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 ابراهيم سلطان شيبوط – 3جامعة الجزائر 

 كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيي  

 المالية والمحاسبيةعلوم الشعبة 

 

 

 LMD – 03جامعة اجلزائر  1

عدم مطابقة امللف تيب بسبب رغم أحقيتهم يف الرت  %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  1-1
 املطلوبة للرتشح للشروط

 اللقب واالسم سبب الرفض
 01 خليفي كنزة عدالت مجيع السداسياتمب ما يتعلقفي عدم التصريح ابملعلومات احلقيقية

 02 حبة رانية منال الثاينو السداسيني األول عدم التصريح ابملعلومات احلقيقية فيما يتعلق مبعدالت 
 03 بوهراوة أمال سرت، أي الطالب سبق وسجل مااسرتإيداع شهادة حسن السرية والسلوك خاصة ابمل

 04 شايب سيد علي سرت، أي الطالب سبق وسجل ماإيداع شهادة حسن السرية والسلوك خاصة ابملاسرت
 05 سليماين حممد سرت، أي الطالب سبق وسجل ماإيداع شهادة حسن السرية والسلوك خاصة ابملاسرت

 06 مشيت هاجر السداسي األول عدلمب ما يتعلقفي عدم التصريح ابملعلومات احلقيقية
 07 مرموري مهدي مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 08 خنوسي ويسام عدم إيداع شهادة الليسانس 
 09 بوخبزة بالل ةورة غري الئقصع وضع مية، عدم إيداع كل من: كشف نقاط البكالوراي، كشوف نقاط السنة األوىل والثان

 

 

 

 

 من املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل %20نسبة  2021طلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت قائمة ال 1-2

 11.68مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 11,67 نسيبة  خالصي 1
 11,65 سليمة مصباح 2
 11,58 نذير بن جغلويل 3
 11,57 شهيناز حلوم 4
 11,56 اسالم قردة 5
 11,55 ليلية سريينة  ايت علي 6
 11,51 عبد احلميد رزوق 7
 11,5 فايلة نفري 8
 11,47 بالل بن عيسى 9

 11,39 ايمسني آيت حممد 10
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 11,36 رفيق صاصفي 11
 11,34 رفيق عاللو 12
 11,31 صفاء فول 13
 11,25 إنصاف تيتوم 14
 11,23 انيلة منال ومبورخ 15
 11,23 يوسف لعقوق 16
 11,19 فريد نعامي 17
 11,17 ايهاب عباد 18
 11,16 فتيحة يعقوب  19
 11,14 عبد احلكيم حممد بكوش 20
 11,14 امين سيف الدين  عيون 21
 11,07 مهى دحام 22
 11,04 خدجية عبد الغفار 23
 11,02 حممد اهلادي بن بعيود 24
 10,97 قيةر  جزيري 25
 10,95 حممد شاليل 26
 10,94 توفيق بوركيوة 27
 10,94 نصرالدين موزاوي 28
 10,94 فراح عباسي 29
 10,94 حسن الدين بوشخيمة 30
 10,91 اسامة بلعباس 31
 10,79 فدوى محادي 32
 10,74 ريثاء صحراوي  33
 10,73 مسعود زعيط 34
 10,68 عبد املالك بن جغلويل 35
 10,67 أمني اج مسعود احل 36
 10,67 آدم دريسي 37
 10,66 حممد ندير تيتون 38
 10,63 علي عبد الرمحان  بودينة  39
 10,6 ابتسام  بلعرييب  40
 10,59 اشواق صراوي 41
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 10,58 هدى زعمون 42
 10,57 يسمينة حلبيب 43
 10,57 بالل سامل كور 44
 10,52 زهور الكشبور  45
 10,48 هدى سعود 46
 10,47 خولة بغدادي 47
 10,45 شكيب حممد سعدي 48
 10,42 هارون عتوت 49
 10,41 عبد الغاين العريب 50
 10,4 نزمي غبالو 51
 10,39 امحد امني  عبدوعلي 52
 10,32 فاتح  زواد  53
 10,31 عادل بوالفوس  54
 10,28 فلة محزة 55
 10,27 حبيبة بن عسلون  56
 10,27 ماكرا بوركين 57
 10,27 نسرين فورماص 58
 10,24 رمي يعلى 59
 10,24 سومية جنار 60
 10,23 زكية دادي 61
 10,19 نرميان رابحي 62
 10,19 هشام درايس  63
 10,16 حممد شريف قاسيوي 64
 10,12 عبداحلكيم شريفي 65
 10,12 راين خنوسي  66
 10,08 فاطمة الزهراء اكرام  اوحدة 67
 10,06 رمحة ش برقا 68
 10,06 هناد لعبيد 69
 10,04 وسام عمري 70
 10,01 أسامة نواوي 71
 9,99 آدم عباس 72
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 9,96 فهيمة  شريفي  73
 9,96 يسمينة انجي 74
 9,95 حممد سعيدي 75
 9,95 مهدي داودي 76
 9,94 أسامة  رابعي 77
 9,94 حممد أمني  بسة 78
 9,93 منال إجير 79
 9,92 الطاهر العاليل 80
 9,91 حنان محوم 81
 9,91 جالل الدين جببج 82
 9,89 هيثم بيدة 83
 9,89 خولة  ابراهيمي 84
 9,88 هشام مزوان 85
 9,88 عبداجلليل  عزوز 86
 9,88 آمنة عويسي  87
 9,87 مهدي شوراق 88
 9,87 سيليا إصوالح 89
 9,86 سارة مكريي  90
 9,85 حممد قاضي 91
 9,85 فيصل لباد 92
 9,84 مرمي محادي  93
 9,83 صهيب  حكيمي 94
 9,83 عبد العزيز رايض بومساحة 95
 9,83 سيدعلي  لعالمة 96
 9,82 فلة اوشان  97
 9,81 امينة ساعد 98
 9,8 عبد املالك دميم 99

 9,79 دالية بطاطة 100
 9,77 سارة مليكش 101
 9,76 أمرية سكفايل 102
 9,75 حورية بن عبد هللا  103



5 

 9,75 ربيعة مشرف 104
 9,74 مرمي بن سامل 105
 9,73 أمساء طيب 106
 9,7 نرميان بومشدة 107
 9,7 حممد غاوي 108
 9,7 زهور زيدان 109
 9,69 عماد الدين زايين 110
 9,68 هشام هنار 111
 9,68 هاجر بوشينة 112
 9,67 يوسف بومحودة 113
 9,66 فاطمة الزهراء حممودي 114
 9,66 وليد كناين 115
 9,64 حممد أمني منلة 116
 9,64 مسية بريرب  117
 9,63 حكيم رمحي 118
 9,63 مهدي سويدي 119
 9,6 نور اهلدي دوراري  120
 9,6 مروى لربس 121
 9,6 حمي الدين جداي 122
 9,59 كميلية كرار 123
 9,59 فلة عداش  124
 9,58 رانيا رزق هللا 125
 9,57 هبة كميلية بن طالب 126
 9,57 منصف  معريش  127
 9,55 اكرام حمشوش 128
 9,55 سليمة زيدان 129
 9,55 حورية أقلمني 130
 9,51 بالل شعبان 131
 9,48 حسام لقدر  132
 9,47 خولة  وزار 133
 9,46 مروة  خالدي 134
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 9,45 عبد الرمحان أبو احلارث عزيزي 135
 9,44 سلمى  رومان  136
 9,43 عبداملالك اتزي 137
 9,43 عبدالرمحان طبش 138
 9,41 يوسف حاج زاين 139
 9,36 اهلام معيويف 140
 9,24 عبد احلق طهاري 141
 9,23 نبيلة مرزوق 142
 9,18 هيثم نصايبية 143
 9,15 كهينة إيراتين 144
 9,04 كرمية مسارة 145
 9,02 هباء الدين عكريش 146
 9 عادل برقوبة 147
 8,99 عبد الباقي بلقاسم 148
 8,81 حسني مهداوي 149
 8,7 مرمي بن عداش 150
 8,69 غنية شطاب 151
 0 ليندة مكاس 152
 0 فاطمة الزهراء مهران 153

 

 

 - CLASSIQUE 03جامعة اجلزائر 2
 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 صابر ابشا أمينة ةري كاملغانس ورة شهادة الليسإيداع شهادة إبراء الذمة عوض شهادة حسن السرية والسلوك + ص

 02 بوقراب أمينة إيداع كشف نقاط السنة الرابعة عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 03 مصباحي سهيلة عدم التصريح ابلدورة االستدراكية يف السنة الرابعة

 04 زايدي سليمة وضع ورقة بيضاء فارغة عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 05 بلمو أمساء وضع ورقة بيضاء فارغة عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 06 موهويب خدجية مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 07 بوجنوية أمحد إيداع شهادة الليسانس عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 08 شنوف حممد بالل إيداع شهادة الليسانس عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 09 بوزرطيط امساعيل داع شهادة حسن السرية والسلوكعدم إي

 10 بن حليمة فؤاد إيداع شهادة السوابق العدلية عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 11 بوسنة أمساء كشف نقاط السنة األوىل راسب
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 – LMD 2021خارج اجلامعة  3
عدم مطابقة امللف بسبب  يتهم يف الرتتيبرغم أحق %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  3-1

 للشروط املطلوبة للرتشح

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 بوسطوح حممد صالح شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 02 سوايب عقبة شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 03 كشكار مرمي عدالتملاب تعلقما ييف قيةعدم التصريح ابملعلومات احلقيشهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية + 

 04 سالمة سارة عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 05 سوادي يوسف شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 06 تليجة سارة إميان عدم إيداع كشف نقاط السنة الثانية

 07 عمروش أمين شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

بن حاج جياليل  مهنية وليس أكادميية شهادة الليسانس
 08 مقراوي أسامة

 09 جاب هللا ويسام شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 10 زرداين هديل رية والسلوكسن السحادة + شهوالثانيةوراي+كشوف نقاط السنتني األوىل عدم إيداع: كشف نقاط البكال

 مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة
مد عبد بن قريشي حم

 11 السالم

 12 عيسى دمحان شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 13 ابن الشيخ ادريس شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 14 بن سامل محزة شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 15 جدي مروان شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية
 

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

 12.27مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 12,22 شهيناز عبدي  1
 12,21 إهلام بزينة  2
 12,21 ء إسرا بلقوت  3
 12,2 ابراهيم  دودو  4
 12,17 عبد الصمد  صغري  5
 12,17 حممد جلوط 6
 12,16 هارون خزاري 7
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 12,15 امساء  ربعي 8
 12,07 ليلية زاين 9

 11,95 معاذ العلواين  10
 11,94 سفيان خبيت 11
 11,91 يسرى قويزي 12
 11,9 منري محي 13
 11,86 بوبكر الصديق ابكلية 14
 11,86 عائشة  يسني  15
 11,79 عواطف أوسهلة  16
 11,76 شعيب سراي 17
 11,71 مصطفى عيسى 18
 11,67 يعقوب حبري 19
 11,58 نضال بن نو نة 20
 11,57 إشراق بن طويل 21
 11,52 روميسة  فرساوي  22
 11,51 هناد مواس  23
 11,5 منال مرابح 24
 11,48 بشرى دوايل 25
 11,47 مابتسا محي 26
 11,43 رانيا قانة 27
 11,4 امني طويل 28
 11,38 سيف الدين حسناوي 29
 11,34 خلضر العارف 30
 11,3 فاطمة الزهراء بودين  31
 11,28 يونس  علي عباس  32
 11,25 نورة عيسو 33
 11,25 عبد املالك حساين 34
 11,24 نسرين لنقار 35
 11,2 أشواق جعفر 36
 11,17 صونيا عناب 37
 11,16 أماين  سلمي 38
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 11,15 أمين بن خالد 39
 11,11 عادل حزير 40
 11,11 رانية زغمايت 41
 11,04 نور اهلدى حنناح 42
 11,02 خالد شليب 43
 10,99 فرايل  معريش  44
 10,92 أمرية فراقنة 45
 10,85 شهيناز بلهوشات 46
 10,82 ايسر عبد اللطيف  بلخري 47
 10,81 زين الدين   عيساين 48
 10,81 عبد اجمليد جحا 49
 10,68 سناء بن مساعني 50
 10,66 فارس حممد حممود 51
 10,6 معوش ندير عبد املاليك 52
 10,6 حممد دودو  53
 10,57 فارس شاليب 54
 10,56 سفيان عبد السالم 55
 10,55 مروة  لغريب  56
 10,53 سليم  قادري  57
 10,52 خارإفت بن طويل  58
 10,51 حممد علي علوت 59
 10,5 الناصر  أيب امساعيل  60
 10,5 بالل بوسكسو  61
 10,47 ميينة ندا  ختاوي  62
 10,46 نورالدين بن البار 63
 10,41 بوثينة سي انصر 64
 10,38 رويدة لغليمي  65
 10,32 زين الدين  حساين  66
 10,31 رضا فاطمي 67
 10,31 محانعبد الر  لواكد 68
 10,29 وليد محداوي 69
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 10,25 راين  عكاك 70
 10,22 خدجية لونيس 71
 10,18 حنان ابيزيد 72
 10,18 نور اهلدى توشي 73
 10,18 مفتاح بلهوشات 74
 10,17 إبراهيم اخلليل صاري 75
 10,15 مرمي تيغرسي 76
 10,14 مشيسة سعدودي 77
 10,14 عبد الرمحان فرج 78
 10,13 حممد خري الدين  حاكم 79
 10,12 مجوعي شنيخر 80
 10,1 أسامة زواتين 81
 10,04 إميان سامعي 82
 10 حممد حممدي 83
 9,94 نبيل بولودنني 84
 9,93 أمينة سهيلي 85
 9,9 أيوب  مزوز  86
 9,89 حممد األمني خمتار  خمتاري 87
 9,87 شهيناز شطييب 88
 9,83 جابر الياس معروف  89
 9,83 سيف الدين عطار 90
 9,75 فادية ايت مبارك 91
 9,72 منصف ضياء الدين  عبديل  92
 9,7 رانية خلضاري 93
 9,7 آية سيلمي  94
 9,69 يونس كيحال 95
 9,67 هشام قادري 96
 9,65 حممد إسالم حواس 97
 9,64 سارة بومجعي 98
 9,64 وليد مخولة 99

 9,62 سفيان بداوي 100
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 9,6 سيف الدين  راجي بو  101
 9,6 حممد ملني مربوك 102
 9,59 وليد إدير 103
 9,55 أنيس  محوش  104
 9,54 حممد كاردو 105
 9,53 أمحد عيسى 106
 9,53 عائشة بوراس 107
 9,51 عبد الكرمي  جابر 108
 9,51 خولة دودار 109
 9,31 حممد األمني بن بريكة  110
 9,29 عالء الدين قاين  111
 9,25 سلسبيل زبري  112
 9,2 لويزة بوغالد 113
 9,17 حممد انيس  فرفاري 114
 9,09 بالل  حبزاز  115
 9,09 صونية عيسي 116
 8,93 جالل عدوان 117
 8,59 عادل فنيش 118

 
 2021قبل  – LMDخارج اجلامعة  4

 اللقب واالسم سبب الرفض
 01 لىبوقريقة لي عدم إيداع كشف نقاط السنة األوىل

 02 بن مرادي عبد احلفيظ وضع ورقة بيضاء فارغة عوض شهادة حسن السرية والسلوك
 ة والسلوكالسري  ة حسنوشهاد شهادة الليسانسكل من: إيداع الشهادة املدرسية للسنة الثالثة عوض  

 وكشف نقاط السنة الثالثة
 03 أمحد النيسبوري تقيو

 04 حنال صربينة الحيةشهادة النجاح املؤقتة ليسانس منتهية الص
 05 زواغي ليندة عدل السداسي اخلامسمب ما يتعلقفي عدم التصريح ابملعلومات احلقيقية

 06 قندوسي عبد الرمحن انسالليس راسةعدم تطابق السنوات املصرح هبا يف شهادة حسن السرية والسلوك مع سنوات د
 07 نبو إهلام سرتطالب سبق وسجل ما، أي الإيداع شهادة حسن السرية والسلوك خاصة ابملاسرت

 08 بوزنوت سارة عدم إيداع: كشوف نقاط السنوات الثالث+ شهادة حسن السرية والسلوك
 09 لعبابسة مىن مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 10 بوبطة أسامة السنة األوىلعدم التصريح ابجتياز الدورة االستدراكية يف 
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 11 وقاد علي ة والسلوكعدم إيداع شهادة حسن السري 
 12 ختنوين يونس ة الثالثةة للسنثانيمن السنة ال عدم التصريح ابجتياز الدورة االستدراكية + االنتقال بديون

 13 حضري إلياس السنة األوىلعدم التصريح ابجتياز الدورة االستدراكية يف 
 14 بن منصور أبو عبيدة عدم إيداع كشف نقاط شهادة البكالوراي

هادة حسن شا يف رح هب+عدم تطابق السنوات املص هادة النجاح املؤقتة ليسانس منتهية الصالحيةش
 السرية والسلوك مع سنوات دراسة الليسانس

 15 هبلول عبد الغين

 16 الواضح مرمي شهادة النجاح املؤقتة ليسانس منتهية الصالحية
 17 دزايت علي عدم إيداع شهادة الليسانس

 

  CLASSIQUE - ةخارج اجلامع 5
 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 كامل عبد الواحد إيداع شهادة الليسانس ابللغة الفرنسية عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 02 قارة شهيناز شهادة الليسانس من املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء التطبيقي

 03 يوسفبوشاقور  دان(شهادة أستاذ تعليم اثنوي يف الرايضيات )عدم التطابق مع املي

 04 محيش عبد العزيز إيداع إشهاد ابلدراسة يف دراسات عليا عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 05 براهيمي مرمي عدل السنة الثالثةمب ما يتعلقفي عدم التصريح ابملعلومات احلقيقية

 06 ابدة فاروق عدم إيداع كشف نقاط شهادة البكالوراي

 07 بن أمحد نور الدين يقة يف املنصةمل يتم حتميل أي وث

 ثة والرابعة+الثال سنتني+ شهادة الليسانس+ كشوف نقاط ال كشف نقاط شهادة البكالورايعدم إيداع:  
 شهادة حسن السرية والسلوك

 08 بن عنرت صربينة

 09 قحاج محدي عبد احل ءةوغري قابلة للقرا كشوف نقاط السنتني الثانية والثالثة غري واضحة متاما

 على شهادة املاسرت أو حتصلهم اسرتاملبسبب تسجيلهم يف  PROGRESاملرفوضون بعد دراسة امللفات على منصة  6
 :من قبل
 ألول تسجيل املوسم اجلامعي مالحظة االسم اللقب

 2020/2021 بسطيف 1مسجل يف ماسرت  إميان بلعزوق 1
 2020/2021 ابلبليدة 1مسجل يف ماسرت  عماد بوخيط 2
 2018/2019 خبنشلة 1مسجل يف ماسرت  رابح فراح 3
 2018/2019 غردايةب 1اسرت مسجل يف م حسني مكاوي 4
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  عبد الفتاح بلجودي بن زرارة 5
 2020/2021 رقم تسجيل الطالب خاطئ كاظم زرواق 6
 2020/2021 2مسجل يف ماسرت  جنيب اسليماين  7
 2018/2019 1مسجل يف ماسرت  لطيفة بن عاشور 8
 2019/2020 2مسجل يف ماسرت  يوسف فرج 9
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 2019/2020 2مسجل يف ماسرت  عبد املنعم مشيل 10
 2019/2020 2مسجل يف ماسرت  رانية بومحزة 11
 2019/2020 2مسجل يف ماسرت  ويزة بوعزوين 12
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  أنيسة اتبيت 13
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  حممد أمني خاوه 14
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  سارة فودية 15
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  عبري كروري 16
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  عبد اجمليد جامي 17
 2019/2020 3 من جامعة اجلزائر 2متحصل على املاسرت  إبراهيم ابشي 18
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  بدر الدين معريش 19
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  يوسف محّار 20
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  روزة ايحي 21
 2020/2021 1مسجل يف ماسرت  عبدالرمحان بن شيه 22
 2019/2020 3 من جامعة اجلزائر 2متحصل على املاسرت  أمينة لدرع 23
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  منال شريفي 24
 2019/2020 3جبامعة اجلزائر  1مسجل يف ماسرت  أمرية ڤويزي  25
 2020/2021 بباتنة 1مسجل يف ماسرت  يعقوب قودة 26
 2020/2021 ابملدية 1مسجل يف ماسرت  يوسف أتشي 27
 2020/2021 بورقلة 1مسجل يف ماسرت  بوبكر زوايد 28
 2020/2021 1مسجل يف ماسرت  إسالم لعرابة 29

 


