
2جامعة ممد لي دبغي سطيف 
كلية الداب و اللغات 
ميدان اللغات الجنبية

قسم اللغة و الدب الفرنسي
قسم اللغة و الدب النليزي

مضر اجتماع لنة التتيب و التوجيه
 اجتمعت لنة التتيب و التوجيه الشكلة من2017ف السادس و العشرين من شهر سبتمب 

السادة التية أساؤهم : 
أ.د. صلح الدين زرال        عميد الكلية     رئيسا

أ. بوحشيش أرزقي              رئيس قسم اللغة والدب الفرنسي        عضوا
أ. كوسة توفيق                   رئيس قسم اللغة والدب النليزي     عضوا

د. داهر شهرزاد                 مسؤولة ميدان التكوين لغات أجنبية      عضوا
أ. حامدي زهية                  مسؤولة شعبة الفرنسية                     عضوا
أ. حداوي سية                مسؤولة شعبة النليزية                     عضوا

وذلك من أجل دراسة جدول العمال الت :
دراسة الطعون-1
تديد التتيب النهائي.-2

 بعد افتتاح اللسة من طرف السيد العميد ت البدء بدراسة الطعون القدمة. :الطعون-1

 :وبعد  دراسة الطعون القدمة من طرف الطلبة البيني ف الدول أدنه ت تصحيح الخطاء وفق الدول الت



: أول : قسم اللغة و الدب النليزي

اسم الطالب الطعن القدم الرد
طعن مؤسس وت تصحيح الطأ  خطا ف احتساب معدل التتيب ( احتساب إعادة

(سنة ودورة ثنية
حيدة صباط

طعن مؤسس وت تصحيح الطأ  خطا ف احتساب معدل التتيب ( احتساب إعادة
(سنة ودورة ثنية

منار رقية

طعن مؤسس وت تصحيح الطأ  خطا ف احتساب معدل التتيب ( احتساب إعادة
(سنة ودورة ثنية

خضور عبد الباسط

طعن مؤسس وت تصحيح الطأ  خطا ف احتساب معدل التتيب ( احتساب إعادة
(سنة ودورة ثنية

ممد بوعبدا منال

طعن مؤسس وت تصحيح الطأ  خطا ف احتساب معدل التتيب ( احتساب إعادة
(سنة ودورة ثنية

بدود حسيبة

طعن مؤسس وت تصحيح الطأ  خطا ف احتساب معدل التتيب ( احتساب إعادة
(سنة ودورة ثنية

بويران ملية

طعن مؤسس وت تصحيح الطأ  خطا ف احتساب معدل التتيب ( احتساب إعادة
(سنة ودورة ثنية

داودي خولة

طعن مؤسس وت تصحيح الطأ  خطا ف احتساب معدل التتيب ( احتساب إعادة
(سنة ودورة ثنية

مؤنس امال

طعن مؤسس وت تصحيح الطأ  خطا ف احتساب معدل التتيب ( احتساب إعادة
(سنة ودورة ثنية

 بن علق مارية

ت التأكد من وجود ملف وادراج
 السم ف القائمة

السم ل يظهر ف قائمة التتيب رغم إيداع اللف بوخضي أساء

ت التأكد من وجود ملف وادراج
السم ف القائمة

السم ل يظهر ف قائمة التتيب رغم إيداع اللف بيزات الساسي

ت التأكد من وجود ملف وادراج
السم ف القائمة

السم ل يظهر ف قائمة التتيب رغم إيداع اللف عاشور عايدة

ت التأكد من وجود ملف وادراج
السم ف القائمة

السم ل يظهر ف قائمة التتيب رغم إيداع اللف  بوعبد ا منال



:ثنيا : قسم اللغة و الدب الفرنسي

قرار اللجنة نوع الطعن السم و اللقب رقم
إعادة إدراج و ترتيب اسم الطالب اسم الطالب سقط سهوا من

القائمة الت ت فيها ترتيب الطلبة
1 بن عبيد ممد رؤوف

إعادة إدراج و ترتيب اسم الطالبة اسم الطالبة سقط سهوا من
القائمة الت ت فيها ترتيب الطلبة

بكاي أمينة فرجة 2

: التتيب النهائي-2

ت ترتيب الطلبة ل.م.د بكل الدفعات كما يت :

قسم اللغة و الدب النليزي :-1

 نجح120: 2 التخرجي من جامعة ممد لي دبغي سطيف 2016/2017طلبة  ل م د دفعة 

 نجح8 :2طلبة ل م د دفعات سابقة التخرجي من جامعة ممد لي دبغي سطيف 

 نجح8 :2 التخرجي من خارج جامعة سطيف 2016/2017طلبة ل م د دفعة 

 نجح8: 2طلبة ل م د دفعات سابقة التخرجي من خارج جامعة سطيف 

أما فيما يص طلبة النظام الكلسيكي فقد تقرر ترتيب الطلبة بسب سنة التخرج وأعطيت الولية
. نجحا16وت إعلن  10/20 يساوي أو يفوق للمتخرجي حديثا بشرط الصول على معدل

قسم اللغة و الدب الفرنسي :-2

 نجح130: 2 التخرجي من جامعة ممد لي دبغي سطيف 2016/2017طلبة  ل م د دفعة 

 نجح10 :2طلبة ل م د دفعات سابقة التخرجي من جامعة ممد لي دبغي سطيف 

 نجح5 :2 التخرجي من خارج جامعة سطيف 2016/2017طلبة ل م د دفعة 



 نجح10: 2طلبة ل م د دفعات سابقة التخرجي من خارج جامعة سطيف 

أما فيما يص طلبة النظام الكلسيكي فقد تقرر ترتيب الطلبة بسب سنة التخرج وأعطيت الولية
. نجحا19وت إعلن  10/20 يساوي أو يفوق للمتخرجي حديثا بشرط الصول على معدل

: ملحظة هامة 

 أكتوبر08 أكتوبر ال غاية 02تنطلق التسجيلت ابتداء من 

 .يعتب هذا العلن بثابة استدعاء مباشر للتسجيل

.ف حالة عدم التسجيل خلل هذه الفتة يلجأ القائمة الحتياطية آليا


