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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- 

 

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم الفلسفة 

 
محضر مداوالت  لدراسة وترتيب ملفات المترشحين ماستر 

  بعد استقبال الطعون"فلسفة تطبيقية"
 

الطعون  اجتمع فريق التكوين لدراسة زوااًل،14.00الـحادي عشر أكتوبر ألفني ومثانية عشر، على الساعة الـ يف يوم      
 :  وهم كالتايل وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوين لعدد احلاضرينفلسفة التطبيقية،ماسرت   نتائج  ادلقدمة بعد إعالن

   (رئيس قسم الفلسفة)عنيات عبد الكرمي. 
  (مسؤول تخصص فلسفة تطبيقية)بوعروري اليزيد 
  (عضو فريق التكوين)قرواز الدوادي 
  (عضو فريق التكوين)قوتال زهري 
  (عضو فريق التكوين)عمرية لطيفة 
  (عضو فريق التكوين)العمري حربوش 
  (مسؤول ختصص فلسفة عامة وعضو فريق التكوين)زروخي الشريف 
  (عضو فريق التكوين)سعودي مفتاح 
  (عضو فريق التكوين)عليوة عبد الغاين 
   (عضو فريق التكوين)ركح عبد العزيز 
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:  2018-2017قائمة الطلبة نظام ل م د : الصنف األول
 

 المالحظة  الترتيب معدل مؤسسة االنتماء االسم اللقب رقم التسجيل الرقم
1- M201535074958 

 
 مقبول 14.59 2جامعة سطيف ربيحة دغار

2- M201535058253 

 
 مقبول 14.10 "              " ابتسام مرجي 

3- M201535072490 

 
 مقبول 13.52 "              " صربينة لعمش

4- M201535077152 
 

 مقبول 13.10 " خولة ذياب
5- M201535073637 

 
 مقبول 12.38 "                " زهرة بوسنات

6- M201535080843 

 
 مقبول 12.33 " إكرام فاضل 

7- M201535059152  مقبول 12.30 " نعيمة خنوش 
8- M201535073738 

 
 مقبول 12.20 "               " فريدة بوعكاز

9- M201535059115 

 
 مقبول 12.13   "       "      نرميان كوسة 

10- M201535076490 

 
 مقبول 12.07  " طارق محزيوي

11- M201535085620 

 
 مقبول 12.02           "  "    حممد دلني بوقرة

12- M201535074957 

 
 مقبول 11.79 "                    " ربيحة بوقزولة

13- M201535076426 

 
 مقبول 11.65 "                " سامل حطو

14- M201535073525 

 
 مقبول 11.59        "   "     أشواق خلفاوي

15- M201535074444 

 
 مقبول 11.55 "              " سليمة نزار

16- M201533073987 

 
 مقبول 11.51 "               " حفصة مونس

17- M201535072461 

 
 مقبول 11.37 "            " سيد علي   أيت دمحان

18- M201535079189 

 
 مقبول 11.16 "            " عبد الرؤف سواسي
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19- M201535081327 

 
 مقبول 11.01 "       " سارة كوسة

20- M201435025383 

 
 مقبول 10.73 "           " مروة عزوز

21- M201535083076 

 
 مقبول 10.65 "             " سارة صباح

22- M201535058625 

 
 مقبول 10.44 "        " زينب بن عامر

23- M201535077151 

 
 مقبول 10.42 "            " خولة دامس

24- M201535080503 

 
 مقبول 10.31 "        " سارة حداد

25- M201535058952 

 
 مقبول 10.26 "          " مارية زغالوي

26- M201536007990 

 
 مقبول 10.03 "           " فلة قويسم

27- M201435064349 

 
 مقبول 09.69            " أمساء مالس 

28- M201435057223 

 
 مقبول 09.38 "                    " اميان عراب 

 

 .دفعات سابقة نظام ل م د خرجي الجامعة: الصنف الثاني

 ادلالحظة ادلعدل اجلامعة األصلية االسم اللقب رقم التسجيل الرقم
29- M20105057963 

 
 مقبول 10.59 2سطيف جامعة  نفسية ذباح

30- M20115049318 مقبول 10.40 2 سطيف جامعة جهيدة مساح 
31- M201335061385 

 
 مقبول 10.38 2 سطيف جامعة سارة نويوة

32- M20095039255 

 
 مقبول 10.38 2 سطيف جامعة كرمية نور اذلدى خوين

33- M20125046589 

 
 مقبول 10.36 2 سطيف جامعة سامية رزوايل

34- M201335063603 

 
 مقبول 10.00 2 سطيف جامعة مساح خمناش
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 .خريجوا نظام ل م د خارج الجامعة: الصنف الثالث

 

 :طلبة النظام الكالسيكي: الصنف الرابع

 مالحظة ادلعدل ادلؤسسة األصلية اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم
41- M1985544 

 
 مقبول 11.62 قسنطينة صربينة شيخ

42- M20069060392 

 
 مقبول 10.54 باتنة هنية  معوش 

 

 .قائمة االحتياط
 ال يوجد: 2018-2017قائمة الطلبة نظام ل م د : الصنف األول
 .دفعات سابقة نظام ل م د خرجي الجامعة: الصنف الثاني

 ادلالحظة ادلعدل اجلامعة األصلية االسم اللقب رقم التسجيل الرقم
1- M20125062186 

 
 احتياط 9.62 2 سطيف جامعة العيد بن طالب

 
 

 مالحظة المعدل الجامعة األصلية االسم اللقب رقم التسجيل الرقم
35- M201535010743 

 
 مقبول 13.97 1باتنة  فاطمة الزهراء طري

36- M2000499946 

 
 مقبول 13.86 قسنطينة نوال بلور 

37- M201534095632 

 
 مقبول 13.77  ربيعة خليل

38- M201534088865 

 
 مقبول 13.35  آمنة عرعار 

39- M201534018106 

 
 مقبول 13.24  حنان مربوك 

40- M201533074347 

 
 مقبول 12.99  أمال بركان 
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 .خريجوا نظام ل م د خارج الجامعة: الصنف الثالث

 مالحظة المعدل الجامعة األصلية االسم اللقب رقم التسجيل الرقم

1- 
M201539070314 

 احتياط 12.80  وئام بوصبيع 

2- 
M201335002205 

 عمر الفرايب سعدي 
 

 احتياط 12.72

3- 
M201534093377 

 احتياط 12.60  رفيدة بن موسى 

4- 
M201535015619 

 احتياط 12.51 1باتنة  مروة اعبيدري 

5- M201535010297 
 

 احتياط 12.25  آمال بوصوار
6- M201535010840 

 
 احتياط 12.22  مرمي خرصي

7- M201534018453 
 

 احتياط 12.19  لطيفة عالق

8- 
M201534093449 

 احتياط 12.10 2قسنطية  دلياء وهايب 

9- M201535036984 
 

 لينة وجدان زأرد
 

 احتياط 12.05
10- M201535046847 

 
 احتياط 12.05  سليمة معمرية

11- M201535042984 
 

 احتياط 12.00  حممد جيالين سعيفي
12- M201535045812 

 
 احتياط 11.94  فطيمة الزهراء مرزوقي

13- 
M201535022574 

 احتياط 11.87 1باتنة  خلضر مروزق 

14- M201535043070 
 

 نعيم زايدي
 

 احتياط 11.84
15- M201534095650 

 
 سارة بلعقون

 
 احتياط 11.82

16- M201535010642 
 

 شهيناز برو
 

 احتياط 11.82
17- M201535074957 

 
 ربيحة بوقزولة

 
 احتياط 11.79

18- M201533033029 
 

 فاطمة الزهراء دهيليس
 

 احتياط 11.72
19- M201534027055 

 
 اليزيد عباد

 
 احتياط 11.71

20- 
M201339045907 

 احتياط 11.69 الوادي تيسري مدلل 

21- M201534070365 
 

 إذلام بومشون
 

 احتياط 11.68
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 :طلبة النظام الكالسيكي: الصنف الرابع

 مالحظة ادلعدل ادلؤسسة األصلية اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم
1- M20064124466 

 
 احتياط 11.22  آمنة  مرياح 

2- M1996357871 

 
 احتياط 11.11  نبيلة براهيمي 

  
 

 .بعد الزوال15.00الـ اليوم على الساعة   اجللسة يف نفسترفع
 

22- M201534084361 
 

 هدى بوجاجوة
 

 احتياط 11.67
23- M201539076938 

 
 جناة مهدى

 
 احتياط 11.67

24- M201534089232 
 

 مرمي بوقريبة
 

 احتياط 11.66
25- M201534008831 

 
 نور عريوات

 
 احتياط 11.62

26- M201536014105 
 

 احتياط 11.51  فوزية ساسي
27- M201534084262 

 
 احتياط 11.48  خمتار مريغد

28- M201534084849 
 

 احتياط 11.42  بوخزر فادية
29- M201535048350 

 
 احتياط 11.42  كمال خريف

30- M201534084110 
 

 احتياط 11.42  شيماء محود
31- M201535013226 

 
 احتياط 11.42 1باتنة  المية بوراضي

32- M201534084312 
 

 احتياط 11.34  مهى بلقط
33- M201535051878 

 
 احتياط 11.32  روميسة بن رابح

34- M201534074362 
 

 احتياط 11.31  سعاد صواحلي
35- M201536013951 

 
 احتياط 11.29 قادلة أمساء صويلح

36- M201534096455 
 

 زهية بعوطة
 

 احتياط 11.24


