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 ابراهيم سلطان شيبوط – 3جامعة الجزائر 

 كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيي  

 االقتصاديةعلوم الشعبة 

 
 

 LMD – 03جامعة اجلزائر  1

عدم مطابقة امللف بسبب  رغم أحقيتهم يف الرتتيب %20نسبة  2021 اسرتقائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة امل 1.1
 للشروط املطلوبة للرتشح

 اللقب واالسم بب الرفضس

 01 العمدوين دينا عدم التصريح بكامل الكشوف )هناك فراغ بني السنوات اجلامعية(

 02 بن طالب إبراهيم سليم ادسين والسالسداسيني الثاعدالت مب ما يتعلقفي مات احلقيقيةالتصريح ابملعلو عدم 

 03 يوسفي نوال بكالوراي شعبة أدبية

 04 درابح سارة راي(مل يتم حتميل الواثئق على املنصة )إيداع فقط كشف نقاط شهادة البكالو 

 05 مكي أمال إيداع شهادة الليسانس عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 06 شفري سهام كوالسلو  ةسري إيداع تصريح شريف ابلنزاهة العلمية يف الدراسات العليا عوض شهادة حسن ال

 07 نعيمي حنان إيداع شهادة بكالوراي غري مقروءة عوض كشف نقاط البكالوراي

 08 جباوي محزة السداسي األول عدلمب ما يتعلقفي مات احلقيقيةالتصريح ابملعلو عدم 

 09 رقيق مليكة عدم إيداع كل من: كشوف نقاط السنوات الثالث + شهادة الليسانس

 10 أبشري حسني نتني األوىل والثانيةعدم التصريح ابلدورة االستدراكية يف الس

 
 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021 قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت 2.1

 08.33مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 7,62 هشام طاحل 1
 
 – CLASSIQUE 03جامعة اجلزائر 2

 عدم مطابقة امللف للشروطبسبب  رغم أحقيتهم يف الرتتيب %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  1.2
 املطلوبة للرتشح

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 كبوش زهرة مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 02 قامسي حممد سنة الثالثةال عدلمب ما يتعلقفي مات احلقيقيةالتصريح ابملعلو عدم 

 03 بوالطمني ماجدة إيداع شهادة الليسانس عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 04 حمرز صباح عدم إيداع كشف نقاط شهادة البكالوراي
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 05 بناي إحسان مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 06 زروخي ايمسني إيداع شهادة الليسانس عوض شهادة حسن السرية والسلوك

هادة شقاط كشف نعدم إيداع كل من: كشوف نقاط السنوات الثالث + شهادة الليسانس +  
 07 بولكروش حنان البكالوراي

 08 قيوس هدى إيداع شهادة الليسانس عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 09 حامك أمساء شهادة حسن السرية والسلوكعدم إيداع 

 10 زبوج أمحد تجاري عوض شهادة حسن السرية والسلوكإيداع وثيقة خارجية متعلقة ابلسجل ال

لبكالوراي هادة ااط شعدم إيداع كل من: كشف نقاط السنة الثانية + شهادة الليسانس + كشف نق
 شهادة حسن السرية والسلوك+ 

 11 كشكار جنوى

 12 راحبي سهام إيداع نسخة عن مجيع الواثئق عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 13 نوري نصر الدين شعبة أدبيةبكالوراي 

 14 ابش حسينة عدم إيداع كشوف نقاط السنتني الثالثة والرابعة

 15 بن براهم حممد وضع ورقة بيضاء فارغة عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 16 شنوف عبد احلفيظ إيداع نسخة عن مجيع كشوف النقاط عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 17 اجنشايري محيدة شهادة حسن السرية والسلوكوضع ورقة فارغة عوض 

 18 بن عاشور مرمي إيداع شهادة إبراء الذمة عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 

 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  2.2
 10.57االعتبار هو  مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 10,52 موسى موايسي 1
 10,39 امال شراد 2
 10,37 أمال توقاوة 3
 10,34 هجرية لراشي 4
 10,31 زهرة بن سونة 5
 10,3 بالل  جريو 6
 10,25 سهام بوشخالل 7
 10,23 خالد طاليب 8
 10,21 عبد القادر ملحاين 9

 10,19 أنيس ماندو  10
 10,18 فارس روابح 11
 10 الرشيد بكراوي 12
 9,98 نعيمة بشري شريف  13
 9,96 محزة بوعصيدة 14
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 9,96 مليكة بوطوبة 15
 9,93 سهري كوريبة  16
 9,89 حسيبة زحتاين 17
 9,88 فاطمة الزهراء رواق 18
 9,87 اسحاق بن ميلود 19
 9,84 ايمسني عوفن 20
 9,82 رالديننو  كرومي 21
 9,81 سيسبان طاطا 22
 9,81 حفيظة بومحوم 23
 9,79 عقبة اوملان 24
 9,79 أمني بودايل 25
 9,68 مونية صاري 26
 9,65 محيد بلرباهيم  27
 9,6 يوسف حجاج 28
 9,5 معاد جربيط 29
 9,32 صبيحة بلواد 30
 9,31 أمساء حاند 31
 9,15 مسعود خريالدين 32
 9,01 ةمحز  دايري 33
 9 عبد الغين فراحي 34
 8,96 محزة سعيدي  35
 8,83 صابري غجايت 36
 8,52 حممود صالح 37
 8,2 كمال لغروش 38
 7,24 سي امحد كهينة 39

 

 – LMD 2021خارج اجلامعة  3
لف عدم مطابقة املبسبب  رغم أحقيتهم يف الرتتيب %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  1.3

 للشروط املطلوبة للرتشح

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 حليتيم راين مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 02 عمراين هند الطالبة عدالتمب ما يتعلقفي مات احلقيقيةالتصريح ابملعلو عدم 

 03 عمران والء  عدم إيداع كشف نقاط شهادة البكالوراي

 04 مىن سبأزيقوش  السادسامس و ابع، اخلالسداسيات: الر عدالت مب ما يتعلقفي مات احلقيقيةالتصريح ابملعلو عدم 
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 05 بن قادة عبد احلكيم مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 06 النمروطي جمد الطالب عدالتمب ما يتعلقفي مات احلقيقيةالتصريح ابملعلو عدم 

 07 الوجلي عبري سلوكشهادة حسن السرية والعدم إيداع كل من: كشف نقاط شهادة البكالوراي + 

 08 روازن عبد القاد لدورة االستدراكية يف السنة الثانيةاجتياز عدم التصريح اب

 09 عقون ليداي عدم وجود كشوف نقاط السداسيني الثاين والرابع

 10 إزري منال لدورة االستدراكية يف السنة الثانيةجتياز اعدم التصريح اب

 11 سالمة أسامة  عدم التطابق مع التخصص وامليدان

 12 محوم أنيسة الدورة االستدراكية يف السداسي الثالثجتياز عدم التصريح اب

 13 حركايت جاد احلق وثيقة يف املنصة مل يتم حتميل أي

 14 قمغار تينهينان مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 15 صحراوي شيماء لدورة االستدراكية يف السداسي الثالثجتياز اعدم التصريح اب

 16 قادة عبد احلكيم شهادة حسن السرية والسلوكعدم إيداع 

 
 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021 قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت 2.3

 .6110مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 
 املعدل الرتتييب االسم اللقب           

 10,54 منال إزري 1
 10,53 اسامة سالمة 2
 10,49 أنيسة محوم 3
 10,4 جاداحلق حركايت 4
 10,38 نتينهينا قمغار 5
 10,35 ايوب عون 6
 10,18 هباء الدين عيساوي 7
 10,13 شيماء صحراوي  8
 10,11 عبد احلكيم  قادة  9

 9,98 عفاف بومجعة  10
 9,97 ايوب توايت 11
 9,97 ابشا  امين 12
 9,96 حممد الطييب 13
 9,92 عبري بلحسن 14
 9,91 أمرية  شتيح 15
 9,9 حسام الدين  ززقاد  16
 9,86 عائشة بدلة 17
 9,79 اسالم طورش 18
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 9,73 هارون حيدر محالوي 19
 9,56 اكرم جنم الدين مزاري 20
 9,56 نبيل بن عائشة 21
 9,45 عبد اللطيف غجميس 22
 9,41 عبد الرمحان عطة  23
 9,36 اماين نصاح 24
 9,29 أمرية بوشارب 25
 9,26 هشام عبدالسالم 26
 9,09 زين الدين حيياوي 27
 8,89 حممد أمني جعفري 28
 8,19 الزهرة شرير 29
 0 ايسني  عرايب  30

 
 2021قبل  – LMDخارج اجلامعة  4

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 سايغي بالل مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 02 عمارة عبد الباسط شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 03 لبيض سناء ، أي الطالب سبق وسجل ماسرتلوك خاصة ابملاسرتإيداع شهادة حسن السرية والس

 04 بوبقار مسري ، أي الطالب سبق وسجل ماسرتإيداع شهادة حسن السرية والسلوك خاصة ابملاسرت

 05 زةفايالعبيد  لدورة االستدراكية يف السنة الثانيةجتياز اعدم التصريح اب

 06 خمتاري حليمة السعدية الواثئق املودعة صغرية جدا وغري قابلة للقراءة

 07 زبريي انجح السداسي الرابع عدلمب ما يتعلقفي مات احلقيقيةالتصريح ابملعلو عدم 

 08 لعمروس عبد القادر شهادة حسن السرية والسلوكعدم إيداع 

 09 لشهب جازية عدم إيداع كشف نقاط شهادة البكالوراي

 10 حليمي سوسن شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 11 بوعمرة حسن الثانية عدم إيداع كشف نقاط السنة

 12 محلة رمحة لسادس والدورة االستدراكية يف السداسيات: األول، الثاينجتياز اعدم التصريح اب

 13 بومليط محزة اخلامسرابع و ث، الالدورة االستدراكية يف السداسيات: األول، الثالجتياز عدم التصريح اب

 14 اتين أمحد إيداع رسالة حتفيزية عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 15 بلكحل عبد املومن هشام إيداع امللحق الوصفي عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 16 زاوي فاطمة الزهراء رانية عدم إيداع كشفوف نقاط السداسيات: الرابع، اخلامس والسادس

 17 ساحي محزة مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 18 بن قطاف حممد ادة البكالورايإيداع شهادة حسن السرية والسلوك عوض كشف نقاط شه

 19 إسحاق بوسحاق سارة ، أي الطالب سبق وسجل ماسرتإيداع شهادة حسن السرية والسلوك خاصة ابملاسرت
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دة خر )شهالشخص آ شهادة حسن السرية والسلوكبوضع  وذلك مات احلقيقيةالتصريح ابملعلو عدم 
 20 ليلي عبد الفتاح شوقيب (حسن السرية والسلوك للطالبة بليلي سهري

 21 ساعد هالل حسان الليسانس مهنية وليس أكادمييةشهادة 

 22 بن مساهل رانية عدم إيداع كشف نقاط شهادة البكالوراي

 

  CLASSIQUE - خارج اجلامعة 5
 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 وعيل ربيعة شهادة مهندس يف املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء

 02 جياليل حنان حصاءشهادة مهندس يف املدرسة الوطنية العليا لإل

 03 بوخالفة مراد عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 04 عيساين كرمية عدم إيداع كشف نقاط شهادة البكالوراي

 05 مبارك خالد عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 06 خلضر محيدة مصطفى مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

لسرية حسن ا هادةشنية العليا لإلحصاء مع عدم إيداع شهادة مهندس يف املدرسة الوط
 والسلوك

 07 رحال شهرزاد

 08 بوحناش علية شهادة مهندس يف املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء

 09 أقين جلبان سعيدة عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 10 بودابة زهرية شهادة مهندس يف املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء

 11 رليد مرمي ادة مهندس يف املدرسة الوطنية العليا لإلحصاءشه

 12 بوشنني نصرية مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 13 حيياوي هارون الرشيد عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 14 بوبالل الزهرة بكالوراي شعبة أداب

 15 بوغالف نورة عدم إيداع كشف نقاط شهادة البكالوراي

 16 شواكري جهيدة لواثئق غري قابلة للقراءةا

 17 بوعبد هللا خدجية مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 18 دريسي حممد ملني مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 19 هبلول مسرية شهادة مهندس يف املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء

 20 غيب باللز  شهادة مهندس يف املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء

 21 معمري عبد احلميد عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 22 براهيم جلول توفيق شهادة مهندس يف املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء

 23 بن جدو مفيدة ات املتاحةعدم تطابق الرغبة مع التخصص

 24 بوعافية إلياس شهادة مهندس يف املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء

 25 لعرييب يسرى كشف نقاط السنة الثانيةعدم إيداع  
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من  على شهادة املاسرت بسبب تسجيلهم يف املاسرت أو حتصلهم PROGRESاملرفوضون بعد دراسة امللفات على منصة  6
 :قبل

 املوسم اجلامعي ألول تسجيل مالحظة االسم اللقب
 2019/2020 3جبامعة اجلزائر  1مسجل يف ماسرت  القادر عبد سليمان 1
 2018/2019 ابلبليدة 1مسجل يف ماسرت  يعقوب بوراس  2
 2020/2021 بقسنطينة 1مسجل يف ماسرت  هبة منار  بوهايل  3
 2020/2021 ابلبليدة 2مسجل يف ماسرت  عبد احلكيم حمي الدين 4
 2020/2021 1 جبامعة اجلزائر 2مسجل يف ماسرت  هشام حاج قويدر 5
 2019/2020 بليدةابل 1مسجل يف ماسرت  سارة مداح 6
 2018/2019 3جبامعة اجلزائر  1مسجل يف ماسرت  أمينة  دمحاين  7
 ابملدية 1مسجل يف ماسرت  مجيلة عمريات 8
 بتبسة 1مسجل يف ماسرت  أيوب عون 9

 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  حممد حراث 10
 2020/2021 1مسجل يف ماسرت  أمن صديق بلقاسم 11
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  كعبد املال توايت 12
 2018/2019 1مسجل يف ماسرت  ايسني لعجيين 13

 


