
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

- 2-جــــامعة سطيف 

 كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

قسم  علم النفس و علوم التربية و األرطوفونيا 

 

 

 

 

 

 

 تم اجتماع فرٌق التكوٌن ماستر علم النفس 14.00 و على الساعة 2018 أكتوبر 11بتارٌخ 

:العٌادي و المتكون من األساتذة التالٌة أسماؤهم  

تغلٌت صالح الدٌن- د.أ-    

أوملٌلً حمٌد. د-   

بلعقاب رؤوف. د-   

زكرواي حسٌنة. أ-  

.بكار بوبكر. أ-   

مزوز عبد الحلٌم. أ-   

 ملفا و بعد دراستها تقرر ما 15و ذلك لدراسة ملفات الطعون المقدمة و التً كان مجملها 

:ٌلً  

 

:محضر دراسة طعون الماستر تخصص  

 علم النفس العيادي

2019-2018الموسم الجامعي   

 

 



 
 

 

: طعون للطلبة اآلتية أسماؤهم08قبول - 1  

 اإلسم واللقب المالحظة

 طالبي نورهان تدرج فً قائمة الناجحٌن لٌسانس جدٌد

 برافطة مروة تدرج فً قائمة الناجحٌن لٌسانس جدٌد

 زغبي رحمة تدرج فً قائمة الناجحٌن لٌسانس جدٌد

 قويسم سعاد تدرج فً قائمة الناجحٌن لٌسانس جدٌد

 ٌدرج فً القائمة االحتٌاطٌة لٌسانس جدٌد

 

 بونشادة يعقوب

 بارة أحالم تدرج فً القائمة االحتٌاطٌة لٌسانس جدٌد

 كواشي صبرين تدرج فً القائمة االحتٌاطٌة لٌسانس جدٌد

 شنايت نادية تدرج فً القائمة االحتٌاطٌة لٌسانس جدٌد

 

: طعون لعدم التأسيس للطلبة اآلتية أسماؤهم07رفض - 2  

 اإلسم واللقب المالحظة

لعدم استٌفاء معدل القبول طعن غٌر مؤسس

.2ضمن قائمة طلبة لٌسانس قدٌم سطٌف  
 لبصير هشام

لعدم استٌفاء معدل القبول طعن غٌر مؤسس 

.2ضمن قائمة طلبة لٌسانس قدٌم سطٌف  
 مولف حنان  

ألن الطالب مدرج سلفا فً طعن غٌر مؤسس 

قائمة االحتٌاط  و تقدم بطعن و هذا ٌنافً مبدأ 

.التأسٌس  

 موايسي عدنان  

.طعن غٌر مؤسسلعدم استٌفاء معدل القبول  براهمة سارة 

غٌر مؤسس لعدم اكتمال الملف بالوثائق طعن 

.الالزمة للطعن  
 بن هني رميسة

.طعن غٌر مؤسسلعدم استٌفاء معدل القبول  زوبعي  لويزة   

.طعن غٌر مؤسسلعدم استٌفاء معدل القبول  حفيان عبد الرحمان  

 

 

 



 
 

 2قائمة الناجحين لطلبة الليسانس الجدد جامعة سطيف

 

 

 

 الرقم اللقب واإلسم المعدل الرغبة
 1 فرشوش بشرى 14.25 1

 2 طالً ٌسرى 14.05 1

 3 عراس محمد 13.90 1

 4 قرٌرة عبد النور 13.65 1

 5 زغبً رحمة 13.44 1

 6 حماشً شٌماء 13.40 1

 7 بن دالً مصطفى فاطمة  ز 13.36 1

 8 رماضنةبوهالً 13.22 1

 9 راٌس احالم 13.07 1

 10 بن جدٌة عدٌلة 12.96 1

 11 عمٌر ٌاسٌن 12.94 1

 12 بن شاٌب ٌاسمٌنة 12.90 1

 13 بن شٌخ مروة 12.81 1

 14 زبٌر صباح 12.81 1

 15 زروق عائشة 12.60 1

 16 خٌار هناء 12.54 1

 17 دربال اسماء 12.51 1

 18 بوعروج مرٌم 12.51 1

 19 بن عطٌة رحمة 12.47 1

 20 قٌروانً راوٌة 12.43 1

 21 حجار نور االسالم 12.38 4

 22 بعزٌز اٌة 12.36 1

 23 روبة كنزة 12.35 1

 24 لزهاري فاٌزة 12.34 1

 25 زغوانً اكرام 12.22 1

 26 راجعً زهٌة 12.22 1

 27 سالمة ابتسام 12.21 1

 28 تامن آمال 12.05 1

 29 لباد وداد 12.04 1

 30 بوغرارة نوال 11.92 1

 31 ورزالدٌن هاجر 11.86 1

 32 برافطة مروة حنان  11.83 1

 33 قندوز نسٌمة 11.81 1

 34 كامل لبنى 11.80 1

 35 طالبً نورهان  11.71 1

 36 مكاوي نور الهدى 11.67 1

 37 قاسم وداد 11.64 1

 38 لعٌاٌشة نوال 11.59 1

ة عفافقر 11.41 1  39 

 40 قوٌسم سعاد 11.41 1



 
 

2القائمة االحتياطية لطلبة الليسانس الجدد لجامعة سطيف  

 الرقم اللقب و االسم المعدل الرغبة
 1 بكٌس سلوى 11.39 1

 2 قنٌفً رٌان 11.35 1

 3 زباشً مسلم 11.35 4

 4 لعلى سلمى 11.26 1

 5 بن ناصر اسٌا 11.25 1

 6 جرٌدي رانٌة 11.19 1

 7 بالعباسرندة 11.13 1

 8 شناٌت نادٌة 11.16 1

 9 بارة أحالم 11.08 1

 10 بن عدة نسٌمة 10.97 2

 11 طالب اسماء 10.96 2

 12 مرابط امٌنة 10.93 2

 13 بن هنً رمٌسة 10.91 1

 14 طالب سارة 10.89 1

 15 فردي نور الهدى 10.86 2

 16 ثابت جازٌة 10.85 1

 17 مساهل اكرام 10.84 2

 18 مواٌسً عدنان 10.83 4

 19 كواشً صبرٌن  10.82 1

 20 بوقندورة رندة 10.81 2

 21 بونشادة ٌعقوب 10.61 1

 

 

 2قائمة الناجحين لطلبة الليسانس جديد خارج سطيف

 الرقم اللقب و االسم المعدل الرغبة
 1 العمري رحمة تٌسٌر 14.76 4

 2 نكاع ٌسرى 14.54 2

 3 مسعودي اسمهان 14.12 1

 4 حنكة ٌسرى 14.09 2

 5 حمام امٌنة 14.02 2

 

2طلبة الليسانس جديد خارج سطيفالقائمة االحتياطية ل  

 الرقم اللقب و االسم المعدل الرغبة
 1 بلواهري رضا 13.93 3

 2 قٌطون حدة 13.91 3

 3 فرحاتً نبٌلة 13.68 1

 4 العٌدودي دنٌا 13.66 3

 5 عزوز سارة 13.61 3
 

 

  



 
 

 


