
 

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

 املعدل الاسم  اللقب الترتيب

 12 كمال بن قدور  22

 11,78 لينة هارون 20

 11,73 لخضر قرعون  20

 11,52 زكرياء بونقطة 21

 11,24 يمينة بودوخة 25

 11,08 أسماء برارمة 20

 10,99 أحالم بن برغوث 21

 10,94 توفيق تيش ي 20

 10,76 كمال عروش 20

 10,69 ريم كتيب 22

 10,69 فهيم شقرة 22

 10,69 حمزة عبد الحميد 20

 10,64 حسام الدين قراوي  20

 10,58 نجاة كيحل 21

 10,55 مونية إسعادي 25

 10,48 بسمة زناتي 20

 10,48 مليس لغريب 21

 

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

 املعدل الاسم اللقب الترتيب

 14,1 زينب بولغيتي 22

 13,56 وئام بحماني 20

 12,81 آسيا زيان 20

 11,51 حنان كاتي 21

 

 

 



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

 املعدل الاسم اللقب الترتيب

 14 فرحات بن بلقاسم  22

 13,49 الكاملة لكحل 20

 13,1 أحالم جبار  20

 13,06 نسيمة كوسة 21

 13 حنان قاروش 25

 12,81 رابح زيان 20

 12,56 جالل كانوني 21

 12,2 املحفوظ عاشوري 20

 11,99 مهدي عطية 20

 11,88 نسيمة براهيمي 22

 11,87 شهيرة عرابات 22

 11,87 عبد القادر براش 20

 11,69 نور الهدى سجار 20

 11,64 عبدالعالي هاشمي 21

 11,53 عادل مدور  25

 11,49 امال عراب 20

 11,43 نسيمة بن راعي 21

 11,42 بن كحيلة جالل 20

 11,39 هشام  عبد الالوي  20

 11,38 يوسف  بن سعد هللا 02

 11,37 سهيل علي منهي 02

 11,34 هاجر قرمادي  00

 



   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

 




