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2جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

والديمغرافياقسم علم االجتماع 

%80قائمة الطلبة املقبولين: فئة  .1

معدل الترتيباللقباالسم الرقم

 13,39صبرينةيحي1

 13,33سمراءتقليعت2

 13,27هبة الرحمنبن الشيخ3

 12,88أسامةدربال4

 12,86سيلياحمزيوي 5

 12,62شهينازبوعمامة 6

 12,50وئامبوشامة7

 12,46مخلوفزايدي8

 12,37لزهرصالحي9

 12,22خولةوادفل10

 12,13ابتسامنمير11

 12,09يسرى دمور 12

 12,06صفاءعمير13

 12,05سميحةبوروبة14

 12,04يلسمينخير15

2022/2023بة املقبولين لاللتحاق بالتكوين في طور املاستر دفعة قائمة الطل

لتنظيم والعملتخصص: علم اجتماع ا
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 11,92باللحراز 16

 11,77ريانفاس ي17

 11,69إيماندفار18

 11,61ريانسقاط19

 11,60فتيحةمعتوق 20

 11,57حوريةمدنش21

 11,55ادريسخنوف22

 11,54إكراممرزوقي23

 11,51أميرةرحالي24

 11,50نور الهدىيحياوي 25

 11,47سارةحكيمي 26

 11,44سيرينقماز27

 11,44ةالميبن قاري 28

 11,42ليليابويغبش29

 11,38الضاويةحايف30

 11,35نوالمليزي 31

 11,33شيماءونوغي32

 11,28عماررفوفي33

 11,25تقوى بن سبع34

 11,24ليندةمعزوزي 35

 11,22نريمانقشطال36

 11,22سيلينسلمان37

 11,20دعاء رفيدةبولقمة38

811,1آمالبلغول 39  
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 11,15رونق اإليمانبوحريزي 40

11,07زيناتمقدم41

11,06وئامشريفي42

11,04ثيزيري صباح43

11,02مروىبن شريط44

11,02أسماءمعيش45

10,98الزايديغريب46

10,97رميسةمعوني47

10,92صبرينةعابي48

10,90وردةماتي49

10,90منيرنابتي50

10,87محمد األميندكدا51

10,80كنزةبن دمغ52

10,77فطيمة الزهرةشنايت53

10,76شهينازإسعادي54

10,73عبد الكريممولف55

10,72هديلبقاق56

10,72إيمانلكرش57

10,70وحيدةبحراتة58

10,70شيماءأوشان59

10,69آيةحنيش60
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220%

2022، دفعات ما قبل 2طلبة ل .م. د. جامعة سطيف

معدل الترتيب اللقب االسم  رقم البكالوريا الرقم
سنة 

التخرج

التخصص في 

الليسانس
جامعة االنتماء

2سطيفعلم اجتماع 12.152020برباشكريمة0135074190

2سطيفعلم اجتماع 11,422018بلوطيإسالم0235067674

2سطيفعلم اجتماع10.592017كواش يهشام0335072730

2سطيفعلم اجتماع10,742019حشانيرشا0435052244

، 2طلبة ، ل .م. د خارج جامعة سطيف

محمد خيضر بسكرة علم اجتماع  2022 11,88 برتيمة عبد هللا 35074522 01

2قسنطينةعلم اجتماع11,542022سعدينسيمة02350741245

سيكالكال  طلبة

سطيفعلم اجتماع12,272006قشايري ناهد013085916

سطيفعلم اجتماع11,732007بومزو صبرينة025078343

سطيفاجتماع علم11,492006محنانملياء033081766

فسطي اجتماع علم 2007 11,49 بن سبع كنزة 5080957 04
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2%20

2022، دفعات ما قبل 2طلبة ل .م. د. جامعة سطيف

التخصص في الليسانس معدل الترتيباللقباالسمالرقم

علم اجتماع10,58بطيحيسفيان01

،2طلبة ، ل .م. د خارج جامعة سطيف

علم اجتماع11,05عيدوديصدام01

علم اجتماع10,96مرغميكهينة02

الكالسيك طلبة

علم االجتماع11,46سالمرضا01

علم االجتماع10.73نور الدينبالمة02

علم االجتماع10.53عبد الناصرخيرالدين03
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%80 فئةقائمة الطلبة املقبولين:  .2

معدل الترتيباللقباالسم الرقم

 10,84خولةمعلم1

 10.76رواننوري2

 10.68وصالبورقوش3

 10.51أميرةالراعي4

 10.10انور قونار5

 10,68فريالبلحوت6

 10,64امانيجيالني7

 10,63نريمانجعود8

 10,62منالبوعشرية9

 10,6خولةحساين10

 10,59ياسينبشاطة11

 10,59مليکةقباش ي12

 10,57ريان ساعد هالل13

 10,56سلمىزعير14

 10,55ياسمينتيمزيت15

 10,52يمناعابد16

 10,52بثينةدحمان17

 10,51شيماءاسعادي18

 10.50الزايديمولف19

 10,48مروةبودريعة20

 10,40شيماءبن زيان21

 10,38ريم عفافدراجي22

 10,38أالء الرحمانجنبة23

 10,38رندةلبيض24

 10,38غزالنمناني25

 10,38دنياخرف هللا26

 10,25روز فيبوتمام27

2022/2023قائمة الطلبة املقبولين لاللتحاق بالتكوين في طور املاستر دفعة 

لتربيةتخصص: علم اجتماع ا



7 

 10,22سرينباروش28

 10,19إسراءحماش ي29

 10,17رحمةقزي 30

 10,16يسرى خمس31

 10,15اكرمفوناس32

 10,12ايةبورقعة33

 10,10يسرى حارش34

 10,09أيمنفالوين35

 10,09فطيمة الزهرةكشيدة36

 10,09ماجدة مالكمريصاني37

220%

2022، دفعات ما قبل 2طلبة ل .م. د. جامعة سطيف

معدل الترتيب اللقب االسم  رقم البكالوريا الرقم
سنة 

التخرج

 في التخصص

الليسانس

جامعة 

االنتماء

2سطيف علم اجتماع  2018 12.10 شيراز خياط 35054610 01

2سطيف علم اجتماع  2017 11,36 كنزة نور الدين 35067674 02

، 2طلبة ، ل .م. د خارج جامعة سطيف

 سكيكدة علم اجتماع  2019 11,78 فايزة ثليالني 36005451 01

2قسنطينة علم اجتماع 2019 10,94 دنيا بوخاري  34068179 02

2قسنطينة علم اجتماع 2019 10.84 ايمان بلخير 34068266 03

بسكرة علم اجتماع 2019 10,57 مروة بوراوي  35029414 04

طلبةالكالسيك

سطيف علم اجتماع 2009 12,05 جوهرة بن علي 5046086 01

سطيف علم اجتماع 2003 11,84 خولة بكوش 3195 02

سطيف علم اجتماع 2009 11,48 صبرينة بونحوش 002586 03
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2%20

 2022، دفعات ما قبل 2طلبة ل .م. د. جامعة سطيف

في الليسانس التخصص معدل الترتيب باللقاالسمالرقم

علم اجتماع10.62منالبوعشرية01

علم اجتماع 10.41 نور االيمان بن سالملة 02

،2طلبة ، ل .م. د خارج جامعة سطيف

علم اجتماع10.43تقوى جراف01

الكالسيك طلبة

علم االجتماع10,73سارةقوادري 01

تماععلم االج10,55بركاهمهرباجي02

علم االجتماع10,45نعيمةلعزيز03
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%80 فئةقائمة الطلبة املقبولين:  .1

معدل الترتيباللقباالسم الرقم

 13,74حشايش يبثينة1

 12,81أعرابصالح الدين 2

 12,52موهليحسام3

 12,19ابراهيميباسم4

 12,05ذيبحسان5

 10,98ور قرقزهرة ميرة6

 10,72عوينانخولة7

 10,68ختالةوردة8

 10,67قروررانية9

 10,67بلكرفةدعاء10

 10,57سبتيأسماء11

 10,53دودوإيمان12

 10,52غريبنصر هللا13

 10,52بلغربيوردة14

 10,49هنوسدنيا شهرزاد15

 10,48عولميغالم16

 10,48مسعينصر الدين17

 10,45بن زايدشهيناز18

 10,38بوشاربفؤاد19

 10,37بولعقاربرانية20

 10,36بومعرافأمينة21

 10,31بوجري محمد22

 10,24عيشور عبد الرحيم23

 10,24عقون أيمن عبد الرحمان24

 10,23أيمنعبد الحميد25

 10,18مسايليأسماء26

 10,17قيدومريان27

 10,17بحرواأماني28

2022/2023استر دفعة امل ن لاللتحاق بالتكوين في طور قائمة الطلبة املقبولي

التصالتخصص: علم اجتماع ا
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 10,03سايحهديل29

220%

2022، دفعات ما قبل 2طلبة ل .م. د. جامعة سطيف

معدل الترتيب اللقب االسم  رقم البكالوريا الرقم
سنة 

التخرج

في  التخصص

الليسانس

جامعة 

االنتماء

2سطيف علم اجتماع  2017 12.15 كريمة برباش 35074190 01

2سطيف علم اجتماع  2008 10.61 رفيقة هرباجي 366625 02

، 2طلبة، ل.م. د خارج جامعة سطيف

ورقلة علم اجتماع  2019 11.63 إخالص ربوح 1,9193911 01

الرج علم اجتماع  20017 10.74 ندير نويوة 3085982 02

الكالسيك طلبة

البرج علم اجتماع 2002 11.33 عبد السالم محلي 379324 01

سطيف علم اجتماع 2001 11.24 سيهام بن شايب 369751 02

2%20

 2022، دفعات ما قبل 2طلبة ل .م. د. جامعة سطيف

في الليسانس التخصص معدل الترتيب باللقاالسمالرقم

علم اجتماع 10.23 سامي جرو  01

،2طلبة ، ل .م. د خارج جامعة سطيف

علم اجتماع 10,18 علقتني رشا 01

الكالسيك طلبة

علم االجتماع 10,43 بن ثليجان إسمهان 01

علم االجتماع 10,37 بن معروف سميحة 02



11 

:%80 فئةقائمة الطلبة املقبولين:  .1

معدل الترتيباللقباالسمالرقم

 14.48بطومبالل1

 13.10برتيمتةفاطمة الزهراء2

 10.14بوجرادةمصطفى3

 10.06زبيريحي الشريف 4

 10.05بلقاض يخولة 5

 10.05بلباشأشواق امة الرحمن6

 10.03ذويبيرندة7

 9.99مقرانيالياس8

 9.94سبع عائشة9

 9.89بوشاربآية10

 9.88بوعبد هللامحمد شكيب11

 9.88سعودذكرة الهدى12

 9.87قوغالترياض13

 9.82خمسهدى14

 9.82ربعيفاطمة الزهراء15

 9.79رحالسهام16

 9.79غارفارةملين17

 9.73الدايعاطف18

 9.70بن الكديالفايزة19

 9.56بن سباعيسرى 20

 9.38بوحفصفارس21

 9.26دريعيإيمان22

 9.20دوحيايمن23

2022/2023قائمة الطلبة املقبولين لاللتحاق بالتكوين في طور املاستر دفعة 

الحضري  جتماعاال تخصص: علم 
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20%

2022، دفعات ما قبل 2م. د. جامعة سطيفطلبة ل .

سنة التخرج معدل الترتيب االسم  اللقب رقم البكالوريا الرقم
 في التخصص

الليسانس

جامعة 

االنتماء

2سطيفجتماعال علم ا10.902016عصاموزاني0132087835

2سطيفجتماعال علم ا10,372018ريانشتوان0235050572

 ، 2ل .م. د خارج جامعة سطيف طلبة،

املسيلة جتماع اال  علم 2017 12.00 سليم زيتوني 35093215 01

تبسةعلم االجتماع10,152019زينببوزيان0234018356

كطلبة الكالسي

2سطيفعلم اجتماع10,902006مسعودحكيمي013075698

2سطيفعلم اجتماع10,842006نجاةسعودي023085112

2%20

 2022، دفعات ما قبل 2طلبة ل .م. د. جامعة سطيف

في الليسانس التخصص معدل الترتيب االسماللقبالرقم

اجتماع علم10,24داللخالد01

 ،2طلبة ، ل .م. د خارج جامعة سطيف

اجتماع علم 9.79 صالح الدين سديرة 01  

اجتماع علم 9,82 أميرة بوصبع 02  

الكالسيك طلبة

اجتماع علم 10,75 سميرة عابد 01  

اجتماع علم10,65ريمةبلة02  
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1.  

%80 فئةقائمة الطلبة املقبولين:  .2

معدل الترتيباالسم اللقبالرقم

 13.78رندة فالحي 1

 13.26هاجرفالحي 2

 10.05دالللعيايشة3

 10.04إسراءشبلي4

 10.03أكرمبوراررة5

 9.95إكرامعالم6

 9.95فريدةاش دب7

 9.94سوالفلودة 8

 9.88هيثمخواثرة9

 9.84مروةرابحي10

 9.79السعيدبوصفصاف11

 9.77أحالمحميش12

 9.72نور اإليمانبوطالب13

 9.72إيهاب عبد الوهابشادي 14

 9.56زهرة ندىبلقاض ي15

 9.51إيمانوشان16

 9.18العيدعولمي17

2022/2023قائمة الطلبة املقبولين لاللتحاق بالتكوين في طور املاستر دفعة 

ــــي ـــاع الثـــقافــ ــــ ـــم االجـتمــــ ــــ ــــ ـــــ تخصــص: علـــ
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220%

2022، دفعات ما قبل 2طلبة ل .م. د. جامعة سطيف

معدل الترتيب االسم  اللقب رقم البكالوريا الرقم
سنة 

التخرج

 في التخصص

الليسانس

جامعة 

االنتماء

2سطيف جتماع ال م اعل 2013 10.33 رانية شافية عظيمي 35051874 01

2سطيف جتماعال علم ا 2017 10.20 مراد صيد 3507231 02

 ، 2طلبة، ل .م. د خارج جامعة سطيف

برج بوعريريج جتماع اال  علم 2019 11.54 النور  عبد شاوي  33049163 01

 كطلبة الكالسي

سطيف علم اجتماع 2003 11.37 رتيبة حموش 380797 01

ادرار علم اجتماع 2007 11.31 ليلى  غانمي 7000521 02

2%20

 2022فعات ما قبل ، د2طلبة ل .م. د. جامعة سطيف

في الليسانس التخصص معدل الترتيب االسم اللقب الرقم

جتماعال علم ا 9.77 إلياس زيتوني 01

جتماعال علم ا 8.89 محمد األمين واضح 02

،2طلبة ، ل .م. د خارج جامعة سطيف

االجتماععلم 10.45إيمانباغي01

الكالسيك طلبة

االجتماععلم  10.88 حمزة   شنيني 01

االجتماععلم  10.38 عبد املالك صحراوي  02


