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 صباحا اجتمع فريق التكوين 09:00 وعلى الساعة  14/10/2018في يوم األحد الموافق لـ 

 إرشاد وتوجيه 1الخاص بماستر إرشاد وتوجيه لدراسة الطعون بعد إعالن نتائج ماستر

 :وبحضور السيدات والسادة األساتذة أعضاء فريق التكوين التالية أسماءهم

                                  (رئيسة فريق التكوين)مقدم فاطمة   .د -

 قماز فريدة .د.ا -

 عالونة ربيعة. د -

 خليفي علية.د -

 أحميد حسينة.د -

 حربوش سمية. أ -

 بلقيدوم بلقاسم. د -

 بوثلجة  مختار.د -

 يوصلب عبد الحكيم.د -

 عتوتة صالح -

 :وكانت النتائج النهائية كالتالي

محضر مداوالت لدراسة وترتيب ملفات 

 إرشاد وتوجيه  بعد 1المترشحين  لماستر

 دراسة الطعون

 



  (2018)جديد. د. م. قائمة الطمبة المقبولين نظام ل: الصنف االول

االسم والمقب  رقم التسجيل الترتيب  جامعة االنتماء  الترتيبمعدل 
1 M201535058954   محمد لمين دباغين 14.09 كداد      مايسة 
2 M201535069524  13.70  شهرزاد  مدور ,,        ,, 
3 M201535085542 13.36 وداعي   مبروك ,,        ,, 
4 M201535059106 12.69 منديل     نجية ,,        ,, 
5 M201535071392 12.52 بن لعور   كنزة ,,        ,, 
6 M201535066178 12.20 كامل    رانية ,,        ,, 
7 M201535075003  12.11  سناء برافطة ,,        ,, 
8 M201535073592 12.02 بوزيدي   حنان ,,        ,, 
9 M201535024311 11.88 زروني   منى ,,        ,, 
10 M201535072599 11.82 خموة      نهمة ,,        ,, 
11 M201535074893 11.66 بورنان    أسماء ,,        ,, 
12 M201535069283 11.57 عبد النوري   إكرام ,,        ,, 
13 M201535069805 11.50 كعبش     إسراء ,,        ,, 
14 M201535064705 11.45 جرودي العمرية ,,        ,, 
15 M201535069608 11.44 مجير      قمر ,,        ,, 
16 M201535072319 11.28 شالل    احالم ,,        ,, 
17 M201535075302  بورجمو  امال 11.23 ,,        ,, 
18 M201535076479 11.10 امزيان   صبرينة ,,        ,, 
19 M201535071436 11.05 بوهدة   نسرين ,,        ,, 
20 M201535071134 11.04 لعميوي  أحالم ,,        ,, 
21 M201535066709 11.01 كيموش  هاجر ,,        ,, 
22 M201535085333 10.97 زيتوني   فراح ,,        ,, 
23 M201535075738 10.83 لعريش   سعاد ,,        ,, 
24 M201535058188 10.82 بن سيد  أمينة ,,        ,, 
25 M201535083548  سعيدي اسماء 10.82 ,,        ,, 
26 M201535079852 10.82 تبوب   خديجة ,,        ,, 



االسم والمقب  رقم التسجيل الترتيب  جامعة االنتماء  الترتيبمعدل 
27 M201535071328 محمد لمين دباغين 10.79 لقديم    شيماء 
28 M201535066260 10.72 مزعاش سارة ,,        ,, 
29 M201535075821 10.72 أيوب   ليندة ,,        ,, 
30 M201535069316 10.70 بركات   إلهام ,,        ,, 
31 M201535076477 10.64 بجاوي  صبرينة ,,        ,, 
32 M201535080138 10.55 سعدون  رحمة ,,        ,, 
33 M201535064488 10.49 شعابنية  أمينة ,,        ,, 

 

  (ل م د+ كالسيك  )قائمة الطمبة المقبولين قديم :الصنف الثاني

االسم والمقب  رقم التسجيل الترتيب  جامعة االنتماء  الترتيبمعدل 
34 M1997331742 محمد لمين دباغين 13.71 مسمم  سميم 
35 M2001368668 12.60 داود  نبيمة ,,        ,, 
36 M20063087975 12.23 عراس  فوزية ,,        ,, 
37 M20085066415 12.05  حماني  حنيفة ,,        ,, 
38 M1999369768  مهداوي  أميرة 11.69 ,,        ,, 

 

 

خارج جامعة محمد لمين دباغين (2018)قائمة الطمبة المقبولين نظام ل م د جديد: الصنف الثالث  

االسم والمقب  رقم التسجيل الترتيب  جامعة االنتماء  الترتيبمعدل 
39 M201435042355 جامعة بسكرة  15.49 قيطون  حنان 
40 M201535093392 جامعة المسيمة 14.84  ايمان طيوب 
41 M201534024012 جامعة تبسة  14.41 بن مدخن  محمد لمين 
42 M201534022832 جامعة تبسة 13.96 بوعكاز  اميمة 

 

  

 

 



خارج جامعة محمد لمين دباغين (قديم )الطمبة المقبولين : الصنف الرابع  

االسم والمقب  رقم التسجيل الترتيب  جامعة االنتماء  الترتيبمعدل 
43 M20075113781 جامعة مسيمة  11.81 حميدي زهوة 
44 M20115082290 جامعة مسيمة 10.89 زهير  نور الدين 

 

 

قائمة االحتياط 

 ( 2018)جديد. د. م. ل نظام  قائمة الطمبة :  الصنف االول

االسم والمقب  رقم التسجيل الترتيب  جامعة االنتماء  الترتيبمعدل 
1 M201535064499  قدو   أسماء  محمد لمين دباغين 10.46
2 M201535074902 10.43 أمينة بن عثمان ,,        ,, 
3 M201535073758 10.42  لمياء خمدون ,,        ,, 
4 M201535066169  10.41 دراجي راضية ,,        ,, 
5 M201535071223 10.36 حدة بوشقور ,,        ,, 
6 M201535076484 10.36  صراح قاسيمي ,,        ,, 
7 M201535075968  10.35 تسعديت حموش ,,        ,, 
8 M201535077989 10.33  إكرام زرفة ,,        ,, 
9 M201535081745 10.27 خالف  آية ,,        ,, 
10 M201535073590 10.23 العاصمي حنان ,,        ,, 
11 M201535066371 10.23 عراب صباح ,,        ,, 

 

 2من جامعة محمد لمين دباغين سطيف (قديم)قائمة الطمبة  : الصنف الثاني

االسم والمقب  رقم التسجيل الترتيب  جامعة االنتماء  الترتيبمعدل 
12 M20063082782 محمد لمين دباغين 11.10  فتيحة  ليتيم 
13 M20063101632   كروش عقبة 10.92 ,,        ,, 

 



 2من خارج  جامعة محمد لمين دباغين سطيف (جديد). د. م. لالطمبة نظام قائمة : الصنف الثالث

االسم والمقب  رقم التسجيل الترتيب  جامعة االنتماء  الترتيبمعدل 
14 M201534016439 جامعة ام البواقي 13.66 جرمان  إكرام 
15 M201539076422 جامعة الواد  13.09  سعاد عون 
16 M201539084929 جامعة الواد 13.08  عواطف بوخبزة 
17 M201531007533  زواغي رميسة  جامعة ام البواقي 13.01

 

 2من خارج  جامعة محمد لمين دباغين سطيف (قديم)الطمبة قائمة : الصنف الرابع

االسم والمقب  رقم التسجيل الترتيب  جامعة االنتماء  الترتيبمعدل 
18 M20075120717 جامعة مسيمة 11.68  حمال رويني 
19 M20075115533 جامعة مسيمة 11.28  حياة حفصي 

 

 .رفعت الجمسة في نفس اليوم عمى الساعة العاشرة صباحا

 

 مسؤولة التخصص                                                 رئيس القسم

 مقدم فاطمة. د

 


