
 

 0سطيف  -دفعات سابقة من جامعة محمد ملين دباغين  LMD*  الناجحون من خريجي نظام 

 املعدل الاسم  اللقب الترتيب

 22,07 ابتسام عزازقة 01

 22,74 محمد أيمن بلهوشات 02

 22,74 ياسمين غربي 03

 22,74 عائشة لعبابسة 04

 22,70 ذكرى  بوناب 05

 22,70 صباح زقنون  06

 22,70 فتحي طوبال 07

 22,77 سارة جفان 08

 22,77 زكية سعود 09

 22,70 وسلة محشاشة 10

 22,70 العمري  دبرة 11

 10.41 دعاء لكحل 12

 10.41 أكرم جناد 13

 22,72 خير الدين زيزي  14

 22,7 عدنان بكطاش 15

 22,01 إيمان طرشون  16

 22,02 نور الدين زرار 17



 

 0سطيف  -من خارج جامعة محمد ملين دباغين  LMD* الناجحون من خريجي نظام 

 املعدل الاسم اللقب الترتيب

 22,77 إيمان شعطوق  22

 11.44 أمينة شلي 20

 22,70 حنان زموج 20

 22,01 أشواق بوضياف 21

 

 0سطيف  -* الناجحون من خريجي نظام كالسيكي داخل وخارج جامعة محمد ملين دباغين 

 املعدل الاسم  اللقب الترتيب

 20,04 البشير خليل عابد 22

 22,12 عبد الحفيظ ابن منصور  20

 11.72 الزهرة مرابط 20

 22,00 ماجدة حربي 21

 22,00 صورية دقوم 25

 22,70 نريمان بوشارب 20

 22,04 ريمة نواري  21

 22,07 ابتسام عنان 20

 22,00 شهرة رداد 20

 22,00 وداد بن دادة 22

 11,27 سمير شرابة 22

 22,00 هدى شافعي 20

 22,00 نصر الدين عاشوري  20

 22,00 هشام بن عبيرز 21

 22,00 عبد القادر توابتي  25

 22,00 حنان بورزق  20

 22,00 صبرينة وشاش 21

 22,00 أسماء معيزة 20

 22,00 إيناس لوعيل 20

 22,02 ايمان عميور  02

 22,02 رزيقة سالم 02

 22,02 ياسين بشنة 00

 



 

 -دفعات سابقة من جامعة محمد ملين دباغين  LMDقائمة الطلبة الاحتياطيين من خريجي نظام 

 جميع التخصصات: 0سطيف 

 

 املعدل الاسم اللقب الترتيب

 10,38 نسرين مقدمي 01

 10,37 مارية بقرار 02

 10,37 نبيلة شراقي 03

 10,36 أسامة بوهالل 04

 10,36 وسيم بن غانم 05

 10,36 صبرينة بوشارب 06

 10,36 مريم قنونو 07

 10,36 مروة بوخالفة 08

 10,35 ابراهيم سابع 09

 10,35 وسيم مقدمي 10

 10,35 زكرياء شوار 11

 10,34 عائشة زبيش 12

 10,34 بديعة بودريس 13

 10,34 أيمن بعزيز 14

 10,34 سارة بالربو 15

 10,34 عبد الكريم محساس 16

 22.00 منال تاكليت 17

 

 0سطيف  -من خارج جامعة محمد ملين دباغين  LMDالقائمة الاحتياطية من خريجي نظام 

 املعدل الاسم اللقب الترتيب

 11,38 سعاد دنش 20

 11,29 رفيقة عوام 02

 11,29 يونس كموش 03

 11,26 محمد بن موس ى 04



 

سطيف  -القائمة الاحتياطية من خريجي نظام كالسيكي داخل وخارج جامعة محمد ملين دباغين 

0 

 

 املعدل الاسم واللقب رقم التسجيل الترتيب

 11,19 عادل بغداش 01

 11,19 منير لكحل 02

 11,17 سمير جليد 03

 11,17 سمية لكبير 04

 11,17 عبد القادر براش 05

 11,17 نسيمة محمدي 06

 11,14 سميحة قبايلي 07

 11,13 عياش حموش ي 08

 11,13 عبد الكريم زرارقة 09

 11,1 خالد شينون  10

 11,08 عبد الغاني تومي 11

 11,07 وفاء مسالتي 12

 11,06 خليل غريب 13

 22,24 هاجر بلهوشات 14

 11.05 قدور  طرفاش 15

 22,20 عبد الغني بوقشة 06

 22,20 نوال شلغام 17

 22,22 صباح بورقبة 18

 22 فاتحة ضريف 19

 22,22 بدر الدين عجيل 20

 22,22 ملياء شالل 21

 22,14 أحالم طويجين 22

 

 



   مالحظات هامة :

ملف تسجيل ورقي وهذا للتأكد من  ترشحمؤقتة إلى حين تقديم امل %02تعتبر قائمة الناجحين فئة  -

 موثوقية املعدالت املوجودة على منصة التسجيل الالكتروني. 

 : استقبال الطعون  -

 : التسجيالت النهائية -

 : استدعاء القائمة الاحتياطية -

 

حسب ما هو معلن في  0202 جانفي 20على الطلبة الالتحاق بمقاعد الدراسة ابتداء من يوم

 البرنامج الدراس ي.

لفمكونات امل  

 طلب خطي. -

 استمارة الترشح للماستر تستخرج من أمانة القسم. -

 نسخة من شهادة ليسانس. -

نسخة من كشف نقاط البكالوريا ) كشف نقاط البكالوريا الاصلي بالنسبة للطلبة  -

 الخارجيين(.

 للشهادة بالنسبة لطلبة نظام ل م د .نسخة من كشف نقاط السنوي + امللحق الوصفي  -

 شهادة حسن السيرة. -

 شهادة ميالد. -

 صورتان شمسيان. -

 حقوق التسجيل. -

 

 رئيس قسم علوم الاعالم والاتصال

 




