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 ابراهيم سلطان شيبوط – 3جامعة الجزائر 

 معهد العلوم الرياضية والبدنية

  شعبة 
 تدريب رياض 

 

 

 رتتيبرغم أحقيتهم يف ال %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت 
 LMD - 03جامعة اجلزائر  -1

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 زماموش موىس ، أي الطالب سبق وسجل ماسرتسرتإيداع شهادة حسن السرية والسلوك خاصة ابملا

 02 عمور عبد الرحمان إيداع شهادة إبراء الذمة عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 
 - CLASSIQUE 03جامعة اجلزائر -2

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 ؤوفبرجم عبد الر  اسرتم، أي الطالب سبق وسجل إيداع شهادة حسن السرية والسلوك خاصة ابملاسرت

 02 عوج عبد القادر عدم التصريح ابجتياز الدورة االستدراكية يف السنة األوىل

 03 رماش سفيان عدم إيداع شهادة الليسانس

 
 - LMD 2021خارج اجلامعة  -3

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 عمريي حممد األمني عدم إيداع كشف نقاط شهادة البكالوراي

 02 مهدي أمحد طارق االستدراكية يف السداسي الثاينعدم التصريح ابجتياز الدورة 
 

 

 

 2021قبل  – LMDخارج اجلامعة  -4
 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 حوايف فيصل الطالب أهنى مرحلة املاسرت، والدليل على ذلك حمضر املناقشة املودع 

 02 بن سحنون كرمي وكوالسل سريةعوض شهادة حسن ال إيداع عبارة مل تسلم هذه الوثيقة بعد يف صفحة خاصة

 03 ارفيس حممد  إيداع شهادة الرتتيب عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 04 خالف رضوان عدم إيداع: كشوف نقاط السداسيات: األول، الثالث، اخلامس والسادس

 05 عواطي عبد اجلليل إيداع شهادة االختصاص عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 06 دريوش رضا عدم إيداع كشف نقاط السداسي الثاين

 
 
 
 

 مالحظة: تّم دراسة جميع ملفات املترشحين في هذه الشعبة
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  CLASSIQUE - خارج اجلامعة -5
 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 بن عبيد  عبد احلق ضة(الراي ر يفعدم التطابق مع التخصصات وميدان التكوين )شهادة دراسات عليا : مستشا

 02 عتو حممد أمني يف الرايضة() مستشار عدم تطابق الشهادة مع التخصصات املفتوحة 

 03 قرمة عادل عدم التصريح ابجتياز الدورة االستدراكية يف السنة األوىل

 
ن مدة املاسرت على شها بسبب تسجيلهم يف املاسرت أو حتصلهم PROGRESاملرفوضون بعد دراسة امللفات على منصة  -6

 :قبل
 املوسم اجلامعي ألول تسجيل مالحظة االسم اللقب

 2020/2021 3ائر جبامعة اجلز  1مسجل يف ماسرت  بومجعة برابش 1
 جبامعة جيجل 2على ماسرت متحصل  عماد شايب 2

 2020/2021 1مسجل يف ماسرت  زكرايء فريكح 3
 


