
  جامعة حممد ملني دباغني سطيف

 واالجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم 

 سم علم النفس وعلوم الرتبية واالرطوفونياق

 " االرشاد والتوجيه "محضر دراسة ملفات المترشحين للسنة أولى ماستر  

 2023/  2022للسنة الجامعية    %20وفئات  % 80لفئات   

 عبيزة  منى  14.75

 بولقان ابتسام 10.24

 قواسمية  حيزية  11.12

 سماعني  سارة 11.46

 حباشي  شيماء  10.78

 لبناش المية  10.61

 ديغش مريم  10.73

 عناد نور  10.51

ڨرين  بن ياسمين  10.22  

 صخراوي ريهام  13.98

 بوعواجة  بثينة  10.44

 مدني  بلقيس  10.67

 شرڨي  أنيس 10.12

 رويبي  الشيماء 12.91

دادة  بن حنان 13.35  

 خلوفي  ريان 11.78

 صحراوي عادل 10.31

 بوزغار  فريدة  11.24

 بقاق  ميار  11.07

 باي هدى 10.93

 عربي  أمال 10.37

 عياش الرميصاء  11.12

 مومني  هاجر 11.39

 شرفاوي  حنان 12.63

 فليفلة  خولة  10.88

 وشن ليندة 13.81

 كبير  أشواق 10.07



 كعبش امال 10.21

الرؤوف  عبد 10.63  فالحي  

ايمان الويزة 10.43  سبيحي  

 بوحفص  دعاء 10.98

 كفوس  مروى  14.03

 تيزي  نريمان 12.85

 شاشة نسرين  12.15

 بركاني  نورة  13.69

 كماش مروى  11.15

 لقديم مريم  10.29

لميس  مريم  10.98  هجرس  

 كرمة  صباح  10.69

 كيون  فلة  10.56

 بونقار  مباركة  11.07

 زرقون  نسيبة  11.53

 بوهدة  شيماء  10.54

الهدى نور  11.79 العمري  بن   

 شني  خليصة 10.66

 صالحي رحيل  10.99

دادة  بن شهيناز  10.99  

 حالسة يسري  10.7

ستيرة  بن زهير  10.36  

هطيط  بن يوسف  11.3  

 مصداع صارة 11.45

 أجعوط ليندة 10.68

 بوعصيدي  بالل  13.21

 قوادري  خولة  11.53

 منصوري  رميساء  10.93

 كوسة  هديل  14.25

 بوشنين  رميسة  10.3

حيزية  الهدرة  نور  11.07 غذفة  بن   

 معيزة  مليكة  11.69

 ونوغي  خولة  10.28

 بلقاضي مديحة  10.79

 مولف  يحي  10.3

 بقرار  دنيا 10.52

 عنان منال  10.64

 شبل  اية  10.8

 زيتوني  دنيا 11.73

 حمودي  رمزي 10.48

الدين سيف  10.3  جمال  

 ساتة  هاجر 10.51



 مناس  لمياء  11.89

 بوحفص  بسمة  14.24

 زرقون  ذهبية  12.17

 طبال سلطانة 11.06

 بوهزيلة  هدى 12.72

 بوهدو  دنيا 10.97

 حماش سهيلة  10.32

 أمغار ليديا 11.56

 حماش وئام 11.2

شولة  بن راضية  10.13  

 بودوخة  رانية  10.65

 بوقنة  صبرينة  14.4

المالك عبد 10.47  فنانير  

 رحاحلة عائشة 10.38

 دريعي  رميساء  12.43

للا   بوعبد لبني  14.11  

ريان ميسون  10.16  صيد 

 لوداجي يحي  12.27

 بالل  فيروز  11.75

 بوقندورة  امين 11.73

 تونسي  عائشة 11.65

 شراد مريم  11.09

 بقرار  روميلة  11.02


