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 ابراهيم سلطان شيبوط – 3جامعة الجزائر 

 كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيي  

 التجاريةعلوم الشعبة 

 

 LMD – 03جامعة اجلزائر  1

عدم مطابقة امللف ب بسبب رغم أحقيتهم يف الرتتي %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت   1.1
 للرتشحللشروط املطلوبة 

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 بن حمند سرين متحصلة على شهادة املاسرت

 02 ورقلي نسيمة متحصلة على شهادة املاسرت

 03 حتحات مجيلة متحصلة على شهادة املاسرت

 04 بن سامل حممد علي شهادة الليسانس فرع علوم مالية وحماسبة 

 05 بن وشان أمال عدم إيداع شهادة البكالوراي

 06 توايت فلة شهادة الليسانس فرع إعالم 

 07 بن زرارة حجيلة متحصلة على شهادة املاسرت

 08 العيور عبد الرحيم شهادة الليسانس فرع علوم مالية وحماسبة

 09 حوشني سيد علي شهادة الليسانس فرع علوم مالية وحماسبة

 10 سدي عصام شهادة الليسانس فرع علوم مالية وحماسبة

 11 عزاين عبد الرحيم حصل على شهادة املاسرتمت

 12 ماي شافية الطالبة عدالتمب ما يتعلقفي عدم التصريح ابملعلومات احلقيقية

 13 العارف حبيبة شهادة الليسانس فرع علوم مالية وحماسبة

 14 متامي عبد الرمحان شهادة الليسانس فرع علوم مالية وحماسبة

 15 عمريات عبد النور عدم إيداع شهادة البكالوراي

 16 هالل بالل شهادة الليسانس فرع علوم مالية وحماسبة

 17 بوروينة عبد الرحيم متحصل على شهادة املاسرت

 18 جنيمي إميان عدم إيداع شهادة البكالوراي

 19 جزار اينيس شهادة الليسانس فرع علوم مالية وحماسبة
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 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021ادة املاسرت قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشه 2.1

 9.70مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 9,69 حسام مكمش 1
 9,69 أسامة  شاكر 2
 9,68 سهام بوزيدي   3
 9,66 سارة ترحون 4
 9,66 ديراي بوراي 5
 9,64 عبد النور  بلحرش 6
 9,6 جناة  نصاح 7
 9,6 أمل بكاي  8
 9,59 رمية بن احلسني 9

 9,58 مراد مرابطي 10
 9,57 محيدة  توايت 11
 9,55 فاطمة الزهراء العزوري 12
 9,55 حسام الدين دغيش 13
 9,54 امينة بولكحول 14
 9,53 نسرين عبدالعزيز ي 15
 9,42 انيسحممد  رويبح 16
 9,31 إسالم بن سيت 17
 9,17 اسامة لونقار 18
 9,14 يوسف سعيدي 19
 9,1 فاطمة أوصاف 20
 9,03 وسيلة عوايل   21
 9,02 مشس الدين  عثمان 22
 9 حممد توازي 23
 8,94 محزة معوش 24
 8,83 يونس حممود 25
 8,58 الياس عالء الدين عبورة 26
 8,4 بلقاسم شينون 27
 7,66 رانية تريبش 28
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 – CLASSIQUE 03جامعة اجلزائر 2
عدم مطابقة امللف بسبب  رغم أحقيتهم يف الرتتيب %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  1.2

 للشروط املطلوبة للرتشح

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 بوخاري الزهرة ابعالسداسي الر  عدلمب ما يتعلقفي عدم التصريح ابملعلومات احلقيقية

 02 خامس حنان عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 03 عيون محزة متحصل على شهادة املاسرت

 04 تركية جناة عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 05 فارس ليلية عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 06 مصرم شانز عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 07 فرصادو خليدة عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 08 شعبان نوال عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 09 مهيبل أمال مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 10 زربوط حممد عبد هللا عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 

 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  2.2

 11.30مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 11,27 مرمي كرميي 1
 11,19 أمني وايل 2
 11,18 مصطفى تشاتشي 3
 11,12 عبد الرمحان جوابري 4
 11,08 حياة اببن عبد الوه 5
 11 إميان هوشر 6
 10,98 رمية عرمي 7
 10,93 امني شطييب 8
 10,92 فاطمة الزهراء  بن صغري 9

 10,9 مجيلة زكريين 10
 10,9 لبىن برزاق 11
 10,8 فؤاد لعروسي 12
 10,77 مسرية قايد 13
 10,77 سهام جوهل  14
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 10,76 فريدة محود 15
 10,74 أمساء آيت بوعلي 16
 10,73 مرزاق بن قويطن  17
 10,68 مرمي عبة 18
 10,64 مهدية معمر 19
 10,63 صونية اسعاد 20
 10,61 ابسم بولعشب 21
 10,6 هنلى شبعاين 22
 10,6 امينة لعبيدي 23
 10,57 بالل أعراب 24
 10,56 يسمينة  عمراوي 25
 10,56 وهيبة بن اتمر  26
 10,49 زكية دمحاين 27
 10,48 محزة محر العني 28
 10,41 أمينة زبوج 29
 10,4 صربينة خبوش 30
 10,38 صربينة مساعيل 31
 10,37 كرمية خداش 32
 10,37 مسري عقيب 33
 10,34 دالل عطيش 34
 10,32 مسرية خيدري 35
 10,3 عدالن قاضي 36
 10,29 عبدالنور حمور 37
 10,27 أمساء يونس 38
 10,26 عادل حدهم 39
 10,25 نورة هبلول 40
 10,23 هوارية غامل  41
 10,17 نسيمة بودومي 42
 10,1 خدجية بن سامل 43
 10,07 سيدعلي قرصاين 44
 10,06 خدجية خليفي 45
 10,04 عيسى محودي 46
 9,99 عبد العزيز عباس 47
 9,94 رابح بومعزة 48
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 9,91 فايزة أوراري 49
 9,88 إبتسام أكلي 50
 9,81 احسن قالل 51
 9,74 عبد الكرمي بن شابخ 52
 9,7 ليليا بن حاج  53
 9,47 عبداحلق بولبداوي  54
 9,42 نورالدين بودليوة 55
 9,34 مرمي حيوين 56
 9,22 خالف ماسينيسا شعيبات 57
 9,2 أسيا هبيج 58
 9,1 عبد الغين مزيود 59
 9,07 مهدي بزيع 60

 
 – LMD 2021خارج اجلامعة  3
عدم مطابقة امللف بسبب  رغم أحقيتهم يف الرتتيب %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  3-1

 للشروط املطلوبة للرتشح

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 تيغريين أمينة عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 02 لعجاج فرايل عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 03 لعرج فرايل إيداع شهادة حسن السرية والسلوك عدم

 04 جالب شيماء عدم إيداع كشوف النقاط وشهادة حسن السرية والسلوك

 05 عزي أمين عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 06 قريين إسالم عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 
 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  3-2

 10.27مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 10,25 يونس زغيشي 1
 10,16 جهيدة يوسفي 2
 10,13 رانيا زغواين 3
 10,13 حممد دراز 4
 10,07 اميان بوبشال 5
 10,03 عبد ااستار يوسف 6
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 9,96 رفيق عبد املؤمن بلحوت 7
 9,85 حممد يزيد مطاي 8
 9,81 مجال مخيسي 9

 9,79 خولة بوطرة 10
 9,46 زين الدين بن حايه 11
 9,45 جيديوي مسية  12
 9,38 بلمهل حسان دواجي 13
 9,36 زينة ابنوح 14
 9,33 عبد الرؤوف عباس 15
 9,32 موسى فالح 16
 9,02 مسية فرحاين 17
 5,07 رمزي دهلومي 18
 0 نسرسن حداد 19

 

 2021قبل  – LMDخارج اجلامعة  4
 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 الزغيمي حممد الطاهر عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 02 جعريط أسامة السلوكة و عدم إيداع: كشف نقاط البكالوراي، كشوف النقاط  وشهادة حسن السري 

 03 بليلي إمساعيل متحصل على شهادة املاسرت

 04 بوضياف وليد عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 05 رمحاين عيسى مهدي عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 06 متيجي أكرم متحصل على شهادة املاسرت

 07 أوعلوش يوسف عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 08 سومر بشرى ة الليسانسعدم إيداع شهاد

 09 زيتوين أسامة مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 

  CLASSIQUE - خارج اجلامعة 5
عدم مطابقة امللف بسبب  رغم أحقيتهم يف الرتتيب %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  1.5

 للشروط املطلوبة للرتشح

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 جندر مرمي داع شهادة حسن السرية والسلوكعدم إي

 02 العاطف مرمي عدم إيداع كشف نقاط البكالوراي وشهادة الليسانس

 03 بكوش رمية عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 04 دابح عيسى عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك
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 05 شبل نوال مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 06 سعدوين ايسني ع شهادة الليسانسعدم إيدا 

 07 عبد هللا فضيلة متحصلة على شهادة املاسرت

 08 بن حدوش فتيحة مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 09 قبايلي نسرين عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 10 نقودي حسني بكالوراي شعبة أداب

 11 حممدبلمودع  عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 12 صيدون كنزة عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 13 بوقالل حياة عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 14 طيبش صورية عدم إيداع كشف نقاط البكالوراي

 15 طاهرحممد بكالوراي شعبة أداب

 16 غديد إمساعيل عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 17 جدادرة عبد احلليم سن السرية والسلوكعدم إيداع شهادة ح

 18 دالل سيف الدين مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 19 شتوح شكري فيصل بكالوراي شعبة أداب

 20 رزيقي مهدي شهادة الليسانس شعبة العلوم القانونية

 21 العيموش ميسوم عدم إيداع شهادة الليسانس

 

 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021ادة املاسرت قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشه 2.5

 09.81مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 9,65 نوح  بن قارة  1
 6,48 أمينة شريف 2
 0 حممد وايف 3

 
من  على شهادة املاسرت بسبب تسجيلهم يف املاسرت أو حتصلهم PROGRESمنصة  املرفوضون بعد دراسة امللفات على 6

 :قبل
 املوسم اجلامعي ألول تسجيل مالحظة االسم اللقب

 2019/2020 البليدةمن جامعة  2متحصل على املاسرت  حممد ربوح 1
 2018/2019 بعنابة 1مسجل يف ماسرت  خوله غول  2
 2018/2019 ابألغواط 1مسجل يف ماسرت  يوسف لعزايل 3
 2019/2020 3امعة اجلزائر جب 1مسجل يف ماسرت  سامية سعيدي 4
 2020/2021 3جبامعة اجلزائر  1مسجل يف ماسرت  يسرى بن تفات  5
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 2020/2021 3جبامعة اجلزائر  1مسجل يف ماسرت  إنصاف  سلمان  6
2021/2022 1مسجل يف ماسرت  أكرم عبيدي 7  
 2019/2020 2مسجل يف ماسرت  حممد إسالم عيون 8
 2021/2022 1مسجل يف ماسرت  رانيا  رمحة 9

 يف مدرسة عليا 2مسجل يف ماسرت  نسيمة حشاين 10
 3جبامعة اجلزائر  1مسجل يف ماسرت  شعيب حماتف 11
 3جبامعة اجلزائر  1مسجل يف ماسرت  وسيم سيدعزارة 12
 3جلزائر جبامعة ا 1مسجل يف ماسرت  روميساء بن سامل 13
 يوجد طالبني مسجالن بنفس رقم التسجيل أسامة مدين قالوي 14

 

 


