
 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً 

- 2-جــــامعة سطٌف 

 كلٌة العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة

قسم  علم النفس و علوم التربٌة و األرطوفونٌا 

 

 

 

 

 

 

 

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

:المدرسً والمتكون 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 12و ذلك لدراسة ملفات الطعون المقدمة و التً كان مجملها 

:ٌلً  

 

 

: محضر دراسة طعون الماستر  تخصص  

 علم النفس المدرسً

2019-2018الموسم الجامعً   

 



:طعون للطلبة اآلتٌة أسماؤهم05قبول - 1  

 

 اإلسم واللقب المالحظة

.تدرج فً قائمة الناجحٌن لٌسانس جدٌد   بوزٌدي سمٌة 

.تدرج فً قائمة الناجحٌن لٌسانس جدٌد  

 

 كتاف الرمٌساء

 قرمً نورة تدرج فً القائمة اإلحتٌاطٌة لٌسانس جدٌد

.تدرج فً القائمة االحتٌاطٌة لٌسانس جدٌد  جرمون جهاد 

.ٌدرج فً القائمة االحتٌاطٌة لٌسانس جدٌد  مقارنً ٌعقوب 

 

: طعون لعدم التأسٌس للطلبة اآلتٌة أسماؤهم07رفض - 2  

 اإلسم واللقب المالحظة
طعن غٌر مؤسس ألن الطالبة ناجحة سلفا و 

.تقدمت بطعن و هذا ٌنافً مبدأ التأسٌس  
 بورغدةصبرٌنة

  بسبب عدم إرفاق الوثائق طعن غٌر مؤسس

.الالزمة للطعن  
 بخوش بثٌنة

.طعن غٌر مؤسس لعدم استٌفاء معدل القبول  بن دمغ منى 
.طعن غٌر مؤسس لعدم استٌفاء معدل القبول  فرج هللا بثٌنة 
.طعن غٌر مؤسس لعدم استٌفاء معدل القبول  لطرش لبنى 

طعن غٌر مؤسس بسبب تفعٌل الرغبة األولى 

.حسب بطاقة الرغبات المرفقة  
 بوحرور سعاد

.طعن غٌر مؤسس لعدم استٌفاء معدل القبول  رحمونً نجاة  

 

من قائمة الطلبة الناجحٌن لٌسانس جدٌد بناء على مّكً ابتسام  تّم حذف الطالبة :مالحظة

.علم النفس التربوي: نجاحا فً تخصص   

 

 

 

 



 2قائمة الناجحين لطلبة الليسانس الجدد جامعة سطيف

 

 

 2القائمة االحتياطية لطلبة الليسانس الجدد لجامعة سطيف

 الرقم اللقب و االسم المعدل الرغبة

 1 تركاخ اميىح 11.28 1

 2 عروش صاترج 11.26 1

 الرقم اللقب و االسم المعدل الرغبة
 1 بوراس مروة 14.12 1

 2 بوزٌدي سمٌة 13.48 1

 3 قشطال هاجر 13.16 1

 4 عراب غزالن 13.15 1

 5 سمش الدٌن صوفٌا 12.78 1

 6 ساوسً مرٌم 12.53 1

 7 بوحرور سعاد 12.47 1

 8 خالف راوٌة سٌرٌن 12.44 1

 9 ناصري المٌة 12.43 1

 10 كرام صورٌة 12.39 1

 11 معٌزة زهرة 12.17 1

 12 لوطة ٌاسمٌنة 12.05 1

 13 بلخٌر رحٌل 12.03 1

 14 بوراس سمٌة 11.96 1

 15 بورغدةصبرٌنة 11.91 1

 16 لحرش صورٌة 11.89 1

 17 نقاب فتٌحة 11.88 1

 18 كتاف الرومٌساء 11.78 1

 19 عماري  محمد اسالم 11.64 3

 20 عطٌة اكرام 11.62 1

 21 حربً الرمٌساء 11.62 1

 22 بن بودة زلٌخة 11.60 1

 23 لعناصر الشٌماء 11.59 1

 24 عنانً  المٌة 11.67 1

 25 كرجانً سمٌة 11.55 1

 26 شاكري رٌان 11.45 1

 27 لقرع اٌمان 11.45 1

 28 كاسح سعاد 11.45 1

 29 طبٌش بدري 11.41 1

 30 كبٌش سارة 11.39 1

 31 روٌبً الهام نسرٌن 11.38 1

 32 بورزام عبلة 11.37 1

 33 سلطانً نوال 11.36 1

 34 وارث اسماء 11.35 1

 36 قرعون شرٌفة 11.32 1

 37 بلموهوب  اٌمان 11.30 1

 38 نٌوان دنٌا 11.29 2

 



 3 قرمي وىرج  11.26 1

 4 جرمىن جهاد  11.25 1

 5 معاوي يسري 11.20 1

 6 سريجي مسعىدج 11.19 1

 7 ساعى اتتساو 11.19 1

 8 تعيطيص ايمان 11.17 1

 9 ته ونهح اسمهان 11.14 1

 10 ته وادفم غسالن 11.11 1

 11 مقيدش وسيمح 11.10 1

 12 تىقرش زيىة 11.09 1

 13 خالف حسيثح 11.06 1

 14 جثهي امال 11.04 1

 15 واضح عائطح 11.04 1

 16 رحمىوي وجاج 11.04 2

 17 دودو فؤاد 11.02 1

 18 مقاروي يعقىب 11.01 1

 19 غجاتي وسريه 10.99 1

 20 فرج هللا رحمح 10.98 1

 21 انعرتي عثد انمانك 10.97 3

 

 2قائمة الناجحين لطلبة الليسانس جديد خارج سطيف

 الرقم اللقب و االسم المعدل الرغبة

 1 اترادضح اميىح 14.21 2

 2 مطري رودج 13.37 2

 3 عمري خىنح 13.28 4

 4 اعثيد دويا 13.20 2

تىاتيعثير  13.02 2 5 

 

 2القائمة االحتياطية لطلبة الليسانس جديد خارج سطيف

 الرقم اللقب و االسم المعدل الرغبة

 1 تريكي وسريه 12.77 2

 2 عثماوي سعاد 12.50 3

 3 انعدواني سارج 12.30 2

 4 نعيساوي كافيح 12.11 2

 5 تراهمي اسماعيم 11.97 3

 

 

 

 

 

 

 

 



 


