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 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف
  العموم اإلنسانية واالجتماعيةكمية

 قسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا
 
 
 

 محضر نتائج دراسة طعون الطمبة من أجل التسجيل في الماستر تخصص عمم النفس التربوي
 .2018/2019السنة الجامعّية 

 

 اجتمعت فرقة التكوين ماستر عمم النفس التربوي من أجل دراسة طعون 2018 أكتوبر 11يوم في 
 .2018/2019الطمبة بخصوص التسجيل في الماستر عمم النفس التربوي لمسنة الجامعّية 

 :األساتذة الحاضرون

 .سامعي توفيق. د -
 .أحميد حسينة. د -
 .ستر الرحمان نعيمة. د -
 .بن غذفة شريفة. د -
 .صحراوي عبد اهلل. د -
 .خميفي عمّية. د -

 

طمبا، جميعهم  (14)بعد دراسة الممفات تحّدد عدد الطمبة الذين أودعوا الطعون أربعة عشرة 
أين  2 بقسم عمم النفس جامعة سطيف2018د الدفعة جوان .م.تحّصل عمى شهادة الميسانس ل

، األمر الذي 12/20داخمي جديد  (د.م.ل)وصل معّدل الترتيب بالنسبة لممقبولين في هذه الفئة 
ال ُيمكِّن أصحاب الطعون جميعهم من التواجد ضمن قائمة الطمبة الداخميون الجدد المقبولون،  
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وبعد . ، وهي النسبة القانونّية الُمخّصصة لهذه الفئة بالذات%80 طالبا بنسبة 32والذين ُيمثِّمون 
 :التدقيق في هذه الطعون تمّثل رد لجنة التكوين عمى كلِّ طالب قّدم طعنا كما يمي

 طالبا المقبولين، إال أنها 32ال يسمح بأن تكون ضمن  (11.70)معّدلها: قواو خولة (1
 .ضمن القائمة االحتياطّية

 . طالبا المقبولين32ال يسمح لها بأن تكون ضمن  (11.27)معّدلها: دقيش أحالم (2
 . طالبا المقبولين32ال يسمح لها بأن تكون ضمن  (11.09)معّدلها: عياد نور الهدى (3
 . طالبا المقبولين32ال يسمح لها بأن تكون ضمن  (11.29)معّدلها: بوعروج ساسية (4
 . طالبا المقبولين32ال يسمح لها بأن تكون ضمن  (10.81)معّدلها: مواس إيمان (5
 طالبا المقبولين، إال أنها 32ال يسمح لها بأن تكون ضمن  (11.50)معّدلها: ذياب سيمية (6

 .ضمن القائمة االحتياطّية
 طالبا المقبولين، 32ال يسمح لها بأن تكون ضمن  (11.60)معّدلها: برقاس نور الهدى (7

 .إال أنها ضمن القائمة االحتياطّية
 . طالبا المقبولين32ال يسمح لها بأن تكون ضمن  (11.27)معّدلها: مزهود رحمة (8
 . طالبا المقبولين32ال يسمح لها بأن تكون ضمن  (10.78)معّدلها: مجهد خديجة (9

 طالبا 32ال يسمح لها بأن تكون ضمن  (10.77)معّدلها: شيرشوح أميرة (10
 .المقبولين

 . طالبا المقبولين32ال يسمح لها بأن تكون ضمن  (11.75)معّدلها: غبريد خديجة (11
حيث أخطأت في تحديد  (12.62)طعن مقبول نظرا لمعدل الطالبة : عابد نريمان (12

د جديد .م.، فسجمت ضمن فئة ل2د جديد جامعة سطيف.م.الفئة التي تنتمي إليها وهي ل
 .فهي اآلن مدرجة ضمن قائمة المقبولين. خارج هذه الجامعة

 طالبا 32ال يسمح لها بأن تكون ضمن  (11.12)معّدلها: بوطالبي زينب (13
 .المقبولين، إال أنها مقبولة ومسجمة في تخصص األنظمة
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 طالبا المقبولين، إال أنها 32ال يسمح لها بأن تكون ضمن  (11.14): نشمة أحالم (14
 .مقبولة ومسجمة في تخصص األنظمة

 

 :بعد دراسة ممفات الطعون تحّددت القائمة النهائية لمطمبة المقبولين كالتالي
 

 اإلختيار المعّدل المقب واإلسم الترتيب
 1 14.47 منصوري وفاء (1
 1 14.41 محدادي فاطمة الزهراء (2
 1 13.85 بن كسيرة ابتسام (3
 1 13.63 بن يحيى زينب (4
 1 13.14 بوقندورة رقية (5
 1 13.12 رقيق شريفة (6
 1 13.09 رقوب جهينة (7
 1 13.03 حمادو صباح (8
 1 12.94 ماضي مونية (9
 1 12.83 مخموفي أحالم (10
 1 12.82 قيش وحيدة (11
 1 12.74 عزوز أحمد رامي (12
 1 12.73 بوشنين حسيبة (13
 1 12.72 بوعبد اهلل منى (14
 1 12.70 شني وردة (15
  1 12.64 مكي ابتسام (16
 1 12.62 عابد نريمان 17
 1 12.50 رابطي مريامة (18
 1 12.47 كتفي مروة (19
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 1 12.37 ذياب نجاة (20
 1 12.35 بوشعير بارزة (21
 1 12.34 بونشادة سمية (22
 1 12.33 شارف شهرة (23
 1 12.31 عمراوي ريمة (24
 1 12.29 زنينة نمارق (25
 1 12.21 عراب مروة (26
 1 12.21 بوزيد رقية (27
 1 12.20 بوداغة سمية (28
 1 12.17 بميمي سمرة (29
 1 12.08 مجير أمال (30
 1 12.05 دكار أسماء (31
 1 12.04 بن ماضي كنزة (32
 1  12.00 بوعبد اهلل منال (33
 2 14.09 طبي مديحة (34
 3 14.01 لفزة وليد (35
 2 13.49 بن سخرية ايمان (36
 1 12.00 مسمم منى (37
 2 12.60 داود نبيمة (38
 4 11.39 حواسين حنان (39
 2 10.07 بن حمودة نعيمة (40
 1 11.99 بن شايب راضية (41
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  :القائمة االحتياطية
 2 11.96 خموف مريم (1
 1 11.83 دبيش سيد عمي (2
 1 11.79 بن سباع أميرة (3
 1 11.79 قرارية أشواق محاسن (4
 1 11.79 يعالوي ابتسام (5
 1 11.75 عطار نور (6
 1 11.75 غبريد خديجة (7
 1 11.75 فورماص يسرى (8
 1 11.75 مراد مريم (9
 4 11.71 دانة هاني (10
 1 11.70 قواو خولة (11
 1 11.62 العاصمي صبرينة (12
 1 11.60 برقاس نور الهدى (13
 1 11.54 مخالفي أمينة (14
 1 11.52 ناصر سعاد (15
 1 11.50 ذياب سيمية (16

 

 
 

:مسؤول التخصص   

 قسامعي توفي.     د                                          


