
 فلسفةL.M.D 2017 دفعة 

المالحظةالمعدلالرغبة123456تاريخ و مكان اإلزديادرقم التسجيلاإلسم واللقبالرقم

مقبول13,12فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/0038509/04/199211,2810,8013,3914,5814,5014,16العايب الحسين زين العابدين1

مقبول12,73فلسفة تطبيقية092/15/003191992/04/2110,9111,8412,6313,2813,3414,35بوعوقل  نصيرة2

مقبول12,57فلسفة تطبيقية095/15/000091995/08/1511,6212,4312,6413,3312,3113,09بن عكشة  دالل3
مقبول12,34فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/0031712/09/199511,9412,6512,7511,9412,4112,32قماز  شيماء4

مقبول12,06فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/002561991/07/1511,1312,0212,1912,0312,0912,88بن سعيد  رندة5

مقبول12,00فلسفة تطبيقية095/15/003261993/05/0610,759,8012,7213,6112,8112,28لعبيدي  ادريس6

مقبول11,99فلسفة غربية حديثة ومعاصرة9215003181989/04/2810,7111,4713,3412,1712,6611,56ضيافي  سيد علي7

مقبول11,89فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/000401994/04/1912,6112,6111,5311,0312,0011,53اذير  عقيلة8

مقبول11,78فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/0013928/03/199412,2511,6012,2211,8010,5512,28مدور  نور الهدى9
مقبول11,70فلسفة تطبيقية092/15/003231995/04/2511,4111,2510,8612,2711,6312,78حجيرة  نصيرة10

مقبول11,61فلسفة غربية حديثة ومعاصرة09114000921993/09/1212,4111,8911,2511,0211,3611,72جهير  مريم11

مقبول11,61فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/002191994/01/1512,0010,9411,9911,5410,9512,22يخلف  كريمة12

مقبول11,56فلسفة تطبيقية095/15/001591986/10/1711,0011,3211,7512,0811,6311,60خالدي  طه13

مقبول11,30فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/003141995/01/0610,2211,2811,4110,8012,1311,94درارجة  فتيحة14

مقبول11,30فلسفة غربية حديثة ومعاصرة9215003201993/07/1910,1011,8310,2211,0611,7212,84خالف  حياة15

مقبول11,17فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/000591994/12/3111,0410,4110,0011,4511,9712,16لقرع  زكية16

مقبول11,05فلسفة غربية حديثة ومعاصرة9215003261992/05/199,5010,7812,5310,3312,1311,03زواقري  نور الدين17

مقبول11,05فلسفة تطبيقية091/12/008881991/09/1411,2410,9710,6911,2511,5710,56بصباص  رندة18

مقبول11,01فلسفة تطبيقية92/15/003311994/01/169,7810,6912,5811,3911,0710,53لبيد  خولة19

معدل السداسيات

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أولى لإللتحاق بالسنة قبولين الم 2017دفعة   L.M.Dلطلبة  الترتيبية القائمة

 2018/2017ماستر فلسفة
 

 01بــــــاتنة  جـــــــــــــامعة
 الحاج لخضر

كلية العلوم اإلنسـانية والعلوم 
 اإلجتمــــاعية

 قســـــــــــم الفلسفة
 

1



 فلسفةL.M.D 2017 دفعة 

مقبول11,00فلسفة غربية حديثة ومعاصرة092/15/003331991/09/2110,0011,7210,0310,4211,8811,94حواس  يونس20

مقبول10,91فلسفة غربية حديثة ومعاصرة092/15/003211993/03/139,8110,8411,0810,7811,0311,91عتروس  سارة21

مقبول10,86فلسفة غربية حديثة ومعاصرة091/14/004161993/07/0710,6011,1510,3010,5810,7811,75فنزي  مبروك22

مقبول10,84فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/000061992/11/169,7810,369,8710,6111,4412,97قريد  حدة23

مقبول10,81فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/000381991/02/1310,4411,1310,6311,0911,2210,32بوطارن  نرجس24

مقبول10,75فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/000801992/01/089,5711,2110,8110,6310,6911,59دلندي  ليلى25

مقبول10,72فلسفة تطبيقية095/15/001761994/11/2710,8611,949,3610,979,8011,38بن جاب اهلل  شريفه26
مقبول10,70فلسفة غربية حديثة ومعاصرة091/14/004311991/03/089,6110,8711,1410,7710,1911,63غادي  سامية27

مقبول10,68فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/003151993/07/2611,3111,1510,8410,0910,6310,06رزيق  اميرة28

مقبول10,60فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/000491994/01/1011,7210,509,9510,1910,9210,29عروفي  صليحة29

مقبول10,57فلسفة تطبيقية095/15/001361993/05/289,8110,259,9411,2510,9711,22بارش  عائشة30

مقبول10,44فلسفة غربية حديثة ومعاصرة092/15/003241994/06/1310,549,5311,3010,6910,839,75بن مسعود  سكينة31

مقبول10,41فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/002941995/01/1810,6310,459,8810,6910,1210,66عدوان  سهيلة32

مقبول10,33فلسفة تطبيقية092/15/003301993/06/1510,249,919,6310,4410,9710,81سهلي  عبد الرزاق33

مقبول10,19فلسفة غربية حديثة ومعاصرة095/15/002971993/09/2210,5010,169,9210,4111,358,78صالحي  سارة34

نائب العميد للبيداغوجيامسؤول التخصصرئيس القسم
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L M D 2018/2017خارجي فلسفة 

مالحظاتالمعدلالرغبة123456سنة التخرجتاريخ الميالداإلسم واللقبالرقم

مقبول15,47فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1995/03/01201715,2414,6216,4515,2815,7215,5زغادي حفصية1

مقبول14,22فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1972/01/08201713,3814,7713,5814,4414,514,66صالحي مختار2

مقبول14,15فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1994/05/14201612,2515,0113,7714,5114,614,78دادة الهام3

مقبول13,20فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1994/05/03201712,7512,4413,2212,781414قدوري منيرة4

مقبول12,97فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1982/02/1920179,9111,3211,9513,6615,4715,5قحف ليمة وفاء5

مقبول12,53فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1994/04/01201711,1812,0511,3313,0813,514,03زين ابراهيم6

مقبول12,36فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1994/04/20201711,7611,311,7211,514,1913,69نينة عبد الكامل7

مقبول12,35فمسفة تطبيقية1995/01/03201713,1212,811,5211,9612,8111,88كروش نصر الدين 8

مقبول12,31فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1995/04/01201712,6711,7712,8812,8912,1911,47صالحي نادرة9

مقبول12,23فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1991/08/15201711,5812,2312,1612,4712,3812,53نغموش صالح سعاد10

مقبول12,09فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1993/12/16201712,5510,9813,1712,2812,4711,1بمغيث صابرينة11

مقبول11,98فمسفة تطبيقية1994/08/20201712,0610,7812,11213,2511,66دادة نجاح سالم12

مقبول11,95فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1995/01/31201712,2911,0312,0511,3912,8112,1بوطالبي نهاد13

مقبول11,88فمسفة تطبيقية1992/01/05201712,311,4512,312,511,5311,22خمف جمال14

مقبول11,74فمسفة تطبيقة1992/01/01201712,7511,4910,6211,6412,1311,81حنكة عبد المنعم15

مقبول11,67فمسفة تطبيقية1995/06/27201712,2610,9711,9210,8112,0911,97عريبي جهينة16

معدل السداسيات

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لتحاق بالسنة في اإل راغبينالالخارجيين   L.M.Dلطلبة  الترتيبية القائمة

 2018/2017أولى ماستر فلسفة 
 
 

 01بــــــاتنة  جـــــــــــــامعة
 الحاج لخضر

كلية العلوم اإلنسـانية والعلوم 
 اإلجتمــــاعية

 قســـــــــــم الفلسفة
 

1



L M D 2018/2017خارجي فلسفة 

مقبول11,51فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1993/04/1320179,9911,0810,1411,9913,0912,75مصباحي خديجة17

مقبول11,46فمسفة تطبيقية1959/06/02198611,2119,5411,031313مرابط سعيد18

مقبول11,24فمسفة تطبيقية1993/02/1120171111,1110,4111,7211,6911,5شعباني زياد 19

مقبول11,19فمسفة تطبيقية1995/09/16201711,3711,210,0910,6812,9410,84شوشاني عبد الفتاح20

مقبول11,11فمسفة تطبيقية1993/03/13201710,8610,8110,8311,3410,7212,1بن عبد اهلل عيسى21

مقبول11,08فمسفة تطبيقية1994/12/23201710,7611,3910,9910,9411,6310,78مسعي محمد عبد الجبار22

مقبول10,85فمسفة تطبيقية1994/05/12201711,6310,1910,111,3510,3211,5رقيعةعبد اهلل23

مقبول10,71فمسفة تطبيقية1993/05/27201710,3710,9510,1610,5511,4410,78دويم الحسين24

مقبول10,51فمسفة تطبيقية1983/01/06201710,7410,4911,939,2411,788,85عتيق زيد محمد25

مقبول10,38فمسفة غربية حديثة ومعاصرة1993/06/02201711,898,9810,5210,1110,6910,07مغيث خولة26

2



2018/2017كالسيك داخلي فلسفة 

  المالحظاتالمعدلالرغبة1234تاريخ الميالداإلســــــــم و اللــــقبالرقم

مقبول13,18فلسفة غربية حديثة ومعاصرة22/02/197812,2814,1313,3512,97سكوب يزيد1

مقبول13,04فلسفة غربية حديثة ومعاصرة07/01/198712,0113,8313,512,8عوشاش نبيل2

مقبول12,61فلسفة غربية حديثة ومعاصرة10/02/198711,113,5713,1312,63حميسي ميرة3

مقبول12,13فلسفة غربية حديثة ومعاصرة16/06/198612,413,4411,5411,13قجة فريدة4

مقبول11,88فلسفة غربية حديثة ومعاصرة12/02/198410,5612,0313,311,63بلباشة محمد5

مقبول11,40فلسفة تطبيقية20/09/198911,7711,9910,311,53بركان فريدة6

مقبول11,25فلسفة تطبيقية05/03/199111,911,2210,8711,02قارة حورية7

مقبول11,18فلسفة غربية حديثة ومعاصرة22/01/197310,810,9911,5211,4عامر فطيمة 8

 مقبول11,07فلسفة غربية حديثة ومعاصرة29/01/198412,0311,1510,9110,2بن اسباع طارق9

مقبول10,96فلسفة غربية حديثة ومعاصرة03/09/199010,9110,4410,8711,63خليفي فاطمة10

مقبول10,78فلسفة تطبيقية28/10/198610,9410,5610,511,1بن صفية عبد هللا11

مقبول10,72فلسفة غربية حديثة ومعاصرة23/04/198810,1310,8810,7611,1يوسفي سهام12

مقبول10,72فلسفة تطبيقية09/10/198810,6310,7910,3911,05حداد نونة34

مقبول10,70فلسفة غربية حديثة ومعاصرة24/05/198610,2711,9910,3510,17سعودي رباب13

مقبول10,68فلسفة غربية حديثة ومعاصرة28/05/199010,410,9910,0411,27بوعكاز يمينة14

مقبول10,61فلسفة غربية حديثة ومعاصرة01/08/199010,7510,8510,110,73نافع نوري15

مقبول10,60فلسفة غربية حديثة ومعاصرة02/01/199010,110,0710,711,53شبي سميرة16

مقبول10,56فلسفة غربية حديثة ومعاصرة19/08/198410,9210,0811,0410,2قندوز محمد17

مقبول10,56فلسفة غربية حديثة ومعاصرة12/01/198810,2710,9210,7410,3دوشة رشيدة18

مقبول10,53فلسفة تطبيقية05/12/198211,1310,1310,5710,27صباح نصير19

مقبول10,52فلسفة تطبيقية15/11/198810,1411,3510,3510,23بقار نجالء20

مقبول10,51فلسفة غربية حديثة ومعاصرة03/01/198611,1110,061010,87معزيز سرور21

مقبول10,47فلسفة غربية حديثة ومعاصرة15/02/198810,9610,4510,2210,25صدوق مريم22

السنوات معدل

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أولى ماستر تحاق بالسنة اإلل راغبين فيالالكالسيك الداخليين لطلبة  الترتيبية القائمة
 2018/2017فلسفة 

 

 الحاج لخضر 01بــــــاتنة  جـــــــــــــامعة
كلية العلوم اإلنسـانية والعلوم 

 اإلجتمــــاعية
 قســـــــــــم الفلسفة



2018/2017كالسيك داخلي فلسفة 

مقبول10,44فلسفة تطبيقية12/01/199110,3310,3910,2210,8بن مزيان زينة23

مقبول10,43فلسفة غربية حديثة ومعاصرة26/01/199110,5710,2410,310,6صغيري عفاف33

مقبول10,43فلسفة تطبيقية08/08/198610,5710,6510,2810,2بومعراف محمد24

مقبول10,43فلسفة تطبيقية29/06/198910,3310,1610,0111,2ايمان موساوي25

مقبول10,42فلسفة غربية حديثة ومعاصرة20/05/198910,510,1510,1510,87بدة ريمة26

مقبول10,41فلسفة غربية حديثة ومعاصرة24/02/198610,8910,1310,5510,07خنتوش سهام27

مقبول10,27فلسفة تطبيقية16/04/199010,0110,4410,310,32معتوق كريمة28

مقبول10,27فلسفة غربية حديثة ومعاصرة01/01/196910,1110,4810,0710,4مفتاح محمد الطاهر29

مقبول10,23فلسفة غربية حديثة ومعاصرة05/12/198710,1810,3510,1310,27شودار كريمة30

مقبول10,16فلسفة تطبيقية10/04/198110,0510,2210,2210,13حمالوي محمد31

مقبول10,12فلسفة غربية حديثة ومعاصرة09/01/198310,041010,2210,23عموري سلوى32

:نائب عميد المكلف بالبيداغوجيامسؤول التخصصرئيس القسم



2016/2017كالسيك خارجي فلسفة 

المالحظاتالمعدلالرغبة1234تاريخ الميالداإلســــــــم و اللــــقبالرقم

مقبول11,51فلسفة تطبيقية12/10/197610,3210,5112,8812,33غضبان عبد الباقي1

مقبول11,32فلسفة غربية حديثة ومعاصرة18/03/197111,3612,110,4411,39لعياضي جلول2

مقبول11,05فلسفة تطبيقية10/05/198511,7110,8311,4710,2إعيشي عبد الحميد3

مقبول10,82فلسفة غربية حديثة ومعاصرة26/03/198510,3710,8811,6710,37مومن عادل4

مقبول10,70فلسفة تطبيقية17/07/198511,0210,1110,3311,32بن علي الجمعي5

مقبول10,65فلسفة تطبيقية03/04/198310,0310,4611,2610,83شريف فاتح6

مقبول10,57فلسفة تطبيقية08/03/197810,6910,3110,2711عمران خديجة7

مقبول10,49فلسفة تطبيقية03/03/198010,5510,8210,2510,33لعمري صالح8

مقبول10,47فلسفة غربية حديثة ومعاصرة22/07/198610,1810,5610,3210,8مزاب عبد الكريم9

مقبول10,46فلسفة غربية حديثة ومعاصرة24/06/197510,3610,0610,7110,71رشاشي زهرة10

مقبول10,41فلسفة غربية حديثة ومعاصرة22/09/197410,4110,1710,0611سحنون سعاد11

مقبول10,32فلسفة غربية حديثة ومعاصرة03/03/198510,5610,531010,17بن دعيمة حمزة12

مقبول10,25فلسفة غربية حديثة ومعاصرة23/12/198010,251010,3710,37خلفاوي عمر13

نائب العميد المكلف بالبيداغوجيةمسؤول التخصصرئيس القسم

معدل السنوات

2017/2018كالسيك خارجي فلسفة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الحاج لخضر 01بــــــاتنة  جـــــــــــــامعة

 كلية العلوم اإلنسـانية والعلوم اإلجتمــــاعية
 قســـــــــــم الفلسفة

بالسنة  اإللتحاق في راغبينالالكالسيك الخارجيين لطلبة  الترتيبية القائمة
 2018/2017أولى ماسترفلسفة 

 

1


