
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

  وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً 

 2 جامعة الدكتور محمد لمٌن دباغٌن سطٌف 

  و االجتماعٌة اإلنسانٌة كلٌة العلوم 

 

  قسم علم النفس النفس و علوم التربٌة و االرطفونٌا 

  ماستر علم النفس العمل و التنظٌم و تسٌٌر الموارد البشرٌة 

 

 

  علم النفس العمل و التنظٌم و تسٌٌر الموارد البشرٌة 1 محضر دراسة ملفات ترشح طلبة الماستر

  2019-2018: السنة الجامعٌة 

 

 

 بمكتب مسؤول االختصاص عقد 09:30  و فً الساعة 2018 تم بتارٌخ الرابع و العشرون من شهر سبتمبر 

 :  األساتذةاجتماع فرٌق التكوٌن المكون من السادة 

د   لونٌس علً                          مسؤول االختصاص  . أ

د بوعلً نور الدٌن  . أ

د بغول زهٌر  .أ 

سٌدي صالح صبرٌنة  . د

ٌسعد فائزة  . د

عالونة ربٌعة  , د

بوعالٌة شهرزاد  . د

خلفة سارة  . د

عٌساوي فلة  . د

عسلً صمراء . د

علطً صوفٌا  . د

 :  األعمالجدول 

 1دراسة ملفات ترشح طلبة الماستر  -

 متفرقات  -



 فرٌق أعضاء األساتذة بداٌة افتتح السٌد مسؤول االختصاص جلسة االجتماع  مرحبا بالسادة          

  حٌث تم عرض 1 و المتضمن  نقطة رئٌسٌة و المتمثلة فً دراسة ملفات ترشح طلبة الماستر  التكوٌن

حوصلة عن االجتماع التنسٌقً الذي تم مع السٌد نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌا و شؤون الطلبة حول 

:  ثم تم عرض  ماٌلً .   الجدٌدة فٌما ٌخص التسجٌل عبر بوابة الوزارة اإلجراءات

  ملفا 139:   للملفات بعد الفرز اإلجمالًالعدد  -

 (ة) طالبا 40: العدد المحدد وفق دفتر الشروط  -

  ملف  61              :( 2018ل م د   ) 2ملفات ترشح من جامعة سطٌف  -

  ملفات04                      :  2ملفات نرشح  دفعات سابقة  جامعة سطٌف  -

  ملفا  21:        2خارج جامعة سطٌف  (ل م د + كالسٌك  )ملفات ترشح   -

  ملفا 49                     :    2ملفات ترشح جدٌدة  خارج جامعة سطٌف  -

  ملف 04: ملفات ترشح نافصة                                                     -

  ملفا 139:  المجموع  -

 :  و بناءا على اعتماد  قاعدة   -

  2لجامعة سطٌف  (2018) فً المائة للملفات دفعة 80 -

دفعات سابقة     + 2ل م د دفعات خرج جامعة سطٌف+   فً المائة لملفات ترشح كالسٌك 20 -

 : و كان التوزٌع كالتالً 

  ملف 32             : 2 جامعة سطٌف 2018" ل م د " ملفات ترشح طلبة   -

   ملف 02                         : 2ملفات ترشح دفعات سابقة  جامعة سطٌف  -

   ملف 02                : 2ملفات ترشح   دفعات جدٌدة  خارج جامعة سطٌف  -

  ملف 04           : 2ل م د خارج جامعة سطٌف + كالسٌك  )ملفات ترشح   -

  ملفا 40:    المجموع  -

و التأكد من  صحة  (وفق قاعدة البٌانات الخاصة بالوزارة  ) و بعد المناقشة و االطالع على القوائم 

و تجدر اإلشارة أٌضا إلى    (الخ ...مطابقة الشهادة ، المعدل ، التخصص  )المعلومات الخاصة بالملفات 

أن فرٌق التكوٌن وافق باإلجماع على ضرورة التقٌد بالعدد المحدد سابقا فً دفتر الشروط و الخاص 

 طالبا حرصا على نوعٌة التكوٌن ، اإلشراف و 40بعدد الطلبة الناجحٌن و المقبولٌن و المحدد ب 

 لطلبة  تم تحديد و ضبط القائمة  االسمية النهائية و الرسمية متبوعة بقائمة االحتياط. المتابعة  

 2019-2018:  علم النفس العمل و التنظيم و تسيير الموارد البشرية  للسنة الجامعية 1الماستر

  :كالتالي 

  2018  دفعة 2جامعة سطيف " ل م د  " بالنسبة للمترشحين  نظام  - 1

المعدل االسم و اللقب الرقم 

 13,45بوشامة  بالل  01

 13,05بوخطوطة كرٌم   02

 12,62ذٌب لٌلٌا   03

 12,54 طاٌبً عائشة   04



 12,44لختاري منال    05

 12,05بقاق فارس  06

 11,78بلعباس العلجة   07

 11,75نسرٌن شنٌتً  08

 11,45بوعكاز مربوحة  09

 11,29صكوش هاجر  10

 11,29مامً ابراهٌم  11

 11,25منور شاهٌناز  12

 11,25بن حمود ولٌد  13

 11,23بخوش عاٌدة   14

 11,12زروق مونٌة  15

 10,99عمرانً علجة   16

 10,98ربوح حسام  17

 10,91طلحً سارة  18

 10,88محجوب عبلة  19

 10,81بسباس اٌمان  20

 10,78العمري صحراوي الرمٌصاء  21

 10,78مقران حلٌم   22

 10,75بن مكً زٌنب   23

 10,71كسكاس صالح الدٌن   24

 10,51سابع خولة  25

 10,51صحراوي محمد الصدٌق   26

 10,49حارش مروة  27

 10,46بوكاري ربٌعة  28



 10,44مذكور نسٌمة  29

 10,42مٌكارنً احالم  30

 10,42مناعة عفاف  31

 10,41زروق زهرة  32

( 02 ) 2018  دفعة 2خارج جامعة سطيف "  ل م د  " بالنسبة للمترشحين  نظام  - 2

 المعدل االسم و اللقب الرقم

 14,63 وشن عبد الرؤوف 33

 13,32 بلمسعود  آمال 34

 

( 02)  دفعات سابقة 2جامعة سطيف " ل م د  " بالنسبة للمترشحين  نظام  - 3

 المعدل االسم و اللقب الرقم

 11,46 غزالً اسامة 35

 10,66 قفاف كامٌلٌا 36

( 04)  دفعات سابقة 2كالسيك  خارج جامعة سطيف "  " ل م د  " بالنسبة للمترشحين  نظام  - 4

 نوع الشهادة المعدل االسم و اللقب الرقم

  كالسٌك 12,30 فاتح بولكسار 37

  كالسٌك 11,43 رواسكً عبد الوهاب 38

ل م د 

 نوع الشهادة المعدل االسم و اللقب الرقم

  ل م د  10,95 حمادو طارق 39

  ل م د  10,40 مٌحً حمزة 40

 ،  ، 2خارج  جامعة سطيف " ل م د "،  (2018 )2جامعة سطيف " ل م د   " )القائمة االحتياطية 

 ( الخ 2018دفعات سابقة ، كالسيك 

  نوع الشهادة   المعدل  االسم و اللقب الرقم

 2 ل م د جامعة سطٌف  10,35 حومر نوارة 01

 2ل م د جامعة سطٌف  10,35  جربوعة امٌن 02



 2ل م د جامعة سطٌف  10,35 رقٌق زٌاد فرحات 03

 2ل م د جامعة سطٌف  10,34 قباٌلً منال 04

 2ل م د جامعة سطٌف  10.32 راهم مروان 05

 2ل م د جامعة سطٌف  10,13 واري اونٌسة 06

 2ل م د  خارج جامعة سطٌف  12,81 بوراس صالح 07

 2ل م د  خارج جامعة سطٌف 12,52 سالم هاجر 08

 2كالسٌك خارج جامعة سطٌف 11,40 مباركً شهٌناز 09

 2كالسٌك خارج جامعة سطٌف  10,53 سعٌدي مصطفى 10

 2 ل م د خارج جامعة سطٌف  10,18 خرٌف منال 11

 

.  و فً األخٌر رفعت جلسة االجتماع فً حدود الحادٌة عشر من نفس التارٌخ و الٌوم 

 

. المحضر مرفق بقائمة إمضاءات  حضور أعضاء فريق التكوين : مالحظة  

 

 

مسؤول االختصاص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عمم النفس العمل و التنظيم و تسيير الموارد :تخصص        1الحصيمة النهائية لعممية دراسة الطعون في مسابقة الماستر      عمم النفس و عموم التربية و االرطفونيا:  القسم
 البرشرية

 القرار اإلجابة عن الطعن سبب الطعن اإلسم والمقب رقم

 عدم إدراج اسمها في القائمة بلعباس العلجة  01
 2الطالبة هي في األصل موجودة في قائمة الناجحين جامعة سطيف 

 07: تحت رقم  (2018)
 مقبول

  رفض االستفادة من الماستر   بسباس إيمان 02
 2الطالبة هي في األصل موجودة في قائمة الناجحين جامعة سطيف 

 20: تحت رقم  (2018)
 مقبول

  مرفوض 09.95:  الطالب  تم إبعاده بسبب معدله الترتٌبً و المقدر ب   التنحٌة من قائمة الناجحٌن  بوشكوم رمزي 03

 عدم فبول الملف للترشح خلٌفة جهاد 04
علم النفس  ) مرفوض لعدم تطابق شهادة اللٌسانس  المتحصل علٌها 

 مع  شروط الماستر   ( العيادي
  مرفوض 

عميد الكلية / مسؤول التخصص                                                                             رئيس القسم                                                                          ع      

ترسل نسخة من حصيمة دراسة الطعون في االختصاص إلى نيابة العمادة لمدراسات، حيث سيرفع تقرير كامل حول الكمية إلى السيد نائب رئيس الجامعة المكمف بالبيداغوجيا : مالحظة هامة
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
  

 نيابة العمادة لمدراسات وشؤون الطمبة                 


