
 ابراهيم سلطان شيبوط – 3جامعة اجلزائر 
 كلية العلوم السياسية

 
 % 20فئة  2021ئمة الطلبة املقبول ترشحهم لشهادة املاسرت قا

 رقم التسجيل اللقب االسم
 072059098 درايدي رزيقة
 071051270 زكريين ملياء
 034088746 طاهري فاطنة

 088058502 رندي نورالدين
 17P9eG7APx زغمار يسرا
 038028 حدويف فهيمة
 081083458 عليش نبيل

 1438047047 محياين مجال الدين
 032061794 خرويب زهية
 181096 حيمر مروى
 1832021404 دمحاين وليد
 101056598 مقران بالل
 061036683  بن دراجي أمال
 1331055231  زين الدين  امرية
 1731032999 زواد منال
 103019811 مشاط حبيب
 111060187 صناديقي هنلة

اهلدى نور   1838016126  بن فرحية   
 1836005233 العلوي مشس الضحى



 107408 اخلطيب رائد
 053007040 خريون سعاد
 1838012649 خلفة رشيدة
 121059959 جعطيط سفيان
 1835062560 بن فايزة أسامة
 074089186 بالغمة اتمر
 1834059029 النوي مرمي

 1836002035 عبادة صربية
 041065386 علوش نعيمة
 042046058 حمراز طارق

الدينقلب  أصيل   1839052495 أوالدسامل 
 111069082 سرار اميان
 1836035006 قاملي راين

 1435067818 عوير عبد العايل
 1832042801 شاليل عثمان
 102031691 بن دومية ايسني
 062034272 بن دومية حممد

 1835008441 براين عبدالرحيم
 1836038546 هبلول حممد امني
 969841211 مادي عبدالقادر
 081055439 بوخاري سوهيلة
 059045542 مهيلة اندية

 1331040798  بن عطياهلل  فاطمة الزهراء
 041069673 وشنان  مشس الدين 

الدينحمي  ولد سومية  1331071867 



 1632034673 جودي ثيللي
 95006430 بومحشوش سعاد
 091047145 بقطاش زكرايء
 1836046699 سلمان هاجر
 1836046656 جابر دنيا

 075046542 راحبي الزهرة
 091011316 موايل مكيوسة

ينسيف الد   02218111 االسطل  
 121036492  بن طاعلى  امينة
 01315405 مقراين اندية
 104000093 رغيس خالد

 105086150 قداش سيف الدين
 1832029182 صامت حممد اسالم

 049000086 بن سالمة إسحاق
 101035847 شويين رقية
 1832041844 لوارغي حممد

 98005305 قوقام مصطفى
 084037320 بوربيع كوثر
 1832046758 بن خلضر فاطمة
 1737074676 علول فريوز
 082057101 سدي جويدة
 1331045433 كحلوش نبيل

 01328145 جماهد نسيمة
 183701459 لعتيقي إميان
 1431071300 بناي أسامة



 1731000091 اوقاسم بشرى
 1836003170 صروب إيناس
 081064101 قنار عيسى
 091035319 عويشة محزة
 991843131 بوعمار ربيعة
 1331025492 صاويل أم هاين
 181832004371 جنادي رفيدة
 02614161 بومزبر صربينة
 082051397 قاليت حممد
 101043378 كامل صارة
 062026275 رابط حممد
 1835028320 مغين مرمي
 1832019855 مومن مرمي
 111060526 دمشي أمرية
 071103170 خوجة فاطمة
 1732041391 جغبوب زليخة
 1835055473 رقاب احالم
 1734066899 عثماين احالم
 051106707 لطاهر إمساعيل
 02914533 رمحاين حدة
 1832033631 دريدي مفيدة
 97211156 شرالح نسيمة
 1333023674 شنينة حدة
 121041997 جابري فاطمة
 01073130 عويش أمحد



 1839048069 بركة حسني
 1833051815 سراج آية

 061050350 بونوة زينب
 1832021286 سعدي عبد القادر
 1832033254 طويل قادة

 1832044478 دنيدين أشواق مرمي
 082059576 اتونزة مرمي
 1632048004 جالب حنان
 072035773 حنيس طارق

اسغط عبدالنور  1632046025 
 081083299 حدادو مسية
 1832027545 حدوش بسمة
 08104970 علون نسيم
 1439038778 حسناوي حممد
 1431080307 بورابية مرمي
 1531092568 سيد علي رابية
 129044581 طواهرية إميان
 1331059363 بوقطاية سعيد

 16320046025 غطاس عبدالنور
 031092411 صحراوي إميان

 01258711 برايرية عبدالنور
 1835008007 مزايين أميمة
 00434275 انيلي سحرية
 102017 سيفي يوسف

 121059494 عابد حسام الدين



 

 

 

 103005810 بن عمور ايمسني
 1437028546 بن عوينة زكرايء عبد النور

 1832040290 زاوي مرمي
وسفبن ي حممد األمني  1337034308 

 077043094 حجيج نورية
 1832053909 بوشاشي بشرة
 101067576 خزانجي حممد
 99494615 محزاوي أمال
 1832041777 نقوري عائشة
 062068733 بوزار قوادري أمرية
 072060789 بلحوت فطيمة

 081049103 بريشي إميان سعاد
 02150589 روردان نسيمة


