عزيزي زينب 972

8,50 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك 0,00 استدراك 5,00 استدراك 2021969 ايت علي عبد اللطيف 973
9,00 استدراك 8,00 استدراك 1,00 استدراك 2021860 عتاق فدوى                     974
غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2131261 اوراو ابراهيم 975

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2231283 العبرادي مروان 976
5,00 استدراك 2,00 استدراك 5,00 استدراك 5,00 استدراك 2,50 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك 2014780 الحداوي حفصة 977
مستوفى 18,50 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,50 مستوفى 12,00 2134825 أمور  نجاة 978

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2013834 لعروسي فيصل 979
3,00 استدراك 1,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2,50 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 2116533 الكشابيل راوية 980
مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 8,50 استدراك مستوفى 15,00 9,00 استدراك 2230744 مبصط عبد الرزاق 981
5,00 استدراك مستوفى 13,00 4,00 استدراك 9,00 استدراك 2023403 انحوح خديجة 982

مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 9,50 استدراك 2131098 زهير محسن 983
4,00 استدراك 1,00 استدراك 8,00 استدراك 5,00 استدراك 3,50 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 2231144 الريتامي سلوى 984

6,00 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 2022939 الرية أسماء 985
7,50 استدراك 7,00 استدراك 2020449 الميساوي حسن 986
8,50 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 0,00 استدراك 5,50 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 2231348 ابومالن سناء 987
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    السنة الجامعية :  2023-2022

اللغة األجنبية
الطلحاوي - آيت ساغ
آيت تجان - بداري

المكتبة اللغوية
ذ. هشام فتح

Apogée االسم الكامل

مدخل الى دراسة اللغة
ذة. نظيرة العصامي

مدخل الى العلوم االسالمية
ذ. عبد الرحيم االسماعيلي

محضر امتحانات وحدات الفصل األول
مسلك اللغة العربية

رقم 
االمتحان

مدخل الى دراسة االدب
ذة. فتيحة الساليعي

المكتبة االدبية
ذ. م عيسى الغسري

المكتبة االسالمية
ذ.محمد الطبراني

7,50 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 6,50 استدراك 0,00 استدراك 5,00 استدراك 2131172 ابومالن رشيدة 988
6,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 13,00 8,00 استدراك مستوفى 11,00 8,50 استدراك 4,00 استدراك 2230847 الطالب الحسن 989

غ غ غ غ غ غ 0,00 استدراك 2,00 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 2116299 ايت يوس خديجة 990
مستوفى 10,00 5,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 1,00 استدراك 2,00 استدراك 2230895 اشتوك سليمان 991
مستوفى 12,00 4,00 استدراك مستوفى 10,00 9,00 استدراك 7,00 استدراك 5,00 استدراك 1821681 بوستة لطيفة 992

2,00 استدراك مستوفى 12,00 7,00 استدراك 2008305 بوهدي حفصة 993
غ غ 2,00 استدراك غ غ 0,00 استدراك 4,00 استدراك 0,00 استدراك غ غ 2131114 مرجاني حسن 994

6,00 استدراك 2023947 ايت ملود عبد المولى 995
2,00 استدراك 6,00 استدراك 2130918 كرنيف رقية 996
غ استدراك غ استدراك 2131277 خياطي مريم 997

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2231131 العريصي عبد العزيز 998

توقيع األساتذة :                                                            


