
 الجمهوريت الجسائريت الديملراطيت الشعبيت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 2حامعت محمد ملين دباغين سطيف

 كليت العلوم إلاوساهيت والاحتماعيت

 كسم علم الاحتماع

 محضر احتماع فريم جكوين ماستر

 اللضرري علم احتماع 

 شهر سبتمبر عام ألفين وثماهيت عشر، احتمع فريم جكوين ماستر علم الاحتماع مني(24)في يوم الرابع والعشرون 

 اللضرري

 الامضاء الاسم والللب

  العلور حميلت.أ

  فروق يعلى.أ

  اللليم-ماهور باشا ع.أ

  املران عبد الرزاق.أ

  هارون فتيحت.أ

  شويش ي زهيت.أ

 يلععم عبد الىوري.أ

 يموسىلرشوش.أ

 يراشيدر السعيد.أ

 

 وبعد مىاكشت مستفيضت حول ألاطر اللاهوهيت  اللضرر،لدراست ملفاث الترشح الخاصت بطلبت علم الاحتماع

لتوزيع املترشلين حسب الرغباث والتخصصاث املتوفرة، وبعد جحديد املىاصب الخاصت بكل جخصص، كرر 

 :فريم التكوين كبول ملفاث الترشح للطلبت املدوهت أسماؤهم في الجدول التالي
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يمعدل الترجيبيالاسم والللبيركم التسجيليالركم

ي11.17ياشواق بومسبر M201535035065839ي01

ي11.11يأسماء كوادرري M200135035070275ي02

ي10.94يسىاء خوالد M201535035058706ي03

ي10.89يياسميىت بوكرة M201535035066768ي04

ي10.89يراشدة عثماوي M201535035066168ي05

ي10.80يأسامت عشاش M201335035016113ي06

ي10.76ينهلت مطاعي M201535035059157ي07

ي10.72يمنى عبد الرحمن M201535035078636ي08

ي10.69يدهيا كوست M201535035066166ي09

ي10.59يفاطمت السهراء بوصبيع صالح M201535035066478ي10

ي10.58يرحيمت بلت M201535035082188ي11

ي10.55يوافيت خباط M201535035063772ي12

ي10.53يزيدومت كيرواوي M201535035058622ي13

ي10.53يايمان بوعوني M201439039063093ي14

ي10.48يالميت مخلوف M201535035085462ي15

ي10.37يشهرة للديم M201535035071323ي16

ي10.32يزكرياء دابت M201535035064567ي17

ي10.26يفريحت لطيست M201535035065437ي18

ي10.21يياسمين بلهوشاث M201535035072621ي19



ي10.18يخليدة بن كرة M201535035066124ي20

ي10.08يشيراز مسعي M201535035062339ي21

ي10.00يحوريت ميخاليف M201535035058436ي22

ي9.93يهاحر ميهوب M201435035058094ي23

ي9.88يحداد يسرري M201535035078804ي24

ي9.78يريان شاكرري M201535035058589ي25

ي9.48يسارة كرالف هللا M201535035066254ي26

ي9.46يصوفيا راهيا محدادر M201535035058777ي27

 دفعاث سابلتكعسيك داخلي /د.م .ل الىاجلينكائمت الطلبت-2

يمعدل الترجيبيالاسم والللبيركم التسجيليالركم

ي12.77يصفيت خرش ي M199832044320447ي28

ي11.62يبوهلار اهيست M200230833083ي29

ي11.32يهعل زروقي M2007507405074066ي30

ي10.88يعمار غويلت M20043388933889ي31

ي10.74يعليبوشطر M2004307103071094ي32

ي10.42يحدة هجاعي M200750805080ي33

ي10.41يهجاة سمصار M2006401474014760ي34

ي10.36يمحسن بوحملين M2007506225062275ي35

ي10.37يهاديت بودر M2007408354083509ي36

ي10.32يهريمان شهرزاد لعجاج M200034781347813ي37

ي9.98يوفاء حمادر M20044133054130549ي38

ي9.85يفاطمت السهراء بوشمال M2006411704117015ي39



يكعسيك خارجي دفعاث سابلت/د.م.الىاجلين لكائمت الطلبت -3

يمعدل الترجيبيالاسم والللبيركم التسجيليالركم

ي11.17يعبد اللم حاج سليمان M2000907209072018ي40

ي10.58يفاجح بن خليف M200036442364426ي41

ي

 د خارجي دفعت حديدة.م.لكائمت الطلبت -4

يمعدل الترجيبيالاسم والللبيركم التسجيليالركم

ي10.55يركيت حمود M20153408334083978ي42

ي10.53يمريم ميهوبي M20153501335013246ي43

يكائمت الطلبت في الاحتياط-5

يمعدل الترجيبيالاسم والللبيركم التسجيليالركم

ي12.22يمراد شايش M200148073480730ي01

ي11.87يزوبيدة زياوي M200236704367040ي02

ي11.81يخالد حسىاورييM2007507605076082ي03

ي11.68يسمير مرزوقي M2004306233062364ي04

ي11.27يفريد بكوش M199635572355721ي05

ي

ي

ي



 علم االجتماع الحضري:      تخصص1نتائج دراسة الطعون في  الماستر

القرار اإلجابة عن الطعن سبب الطعن  والمقب االسمرقم 
 مقبول موجودة فً الملفات الناقصة وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم داود زٌنب 01

 مقبول موجودة فً الملفات الناقصة وجه إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم عٌدودي إلٌاس 02

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم بن قرة خلٌدة 03

 مقبول وجه إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم بولحلٌب محمد 04

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم بوقرة ٌسمٌنة 05

 مقبول موجودة فً الملفات الناقصة وجه إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم حربوش طارق 06

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم خوالد سناء 07

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم بقة رحٌمة 08

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم بومزبر أشواق 09

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم قٌروانً زٌدزمة 10

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم قوادري أسماء 11

 مقبول      موجودة فً الملفات الناقصة وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم بٌزاتإسمهان 12

 مقبول موجودة فً الملفات الناقصة وجه إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم جالوجً عبد العزٌز 13

 

 عميد الكلية/ مسؤول التخصص                                                                             رئيس القسم                                                                          ع

 ، حيث سيرفع تقرير كامل حول الكمية إلى السيد نائب رئيس الجامعة المكمف بالبيداغوجياترسل نسخة من حصيمة دراسة الطعون في االختصاص إلى نيابة العمادة لمدراسات: مالحظة هامة

 


