
جامعة - أبوبكر بلقايد - تلمسان
كلية العلوم االنسانية و العلوم االجتماعية

الكلية األصليةاإلسم و اللقبالترتيب
الترتيب في 

الدفعة
س4س3معدل ماستر1س2س1التخصص
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2

رمعدل العام
ع =

المعدل العام * ر
هـ

15.2715.8115.5415.9819.0017.4916.521.0016.521.00فلسفة عامةAوهران2كرمین فتیحة1

14.3614.9714.6715.7517.6016.6815.671.0015.671.00فلسفة عامة Aسیدي بلعباسداني كبیر خیرة2

13.8815.7414.8114.4417.8316.1415.471.0015.471.00الفلسفة والتنوع الثقافيAتلمسانمزوار محمد سعید3

13.6114.8814.2514.8517.3516.1015.171.0015.171.00فلسفة إسالمیة وحضارةAسیدي بلعباسخالدي بن أحمد4

14.1414.5314.3414.6117.3015.9615.151.0015.151.00فلسفة عامةAسیدي بلعباسبن لباد مصطفى5

13.4214.6314.0313.8017.8315.8214.921.0014.921.00الفلسفة والتنوع الثقافيAتلمسانبومدین محمد6

13.8514.4314.1414.2716.3015.2914.711.0014.711.00فلسفة عامة وتعلیمیتهاAمستغانمعتوتي زهیة7

13.7313.5213.6313.1718.1715.6714.651.0014.651.00الفلسفة والتنوع الثقافيAتلمسانبن فریحة أسماء8

12.5014.2313.3713.7017.7515.7314.551.0014.551.00الفلسفة والتنوع الثقافيAتلمسانعماد الدین طهراوي9

12.4013.2912.8513.3216.6514.9913.921.0013.921.00فلسفة عامة Aسیدي بلعباسبراني محمد10

12.3114.2413.2814.6717.3516.0114.640.8011.711.00فلسفة عامةBسیدي بلعباسسكران مصطفى11

12.7614.3213.5412.9917.7515.3714.460.8011.561.00الفلسفة والتنوع الثقافيBتلمسانعبد المالك حاجي12

12.7613.8013.2813.1317.6715.4014.340.8011.471.00الفلسفة والتنوع الثقافيBتلمسانبرابح أمنة13

13.0112.7112.8612.6916.6514.6713.771.0013.770.80فلسفة عامة Aسیدي بلعباسإلیاس یوسف14

11.8913.1512.5212.3817.5814.9813.750.8011.001.00الفلسفة والتنوع الثقافيBتلمسانقندوسي أحمد15

12.6513.4213.0412.0614.4013.2313.131.0013.130.80فلسفة إسالمیة وحضارةAتلمسانجلولي عبد الكریم16

قسم العلوم االنسانية
شعبة الفلسفة
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12.6513.4213.0412.0614.4013.2313.131.0013.130.80فلسفة إسالمیة وحضارةAتلمسانجلولي عبد الكریم16

12.4713.0712.7711.5314.3712.9512.861.0012.860.80فلسفة إسالمیة وحضارةAتلمسانتیوریرین خدیجة17

13.0713.6713.3714.3716.9015.6414.500.7010.151.00فلسفة عامةcسیدي بلعباسعابد نجاة18

13.6612.1212.8913.7018.5016.1014.500.7010.151.00فلسفة عامةCوهران2بلحارث رضوان19

12.0312.3812.2111.4315.9613.7012.950.709.071.00فلسفة عامةCسیدي بلعباسمحمود بدیار20

11.1812.8612.0213.1817.6715.4313.720.8010.980.80الفلسفة والتنوع الثقافيBتلمسانعبد الجلیل جعفاري21

11.0112.9411.9812.4417.6715.0613.520.8010.810.80الفلسفة والتنوع الثقافيBتلمسانحنیني مبارك22

11.5012.8012.1512.5117.1714.8413.500.8010.800.80الفلسفة والتنوع الثقافيBتلمسانبوشقیف إیمان23

12.3711.9312.1512.4216.5014.4613.310.8010.640.80فلسفة عامةBسیدي بلعباسمختاري میلود24

11.7512.5612.1611.5214.8513.1912.670.8010.140.80فلسفة عامة وتعلیمیتهاBمستغانمفاتن شریف25

11.6112.2211.9211.2614.2512.7612.340.809.870.80فلسفة إسالمیة وحضارةBتلمسانخدیجة مكي26

11.5212.7712.1511.2313.5712.4012.270.809.820.80فلسفة إسالمیة وحضارةBتلمسانبداود وفاء27

10.4212.7011.5612.0817.6714.8813.220.709.250.80الفلسفة والتنوع الثقافيCتلمسانبهادي عبد الفتاح28

10.9312.5911.7611.6217.5814.6013.180.709.230.80الفلسفة والتنوع الثقافيCتلمسانعموش عبد اإلله29

11.1211.3111.2212.4317.6715.0513.130.709.190.80فلسفة إسالمیة وحضارةCتلمساننمیش جهاد30

11.8610.3211.0911.9717.5814.7812.930.709.050.80الفلسفة والتنوع الثقافيCتلمسانبلهادف سمیرة31

10.6112.5911.6011.2017.1714.1912.890.709.020.80الفلسفة والتنوع الثقافيCتلمسانلعزاب قویدر32

11.9410.9711.4611.8613.6712.7712.110.708.480.80فلسفة عامةcسعیدة رضوان مزوزي33

11.2410.8811.0611.5514.2012.8811.970.708.380.80فلسفة عامةCسیدي بلعباسعبو عمارة34

10.5312.1711.3511.6313.0312.3311.840.708.290.80فلسفة إسالمیة وحضارةCتلمسانصافیة مناد35

10.1112.1411.1310.4213.6312.0311.580.708.100.80فلسفة إسالمیة وحضارةCتلمسانالعیاطي عماریة36

10.1011.7110.9111.9715.9013.9412.420.607.450.80فلسفة عامةDسیدي بلعباسبوخافة عبد الحمید ابن الشیخ37

10.6010.5210.5610.4816.4213.4512.010.607.200.80الفلسفة والتنوع الثقافيDتلمسانتواتي عمر38 10.6010.5210.5610.4816.4213.4512.010.607.200.80الفلسفة والتنوع الثقافيDتلمسانتواتي عمر38

10.0011.0010.5010.2715.2712.7711.640.505.820.60الفلسفة والتنوع الثقافيEتلمسانالعایدي أوسامة39

ونظریات المعاصرة: إشكالیات الثقافات فلسفة
الفنون فلسفة



المعاصرة الثقافیة للتغیرات الفلسفیة المرجعیات
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