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 محضر اجتماع فرق التكوين 
  2018/2019لدراسة طعون الطلبة في الماستر 

 مت عقد اجتماع فرق التكوين يف 31 بالقاعة 09:00 على الساعة 14/10/2018يف يوم األحد 
 :كل التخصصات لدراسة الطعون، حبضور األساتذة اآلتية أمسائهم" املاسرت 

 خلفة عبد الرمحن -
  مسعي عبد احلق  -
 اونيس ميلود -
 زين العابدين الطيب -
 عبد املالك بكاي. د -
 .بن النية رضا.أ -
 قيشاح هشام. أ -
 فارس كعوان. د -
 .بوعبد اهلل عبد احلفيظ. د -
 .سفيان لوصيف. د -
 العكروت مخيلي. د -

وافتتحت اجللسة من طرف السيد رئيس القسم الذي قّدم عرضا تفصيليا حول العملية منذ بدايتها، حيث 
  .10/10/2018قام الطلبة بإيداع الطعون لدى القسم ابتداء من يوم الثالثاء 

 : طعن على النحو التايل36:ومت استقبال 
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 :العدد :الطعن

 29 (L.M.D 2018دفعة  )جامعة حممد ملني دباغني 

 01 (دفعات سابقة  )جامعة حممد ملني دباغني 

 05 (جدد  ) حممد ملني دباغنيخارج جامعة

 01  حممد ملني دباغنيدفعات سابقة خارج جامعة

 

شرع مسئولو التخصصات وأعضاء فرق التكوين يف دراسة طعون الطلبة من اجل إعداد القائمة النهائية 
 .للطعون املقبولة

 :القائمة النهائية للطعون

القرار اإلجابة عن الطعن سبب الطعن  الجامعة األصلية الدفعةاإلسم واللقب رقم 

 2جامعة سطٌف 2018 راشدي صبرٌنة 01
ناجحة فً الدفعات السابقة 

(2015) 

قبول الطعن بعد تصحٌح سنة التخرج 

13.13 
 مقبول تبقى فً تخصص ماستر
 تاريخ المغرب العربي المعاصر

 12.27قبول الطعن بعد تصحٌح المعدل  راسبة 2جامعة سطٌف  2018 بعٌطٌش سارة 02
 مقبول توجه إلى تخصص

تاريغ الغرب االسالمي في العصر 
 الوسيط

03 
سقجالً أسامة 

 محمد مهدي
 راسب 2جامعة سطٌف  2018

قبول الطعن كون ملفه لم ٌدرس سابقا 
 13.32ومعدله ٌسمح بالقبول 

 مقبول
 ٌوجه إلى تخصص

 تاريخ وحضارة المغرب القديم

 راسبة لكون الملف ناقص 2جامعة سطٌف  2018 بن مهنً صونٌة 04
قبول الطعن كون المعدل ٌسمح بالقبول 

12.61 

 مقبول
 توجه إلى تخصص

تاريغ الغرب االسالمي في العصر 
 الوسيط

 راسبة 2جامعة سطٌف  2018 بن وادفل سهام 05

قبول الطعن كون ملفها لم ٌدرس سابقا 
كون التسجٌل أدرج ضمن فئة خارج 

 12.63الجامعة ومعدلها ٌسمح بالقبول 

 مقبول
 توجه إلى تخصص

 تاريخ المغرب العربي المعاصر

 2جامعة سطٌف  2018 قنٌف أسٌا 06
راسبة فً نظام 

Progress 
قبول وتأكٌد النتٌجة المعلنة فً مداوالت 

 فرٌق التكوٌن 

 مقبول مسجلة فً تخصص
تاريغ الغرب االسالمي في العصر 

 الوسيط

 2جامعة سطٌف  2018 فرادي لٌلى 07
راسبة فً نظام 

Progress 
قبول وتأكٌد النتٌجة المعلنة فً مداوالت 

 فرٌق التكوٌن 

 مقبول 
 مسجلة فً تخصص

 تاريخ المغرب العربي المعاصر

 2جامعة سطٌف  2018 شاللً نبٌلة  08
راسبة فً نظام 

Progress 
قبول وتأكٌد النتٌجة المعلنة فً مداوالت 

 فرٌق التكوٌن 

 مقبول 
 مسجلة فً تخصص

 تاريخ وحضارة المغرب القديم

 راسبة لكون الملف ناقص 2جامعة سطٌف  2018 حراق أسماء  09
قبول الطعن كون المعدل ٌسمح بالقبول 

12.20 

 مقبول
 توجه إلى تخصص

تاريغ الغرب االسالمي في العصر 
 الوسيط

 راسبة  2جامعة سطٌف  2018 بوحفص فٌروز 10
قبول الطعن كون ملفها لم ٌدرس سابقا 

 12.01ومعدلها ٌسمح بالقبول 

 مقبول 
 مسجلة فً تخصص

 تاريخ وحضارة المغرب القديم

 راسبة 2جامعة سطٌف  2018 راجعً هاجر 11
قبول الطعن كون ملفها لم ٌدرس سابقا 

 11.79ومعدلها 
 مقبول 

 القائمة االحتياطيةوترتب ضمن 

 راسبة 2جامعة سطٌف  2018 جبار باٌة 12
قبول الطعن كون ملفها لم ٌدرس سابقا 

 11.94ومعدلها 
 مقبول 

 القائمة االحتياطيةوترتب ضمن 



 

3 
 

 
 :مالحظة 

 .11.96هو (2محمد لمين دباغين سطيف)أصغر وآخر معدل النجاح دفعة جديدة داخل الجامعة 

 .13.83أصغر وآخر معدل النجاح دفعة جديدة خارج الجامعة 

 .11.57أصغر وآخر معدل في القائمة االحتياطية

  .11:00 على الساعة 14/10/2018: رفعت اجللسة يف نفس اليوم

 
 رئيس القسم                                                                    مسؤولي التخصصات                                                         

 .خلفة عبد الرحمن/ أ:     تاريخ وحضارة المغرب القديم: مسؤول تخصص ماستر

 .عبد المالك بكاي/ تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط أ: مسؤول تخصص ماستر

 .فارس كعوان/ تاريخ المغرب العربي المعاصر أ: مسؤول تخصص ماستر

 راسبة 2جامعة سطٌف  2018 زناتً زهٌة  13
قبول الطعن كون ملفها لم ٌدرس سابقا 

 11.89ومعدلها 
 مقبول 

 القائمة االحتياطيةوٌرتب ضمن 

 راسبة 2جامعة سطٌف  2018 بوشامة آمال 14
قبول الطعن كون ملفها لم ٌدرس سابقا 

 11.65ومعدلها 
 مقبول 

 القائمة االحتياطيةوٌرتب ضمن 

 راسبة 2جامعة سطٌف  2018 أمال قادري 15
قبول الطعن كون ملفها لم ٌدرس سابقا 

 11.76ومعدلها 
 مقبول 

 القائمة االحتياطيةوٌرتب ضمن 

 راسبة 2جامعة سطٌف  2018 خرباش حبٌبة 16
قبول الطعن كون ملفها لم ٌدرس سابقا 

 11.65ومعدلها 
 مقبول 

 القائمة االحتياطيةوٌرتب ضمن 

 (11.22)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018 دالً بثٌنة 17

 (11.40)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018 بلحوت مونٌة 18

 (11.08)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018 كرٌم شهٌرة 19

 (11.57)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018 تٌفروان سماح 20

 (11.23)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018 بوطبٌلة كرٌمة 21

 (11.32)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018 بوحفص هدٌل 22

 (10.70)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018 براح شهٌرة 23

 (10.85)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018 مخلوش زهٌة 24

 (11.21)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018 كرٌرم لوٌزة 25

 (11.55)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018 مراد إٌمان 26

 (11.28)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018 توري هناء 27

 (11.39)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018 حمودي رٌان 28

 2011 سٌاح محمد 29
جامعة فرحات 

 عباس
 (11.22)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسب

30 
كرٌم محمد 

 الصغٌر
 (10.11)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسبة 2جامعة سطٌف 2018

 (10.29)مرفوض بسبب المعدل استقبال الطعن راسب جامعة الجزائر 2009 مٌلودي لخضر 31

 11.43مرفوض بسبب المعدل استقبال طعن راسبة جامعة بجاٌة 2018 لعراب الوٌزة 32

 13.00مرفوض بسبب المعدل استقبال طعن راسبة جامعة بجاٌة 2018 رزقً سلٌمة 33

 11.73مرفوض بسبب المعدل استقبال طعن راسبة جامعة بجاٌة 2018 جودر حدة 34

 10.77مرفوض بسبب المعدل استقبال طعن راسبة جامعة بجاٌة 2018 طالبً ٌمٌنة 35

 11.17مرفوض بسبب المعدل استقبال طعن راسبة جامعة بجاٌة 2018 دحداح سهام 36


