
 ابراهيم سلطان شيبوط – 3جامعة اجلزائر 
 القتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيي  كلية العلوم ا

 
 % 20فئة  2021ئمة الطلبة املقبول ترشحهم لشهادة املاسرت قا

 

 رقم التسجيل اللقب االسم

 02151777 بن زابة كرمية
 1332026593 بن حليمة موسى
 071073093 شارف حنان

هراءالز  فاطمة  081070629 عقبة 
 1210611664 بدوي ايمسني حسناء
 1431055600 شنيين عماد الدين
 1832062083 جمويب إمسهان رانية

 111036190 خربوش حممد
 068025565 مداح خمتارية

 1834015428 عيساوي هباءالدين
 1834001319 زروال اكرام
 1736042385 بدراوي أماين
 039044418 مالطي خليفة
 1739085099 قشار داود
 00927511 سليماين وداد
 1331040144 فالح سفيان
 054065777 اهلادف العكي أمحد
 121066653 بونوة عصام

 1538139381 بدير اشرف فايز جهاد
 051085531 مرزوق زكرايء
 1431093720 دهيسي رفيدة
 039039978 رمادلية جنيب
 049051782 قديري عائشة
دمولو   071106030 لشعة 



 101038072 دقة أحالم
 042042682 سامل عامر

 99064793 كسرية السعيد وليد
 041071626 اتدريست صاحل

 1835029757 مرزوقي امني حممد
 051066013 متينة رفيق

 042084120 ماتن يوسف
 01077693 بوشامي مسية
 122042368 هبياين رضا

 1634069532 عفاف بومجعة عفاف
 121047051 تومي كنزة

 111043063 حتو يسمينة
 073007430 ديهية أحبري ديهية أحبري

 091038715 سدراية اميان
 02137211 محادو فايزة
 1835084807 بن البار محزة
 1332041157 ربيعي فرايل
 01087821 طامن رضوان

 1834020553 عبيدات عبد العزيز
 112027373 دودوش مسية
 101041449 عيسي مفيدة
 1834016790 قدري مرمي
 101036546 جالوي مسية
 1832053199 حمارب مسري
 1331046592 بواسطية رانية
 1834002959 سالم إميان

 121074182 إهلام صوار إهلام صوار
 02260170 مزاورو خرية

 085086141 بوكراع الصادق حممد
 1434068646 سيف بوقطة اإلسالم
 114005196 رعد رعد



 081053275 غنادرة سفيان
 1836049505 لعبيدي امينة
 1635054656 بن سديرة مرمي
 02150672 صحراوي امينة
 02633326 لبويز سعاد

 1832053204 محيدي سيدعلي
 106005080 بوحياصة الصديق حممد ة

 1431047838 اعوملي عادل
 98440831 سعدون فوزية
 02237401 بن زيد خدجية
 1834018261 عزون أيوب
 071115850 هارون صفاء
 051079062 داود صورية
 091032825 ماجلي امني
 041043049 شيهاب سهام
 93020260 بوعوينة مروان
 9621388 خمتاري منري
 061065217 براهيمي أمال
 111037342 بومجعة أمينة

 0168723 حممدي فاطمة الزهراء
 041077697 مرابط فطيمة

 051052686 دغموم أنيس حممد
 0101432860 بن شافعة عبد الغين

 085054439 خملوف سهام
 01502243 بلحمرة محيد
 054027674 زرمان فوزي
 1339005514 غويرق رشيد

 039020184 بوعبدهللا نوراهلدئ
 051053057 مواليد نعيمة
 061059996 شيخي فتيحة
 061043776 شطييب ساملة



ماهلا بالل  02160785 
 063063775 لطرش سيف الدين

 091046333 بلوصيف مسية
 081056421 محزاوي حممد

 97803023 جناع عبد الوايف
 082031551 بلهادي فارس
 98015021 كودري صبيحة
 98031415 جاليلي انيسة
 051044217 بن عبد الرمحان نسيمة
 041074241 سعداوي أمني
 071100535 وهاب سامية

 042005964 مومنة فاطمة الزهراء
 99612121 بوسحابة حممد
 051078679 تومي فوزية
 02163754 قرانح حنان
 00452651 خناوي فيصل
 053046649 زغوان سليمان
 00231842 منصور حممد
 081086041 مروش سهام
 99034853 مزغيش آسيا
 051060076 محداوي حممد

 081094595 مشتاوي مشتاوي
ليكةم  051218 بومتتام 

 02235195 العريب محزة عيسى
 131048716 نصرية مرمي
 041050851 قوين مرمي
 1339037015 كحول خولة
 061048427 عياش صراي
 1832018606 اثمر هنال
 1834022150 بوخامت رونق
 081085050 دليل لطيفة



 1734046429 معزوز ندير
 1633035405 عيسات صارة
يايح صارة  1832052573 

 106032519 دردار رميصاء
 91352704 عيادي فطيمة

 1832046356 دين عبداحلق
 061059857 بورحلة سارة
 097010962 كروم أمساء
 081067327 أوشان كنزة

 082010260 بناصر بدرالدين
 074082894 خنوف مجال
 1832062082 بوستة رانية
 99735565 حبري سعاد

لودبن مي عبدالصمد  1731100866 
 1831026188 وانتيين رامي
 1539049792 خالدي عمران
 119032443 بوقافلة عثمان
 1835075899 حباش ابراهيم
 1835007823 مرزوق بثينة
 1339039769 عليات نورة
 032043806 مسكني محزة
 081037570 خالد كبري سارة
 02166034 هالل بوبكر
 1731072557 عالق منال
لةعقي  1531099339 موسى 

 1835076933 سي سرير عبد العزيز
 1432052251 سايغي حممد
 081052192 شنايف جازية
 96250564 بوقرنوس حممد
 1531100842 محواتن هدى
 054028150 بونوارة مجال



 1832063784 رزق هللا نور اهلدى
 109055651 عبدالعزيز حممد أمري
 071059972 عامل جوهرة
 081096319 بوطغان زوليخة
 1832075003 مجعي زينب

 1832053189 بوحازم زين الدين
 1832075452 فتاقة فاطمة الزهراء

 091054233 بوزايين عقبة
 082027145 شريف فريد

 081082143 دكار عبد احلليم
 1835008147 قامسي مجيل عالء الدين

 063030455 مالل سارة
 082032386 خلفاوي جهيدة
 1535089270 ربيزة عبلة

 I111043070 طويل يسمينة
 1832070411 مرج مشيسة

 1837012047 حواللة سبأ سيناء
 984386 طييب فايز
 071103285 شيربدو اميان
 051063709 بورايح سعيد
 02158568 الوانس مرمي

 101042041 خالف شعيب
 1635076203 بن زين منال
 092018923 مزاين شريفة

 114027472 فياليل حممذ اال مني
 1731101417 بن ميلود سهيلة

 1838051382 حريزي سيف الدين
 1833019981 يونسي حممد فتحي

 07Nem7B6fn بوزيت مراد
 071086260 بومشال صاحل الدين

 1634084793 شعيب امين



 071095616 تواري احممد
 1531113036 بن دمحان مرمي فلة
 1739052283 اليمان عبد هللا
 156yeyrDQ5 صوشي وليد

 042048393 بوبكر عائشة
 071084789 كبور نسرين
 061047802 عبدالسالم اميان

 1834036231 محلة صربينة
 1834036044 معزي آية كوثر
 96063451 محزاوي نسيمة
 1331054250 زواوي صربينة
 031087272 زروق نسيمة
 1331042790 طيبوش أسامة
شيفهح علي  099042395 

 111052628 زايين املهدي
 1739026863 ضيف فاطنة

 1837026566 حيياوي خرية رمي
 122047192 جعفري سعدية
 1331044139 بكور حنان
 1832057632 خبتاوي صافية
 1734032910 عجايب اماين

 111062569 هواري سيدعلي
 1838035009 عط هللا فتيحة
 061053092 لعرييب وليد

 111040760 يوسف خوجة شكيب
 1739025122 واري حسين
 1731076317 سعادة نبيل
 01258355 بوشوشة نعيمة
 1735009885 زيداين سلمى
 085005072 بوانب بوانب
 071108198 أكلي أنيا



 1832036580 بسباس عاءشة
 1734023087 بلغيث عبد احلكيم

 073052226 قحام وداد
 1836019399 بوكرفة سامي

 1336002109 دابيب سعيد بومدين
 085009803 حيي الشريف عبد الباسط

 1832027202 خيال رقية
 051052337 محادو عبد الكرمي

 1631074222 بن عيسى عبدهللا
 163116108102 زعيط مسعود
 99251931 خوخو ميينة
 02142924 عدان سامبة

 1732070310 شرقي عبد النور
 1837001634 بن علي نبيلة
 1835017507 بن حدوش هاجر

 1737021713 دالل فاطمة الزهراء
 1731068012 مطياز مشس الدين
 1837000341 بلعرج لبىن رحيان

 1837000981 موالي أحالم
 1832030140 قدي لؤي
 051047418 ربعي شريفة
 97213324 سكندري مرمي

 122042521 بوعالقة عزالدين
 1832074224 صغري عباس فاتح
 1636003397 لوصيف نور اهلدى
 068061274 انشط تقي الدين

 1431069214 بومخخم طارق
 084028075 بن ادير عبد الرزاق

 1835001842 بوتريد   أشرف علي
 1431049104 فليسي مكني

كهينة  مونية  1735006230 حلباري 



 1531083000 فودية رندة
 1731062769 طاليب مرمي
 101036554 محزة سهام
 1832027001 رمضاين فتحية
 112038035 عالم اسالم
 1834008342 براهيمي نرجس
 1834015779 زواوي مروى
 00921160 فضة عزوز
 1531056231 موسوس نسرين

 141439077835 دادي محو ابمحد
رواس بن شيماء  1832024126 
 153106989 العمراوي أعراب

 104059302 العقون صدام حسني 
 0059784 لفقري مسرية
 112040425 بلعباسي محو
 01761759  بن ميهوب  نوال
 111050436 بوخنلة فايزة

 1531051982 طوابل سليمان
 1832039588 شوتري   إانس هناء
 1735036620 رمحوين عبداملالك
 121055621 بوعالم خدجية

 114058984 سليماين سيف االسالم
 1531064701 زاين يوسف

 1838000575 قالوي أسامة مدين
 1734017891 قحفاز إلياس
 044090406 زاين خدجية
 081089105 رفراف أوسامة
 1835005867 سويهر مرمي

 086023082 بوقصة سيف الدين
 1531055163 عليش حممد

 1835076254 بلحاجي نور اهلدى



 1739089986 شبحة ابتسام
 1832030929 بومشاخ أمحد
 1832056262 قاصد عبري

 1431081739 حفاف حممد سامي
 091064912 خمانف فاتح
 1733027641 ضرابن دمحان
 1632062083 دوايل أنيس
رأعم  1731051406 دايل 

 1835005531 خلزوم مالك سلسبيل
 02180366 شاشوة كرمي
 112046471 بلحاج محزة
 042040094 مسانة سارة
 00074263 بوزاين نبيلة

 

 

 


