
1 
 

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 دراسة الطعون"فلسفة عامة"
 

الطعون  اجتمع فريق التكوين لدراسة سا صباحاً،10.00الـحادي عشر أكتوبر ألفني ومثانية عشر، على الساعة الـ يف اليوم      
 :  وهم كالتايل  وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوين لعدد احلاضرينفلسفة العامة،ماسرت   نتائج  املقدمة بعد اعالن

   (رئيس قسم الفلسفة وعضو فريق التكوين)عنيات عبد الكرمي. 
  (مسؤول ختصص فلسفة تطبيقية)بوعروري اليزيد 
  (مسؤول تخصص فلسفة عامة وعضو فريق التكوين)زروخي الشريف 
  (عضو فريق التكوين)مرابطني سامية 
  (عضو فريق التكوين)عمرية لطيفة 
  (عضو فريق التكوين)عمور عبد السالم 
  (عضو فريق التكوين)عليوة عبد الغاين 
  (عضو فريق التكوين)قوتال زهري 
  (عضو فريق التكوين)محاين فطيمة 
  (عضو فريق التكوين)خاصة الشريف 
  

: كانت النتائج النهائية كما يلي
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 : 2018-2017قائمة الطلبة نظام ل م د : الصنف األول
 المالحظة  الترتيبمعدل مؤسسة االنتماء االسم اللقب رقم التسجيل الرقم
1- M201535079892 

 
حممد ملني جامعة  مليس برتيل

 2سطيفدباغني 
 مقبول 14.76

2- M201535071329 

 
 مقبول 13.27 "              " شيماء وارث

3- M201535077178 

 
 مقبول 12.66 "              " سارة البتش

4- M201535082596 

 
 مقبول 12.60 "                " نزيهة بوشامة

5- M201535082569 

 
 مقبول 12.58 "               " فوزية خريف 

6- M201535059135 

 
 مقبول 12.54   "       "      نسرين دخيل 

7- M201535066544 مقبول 12.39           "  "    ليندة طوبال 
8- M201535076464 

 
 مقبول 12.35        "   "     سيليا ادير 

09- M201535065874 

 
 مقبول 12.32 "              " أنيس براح

10- M201535082593 

 
 مقبول 12.30 "               " نبيلة سراج 

11- M201535076417 

 
 مقبول 11.70 "            " رمية رشيق

12- M201535069402 

 
 مقبول 11.63 "            " دنيا لرقم

13- M201535073534 

 
 مقبول 11.42 "       " أمني طاليب

14- M201535081804 

 
 مقبول 11.46 "           " رمية  خالف

15- M201535079875 

 
 مقبول 11.38 "             " شريهان خملوف

16- M201535074453 

 
 مقبول 11.37 "        " شريف بن زاوي

17- M201535081811 

 
 مقبول 11.35 "            " سارة قرقيط

18- M201535069589 

 
 مقبول 11.26 "        " غادة رزاقي
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19- M201535076508 

 
 مقبول 10.94 "                "         عمر تكركارت

20- M201535079925 

 
 مقبول 10.92 "          " أمرية عمر

21- M201535083092 

 
 مقبول 10.91 "           " شيماء دراس 

22- M201535065401 

 
 مقبول 10.90 "              " سالف روت

23 - M201535065330 مقبول 10.88 " أمرية سعدي 
24- M201535076435 

 
 مقبول 10.75"              "  سعيدة شقرة 

25- M201535082491 

 
 مقبول 10.72"              "  دلولة اجييس

26- M201535058989 

 
 مقبول 10.69 "                  " مروة عجيسة 

27- M201535058743 

 
 مقبول 10.64"              "  شيماء جساس

28- M201535077993 

 
 مقبول 10.56"              "  اميان أوصيف

29- M201535075850 

 
 مقبول 10.55"              "  نسيمة دهلي

30- M201435056859 

 
 مقبول 09.68 "          " مرمي عالونة

31- M201435051459 

 
 مقبول 09.53 "                    " إميان ديغش 

32- M201435051738 

 
 مقبول 09.48 "                    "       سلمى قشي

33- M201435070321 

 
 مقبول 09.21 "                   "    خولة بن زواش
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 .دفعات سابقة نظام ل م د خرجي الجامعة: الصنف الثاني

 املالحظة املعدل اجلامعة األصلية االسم اللقب رقم التسجيل الرقم
34- M20105042584 

 
سطيف جامعة  هناد بورقبة 

2 
 مقبول 10.88

35- M20095045223 

 
 سطيف جامعة رشيدة قايدي

2 
 مقبول 10.85

36- M20125057996 

 
 سطيف جامعة ليلى كرميش

2 
 مقبول 10.70

 
 .خريجوا نظام ل م د خارج الجامعة: الصنف الثالث

 

 :طلبة النظام الكالسيكي: الصنف الرابع

 مالحظة المعدل المؤسسة األصلية اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم
39- M20063077886 

 
 مقبول 12.52 جامعة قسنطينة نسيمة قوادري

40- M20056078231 

 
 مقبول 11.82 جامعة قسنطينة عز الدين مزري

       

 
 
 
 

 مالحظة المعدل الجامعة األصلية االسم اللقب رقم التسجيل الرقم
37- M201534037021 

 
 مقبول 14.78  عائشة فارس 

38- M201534084121 

 
 مقبول 14.40  صاحل طورشي
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 .قائمة االحتياط
 .ال يوجد: 2018-2017قائمة الطلبة نظام ل م د : الصنف األول

 . ال يوجد: دفعات سابقة نظام ل م د خريجي الجامعة: الصنف الثاني

 .خريجوا نظام ل م د خارج الجامعة: الصنف الثالث

 مالحظة المعدل الجامعة األصلية االسم اللقب رقم التسجيل الرقم
1- M201533052860 

 
 احتياط 14.13 قسنطينة داود مراجي

2- M201539070249 
 

 احتياط 13.58  صليحة شعباين 
3- M201534023129 

 
 احتياط 12.99  مروة بن مدخن 

4- M201539063656 
 

 احتياط 12.71  صفاء لعوج
5- M201335063386 

 
 احتياط 12.67  ابتسام مشبازي

6- M201535080843 
 

 احتياط 12.33  إكرام فاضل 
7- M201539076858 

 
 احتياط 12.26  رمية األخوص

8- M201539070272 
 

 احتياط 11.77  فضيلة مهيسي 
9- M201539071428 

 
 احتياط 11.61  نارميان ونيس 

10- M201535103346 
 

 احتياط 11.61  مروان بعوين
11- M201439067561 

 
 احتياط 11.21  البشري ديدي 

12- M201539071447 
 

 احتياط 11.03  هالة طواهري
13- M201535110742 

 
 احتياط 10.98  وردة بوعافية

14- M201534084287 
 

 احتياط 10.92  معاد بونرية
15- M201534027885 

 
 احتياط 10.91  طارق سواملية

16- M201533057789 
 

 احتياط 10.90  صونية العايب 
17- M201532008821 

 
 احتياط 10.85  إميان قادري

18- M201534012284 
 

 احتياط 10.83  إناس سهيل
25- M201534088853 

 
 احتياط 10.79  إكرام عقون 
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 :طلبة النظام الكالسيكي: الصنف الرابع

 مالحظة المعدل المؤسسة األصلية اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم
1- M20064041937 

 
 احتياط 11.72  محزة عماري

2- M20075105783 

 
 احتياط 11.59  عبد اجمليد زعيرت

 
  صباحاً 11:30الـ  اجللسة يف نفس اليوم على الساعة ترفع

 

19- M201534031115 
 

 احتياط 10.78  أحالم برامهي
20- M201533032994 

 
 احتياط 10.75  أمساء نيقرو 

21- M201534023013 
 

 احتياط 10.72  مسيحة منوشي 
22- M201539081066 

 
 احتياط 10.71  عماد العايب 

23- M201533051500 
 

 احتياط 10.70  هبة بولعشب
24- M201534088955 

 
 احتياط 10.65  خليل كركوب 

25- M201534093433 
 

 احتياط 10.63  فاطمة الزهراء قلي 
26- M201534097422 

 
 احتياط 10.62  بالل بونرية 

27- M201534093437 
 

 احتياط 10.57  فريال حموي
28- M201535015461 

 
 احتياط 10.50  رشا ماجور

29- M201435025383 
 

 احتياط 10.48  مرمي عزوز 
30- M201534018252 

 
 احتياط 10.37  سامية زرقني 


