
2020/2021:السنة الجامعية قالمة-1945ماي 08جامعة 

فوزية عساسلة :األستاذ كلية األداب واللغات
أدب الطفل  :المقياس قسم اللغة واألدب العربي

01:الفوج الثالثة أدب عربي:السنة

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 1,س,إ اللقب واإلسم الرقم

10.00 15.00 منال, بركوس 1

15.00 15.00 سلمى, بلحواس 2

16.50 14.50
عبد هللا, بن فطوم 3

10.00 15.00
عفاف, بن لعبيدي 4

16.50 12.00 أميمة, بوذفار 5

14.50 12.00 منال, بولخيوط 6

14.00 14.50 أسماء, حريزي 7

15.50 08.50 حسنى, حفافصة 8

10.00 01.00 دنيا, دبابسية 9

16.00 15.50 إيمان, رفيق 10

خير الدين, زريق 11

10.00 11.50 بية, سوايحية 12

17.00 13.00 مروة, شاطر 13

16.50 07.00 سلمى, عواسة 14

17.00 14.50 قطر الندى, عوايشية 15

16.00 10.50 فلاير, غفار 16

14.00 12.00 أسماء, فداوي 17

16.50 14.00 وردة, فضالوي 18

16.00 15.50 بشرى, قوادرية 19

14.00 13.50 بثينة, مرابطين 20

16.50 14.00 فهيمة, نميري 21

16.00 14.00 شعيب, هادف 22

16.50 13.00 هديل, ورجيني 23

أعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ
فوزية عساسلة فوزية عساسلة

يجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن يكون المحضر خاليا من أي شطب أو تفخيم أما في حالة غياب :مالحضة

الطالب يجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020/2021:السنة الجامعية قالمة-1945ماي 08جامعة 
فوزية عساسلة :األستاذ كلية األداب واللغات

أدب الطفل :المقياس قسم اللغة واألدب العربي
02:الفوج الثالثة لسانيات عامة: السنة 

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 1,س,إ اللقب واإلسم الرقم
16,50 12.00 صفاء, بديار 1

16,00 14.50 أحالم, بزايدية 2

16,50 16.00 هديل, بلقيدوم 3

16,50 16.00 مالك, بن الشيخ 4
10,00 12.00 مريم, بن بشة 5
16,00 13.50 مروة, بوشارب 6

16,00 13.00 إيمان, بوشالغم 7
16,50 05.00 مروة, بوعاتي 8

16,50 10.50 إيمان, بونفلة 9
17,00 15.00 حنان, حمودي 10

16,50 12.50 ليلى, حيمر 11

16,00 06.00 سلمى, دمناتي 12
16,50 15.00 رانية, زياية 13

10,00 14.00 رندة, سالوي 14
16,50 16.50 ريان, سواقي 15

16,50 13.00 ياسمين, شواف 16

16,00 12.00 أية, عباينية 17

17,00 15.50 آية, عفايفية 18

16,50 14.00 أمينة, قوايدية 19

16,50 15.50 قرفي رانية 20

10,00 15.50 آية, مجالدي 21

16,50 12.50 أماني, مشيد 22

أعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ
فوزية عساسلة فوزية عساسلة

يجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن يكون المحضر خاليا من أي شطب أو تفخيم أما في حالة غياب :مالحضة

الطالب يجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020/2021:السنة الجامعية قالمة-1945ماي 08جامعة 
فوزية عساسلة :األستاذ كلية األداب واللغات

أدب الطفل :المقياس قسم اللغة واألدب العربي
03:الفوج الثالثة لسانيات عامة: السنة 

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 1,س,إ اللقب واإلسم الرقم

15,50 14.50 آسيا, العيادي 1
16,50 16.00 بشرى, بجاوي 2

15,00 14.00 أميرة, بوشلوقة 3

15,50 15.00 بثينة, بوعيشة 4

10,00 14.00 سارة, جواد 5

15,50 12.00 صورية, جيطني 6

15,50 13.00 دنيا, حناشي 7

16,00 14.50 إنصاف, حيمورة 8

15,50 10.00 شريفة, رمايضية 9

15,50 14.00 رانية, ريحاني 10

15,50 16.00 مروة, ضيف هللا 11

15,50 14.50 أحالم, عثامنية 12
17,50 16.00 ايمان, عفايفية 13

غنية, فلفولي 14
16,00 12.00 ريم, قجاجة 15

16,00 12.50 حنان, قرنين 16
15,50 14.50 ريان, قواسمة 17
16,00 14.50 فوزية, كبابسة 18
16,50 13.50 إيمان, لوصيف 19
17,50 13.00 ابتهال, مجماج 20

17,50 13.00 كريمة, مخالفة 21

16.00 12.00 ليلى, نابتي 22

16,00 11.50 مالك, نواورية 23

أعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ

فوزية عساسلة فوزية عساسلة

يجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن يكون المحضر خاليا من أي شطب أو تفخيم أما في حالة غياب :مالحضة

الطالب يجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020/2021:السنة الجامعية قالمة-1945ماي 08جامعة 
فوزية عساسلة :األستاذ كلية األداب واللغات

أدب الطفل :المقياس قسم اللغة واألدب العربي
04:الفوج الثالثة لسانيات عامة: السنة 

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 1,س,إ اللقب واإلسم الرقم

15,00 07.00 ليلى, ايصالحي 1
صباح, بن الشيخ 2

18,00 17.50 جهان, بن جميل 3

10,00 12.00 عفاف, بن سالم 4

15,50 14.00 صليحة, بن مارس 5

16,00 14.00 غادة, بودراهم 6

12,00 12.00 مروة, بونفلة 7

16,50 15.50 عايدة, جابري 8

18,00 16.50 دعاء, حواس 9

12,00 15.50 فلاير, خاف ربي 10

16,50 05.50 ياسمين, دغمان 11

16,50 14.00 عفاف, روابحي 12

10,00 14.00 آمال, عثماني 13

16,50 13.00 ريان, فردي 14

15.00 12.50 روبيلة, قدمان 15

12,50 14.00 إيناس, قوادرية 16

15,00 13.50 سوسن, قيبوب 17

18,00 12.00 أميمة, مكاوي 18

16,50 13.50 ليندة, نابتي 19

17,00 12.50 بوثينة, نصايبية 20

16,00 16.50 ناصري أسماء سندس 21

17,50 15.00 شروق, وارث 22

16,50 17.00 ريان, يوسفي 23

أعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ

فوزية عساسلة فوزية عساسلة

يجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن يكون المحضر خاليا من أي شطب أو تفخيم أما في حالة غياب :مالحضة

الطالب يجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020/2021:السنة الجامعية قالمة-1945ماي 08جامعة 
فوزية عساسلة :األستاذ كلية األداب واللغات

أدب الطفل :المقياس قسم اللغة واألدب العربي

05:الفوج الثالثة لسانيات عامة: السنة 

محضر النقاط

1األستدراك  األعمال الموجهة 1,س,إ اللقب واإلسم الرقم

10.00 12.50 شيماء, بضياف 1
16,50 11.50 أية, بغور 2

16,00 14.50 بلوافي ليزا داليا 3
16,50 08.00 يسرى, بن يوب 4

17,00 13.50 أماني, بوشامة 5
17,50 13.50 سماح, بوشامة 6

16,00 12.50 آية, بومطرق 7

11.00 بوشارب نعيمة 8

16.00 12.50 آسيا, تليلي 9
12.50 ابتهال, حجوجي 10

10,00 16.50 إخالص, حرود 11

بشرى, زعالني 12

16.50 14.50 الهام, شكروني 13

16.00 13.00 شيماء, عتسامنية 14

18,00 14.50 آية, عطية 15

نوال, عمارة 16

14,00 14.00 أحالم, عيسوس 17
17,50 12.50 نعيمة, فوغالي عاتي 18

14,00 16.00 رانية, قراوي 19

05.00 12.00 رجاء, قطاف 20

17,50 13.00 هاجر, مناصرية 21
17,50 16.00 حورية, نحال 22

أعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ

فوزية عساسلة فوزية عساسلة

يجب أن تكون العالمة متكونة من أربعة أرقام وأن يكون المحضر خاليا من أي شطب أو تفخيم أما في حالة غياب :مالحضة

الطالب يجب ترك الخانة المناسبة فارغة


