
جـــــــامعة محمد بوضیاف بالمسیلة 
كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس
بطاقة التقییم الخاصة بالسداسي

2020/2019السداسي 3

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان 
الكتابي األول 

3/3

االمتحان 
الكتابي الثاني 

3/3

15351052101112الغربي صونیا1
مالحظات ھامة:1535105413103بركات أمیرة2
1535105452107.5بركاتي زھراء3
مالحظة 01: تستعمل ھذه البطاقة في جمیع التقییمات8168646137بلیلیطة صلیحة4
14350932361210بن البار خضراء5
1335083437بن حامد لبنى6
مالحظة02:  یحتفظ األستاذ بنسخة لدیھ ویسلم نسخة الى االدارة.14350936401415بن میصرة فتیحة7
1535108800149.5بوعبد هللا سوالف8
1535109340106تومیات وسیلة9

1435083428124جراردة وردة10
75115423113حریزي یمینة11
1535099613145خضراوي الشیماء12
15351065301210زایدي عایدة13
15351054612زروخي سماح14
األستاذ 1435084037سلیني عفاف15
دھیمي شھرزاد1335083184سویب زھرة16
تاریخ التسلیم541052671311شیخاوي عمر17
2020-02-143509989803شیھوبي سعیدة18
االمضاء1535098216145طالب خلود19
1435088345طالب نعناعة20
15350933921310طیوب ایمان21
15350938801413.5عبدلي ربیعة22
8058715126.5عرعار فضیلة23
1535108143104فرحاتي سعیدة24
رئیس القسم1535099008138فریجة ماریا25
15408628675قریشي امینة26
1478019134قرین سعیدة27
1535096779145قندوزي منھ28
85102017139لعباشي أم الخیر29
751002851313.5مشري خضرة30
153907531573منصوري یاسمینة31
850800071410.5موسى عبیر32
15351165931412.5نواوي غنیة33
85102220139یحیاوي عبد الحق34
35

جـــــــامعة محمد بوضیاف بالمسیلة 
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قسم علم النفس

دعم االمتحان الكتابيتقییم البحث
الحصص 

3/3

 المقیاس:
االرشاد ومشكالت الطفولة والمراھقة

االنضباط 
والحضور 

3/3

عالمة 
االمتحان 

االستدراكي  
/20

عالمة 
االمتحان 

بعد 
االستشارة 

/20

عالمة 
االمتحان 
التعویضي 

/20

التقییم 
النھائي 

/TD  20

السنة الثانیة ماستر ارشاد وتوجیھ               الفوج األول

رقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 

معاییر تقییم األعمال الموجھة



السنة الثانیة ماستر ارشاد وتوجیھ               الفوج الثاني

بطاقة التقییم الخاصة بالسداسي01

2019/2018

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان 
الكتابي األول 

3/3

االمتحان 
الكتابي الثاني 

3/3
1535098529115العمري عمر1
1335091336امساعد فوزیة2
مالحظات ھامة:1535098823105أودیع وسام3
153509672010بطراوي أحالم4
مالحظة 01: تستعمل ھذه البطاقة في جمیع التقییمات1535107161بن عبد الرحمان سارة5
1435090348122بن نوي نصیرة6
153509700930.25بھلولي یوسف7
مالحظة02:  یحتفظ األستاذ بنسخة لدیھ ویسلم نسخة الى االدارة.1435080467136.5بوراس خولة8
1535111817114بوقرة أم السعد9

1535096706133حاجي نعیمة10
15351098811412حرفیش مبخوتة11
143508854274.5حروز أمال12
153510565773حمدیني وردة13
1535105337134خضراوي نزیھة14
األستاذ 1535110232136دیلمي شیماء15
دھیمي شھرزاد1535118815128سبیح حنان16
تاریخ التسلیم1535101423125سعدي كریمة17
2020-02-153511128813403سعودي زینب18
االمضاء153511765010سي محمد دنیا19
1535110877شھلي فرح20
1535101719126عابد أمیرة21
1535110855121عابي سالف22
رئیس القسم1535102456145عبید ھاجر23
1535119722143عزوق فاطنة24
1535110834109عطوي بسمة25
1535111277135.5غربي راشدة26

1535091757102 قریشي شیماء27

1535104814135قوادري مرزاقة28

15351122001112لطرش الزھرة29

1535092061102لمنوس منال30

1535105649123مباركي نور الھدى31

123055188محمادي أسماء32
1535108036102مكدور أمینة33

1535101256112ناصري ابتسام34

1535101572124نطاح سمیة35

15351126672والي تركیة36

37
38

جـــــــامعة محمد بوضیاف بالمسیلة 
كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس

2019/2018بطاقة التقییم الخاصة بالسداسي01السنة الثانیة ماستر ارشاد وتوجیھ               الفوج الثالث

رقم التسجیلاالسم واللقب

عالمة 
االمتحان 

بعد 
االستشارة 

/20

 المقیاس:

عالمة 
االمتحان 
التعویضي 

/20

عالمة 
االمتحان 

االستدراكي  
/20

االنضباط 
والحضور 

3/3

دعم االمتحان الكتابيتقییم البحث
الحصص 

3/3

الرقم 

التقییم 
معاییر تقییم األعمال الموجھة

معاییر تقییم األعمال الموجھة

عالمة عالمة 

االرشاد ومشكالت الطفولة والمراھقة

التقییم 
النھائي 

/TD  20

عالمة 
االمتحان 



المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان 
الكتابي األول 

3/3

االمتحان 
الكتابي الثاني 

3/3
85096251116العمري ابراھیم1
13350761120133القري حلیمة2
مالحظات ھامة:1535105411133.5بخوش أسماء3
153510230110بن الشیخ سندس4
مالحظة 01: تستعمل ھذه البطاقة في جمیع التقییمات1535109185113بن رحال أمیرة5
125085712بن زاھیة نورة6
1535107423137بوبكریة فھیمة7
مالحظة02:  یحتفظ األستاذ بنسخة لدیھ ویسلم نسخة الى االدارة.1535102441112تباني سمیرة8
1535110899135حشروف ھادیة جیھاد9

64084264116دخان زین العابدین10
1433062890رقیق أحالم11
1535091448103روبیبي بسمة12
15351074631110زھاني وھیبة13
1535107716137زیداني بشرى14
األستاذ 1535102639102سعیدات دنیا15
دھیمي شھرزاد1535098603144شایبي كریم16
تاریخ التسلیم15351074061110شبیكة عبلة17
2020-02-15351056407403شریخ مریم18
االمضاء1433067547شیة عبد الرؤوف19
125081326صواطي سلیمة20
1535091283103.5طیایبة أم الخیر21
1490927عاشور نادیة22
رئیس القسم1535095783115عامر جھینة23
1335090544عبد الحفیظ عبد الرزاق24
75114089117عثامنیة فاتح25
1535110679102عرعار عبد الباسط26

85096393114فراحتیةالصغیر27

1535110832137.5فنیش أمال28

471148125لحمر فریدة29

95069818معزوزي فاطنة30
125080056145.5مھدي محمد31

1535109293113نش عقیلة32

33
34
35
36
37
38

االنضباط 
والحضور 

3/3

دعم االمتحان الكتابي
الحصص 

3/3

االسم واللقبالرقم 
التقییم 
النھائي 

/TD  20
رقم التسجیل

تقییم البحث

 المقیاس:
االرشاد ومشكالت الطفولة والمراھفة

عالمة 
االمتحان 
التعویضي 

/20

عالمة 
االمتحان 

االستدراكي  
/20

االمتحان 
بعد 

االستشارة 
/20




