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 ابراهيم سلطان شيبوط – 3جامعة الجزائر 

 اإلعالم واالتصالعلوم كلية 

 

 

 

 LMD – 03جامعة اجلزائر  -1

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

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 ساملي مشس الدين ثة(ثانية والثاللسنة الايف  اط السنة الثانية والثالثة )وضع كشف نقاط السنة األوىلعدم إيداع كشف نق

 02 بلعرييب أسيا عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 03 خمالفة أمساء التخصصات املطلوبة من قبل الطالبة غري متاحة 

 04 ابراهيم حممد تنظيمي تصالا – 2019حائزة على شهادة املاسرت يف سنة 

 05 بككان فتيحة عدم إيداع كشف نقاط البكالوراي

 06 مزار أمينة املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 07 عرابن هبة أحالم عدم إيداع كشف نقاط البكالوراي وشهادة حسن السرية والسلوك

 08 جربو مهدي ه(عدم إيداع كشف نقاط السنة الثانية )وضع كشف نقاط السنة األوىل يف مكان

 09 بلحاج أمرية التصال والعالقات العامة ا – 2020حائزة على شهادة املاسرت يف سنة 

 10 عوف وسام عدم التصريح ابلدورة االستدراكية للسداسي اخلامس

 11 حراث أمال عدم إيداع شهادة الليسانس

 12 مدوش منال عدم التصريح ابلدورة االستدراكية للسداسي اخلامس

 13 بن جفال سامل عدم إيداع كشف نقاط البكالوراي
 

 

 

 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  2.1
 10.12مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 10,07 نوال  مزاين آيت  1
 10,04 عماد مواقي بناين  2
 10,03 شيماء زربوط 3
 10,02 روزة دابش 4
 10 سومية يسرى صغري عمار 5
 9,99 اسالم رابح 6
 9,99 اميان رمية ايسف 7
 9,99 سارة بوحال 8
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 9,99 فلة عشار 9
 9,96 اميان شويدر 10
 9,93 مسية لوابر 11
 9,92 مسيسيليا بركال 12
 9,84 نور اهلدى بداوي 13
 9,82 ايمسني  بوعو   14
 9,8 زهرة العكري 15
 9,76 حنان مالخ 16
 9,73 مارية صاحل 17
 9,7 فؤاد حالف 18
 9,69 نسرين مرمي 19
 9,69 رشيد سويف 20
 9,67 صربينة توايت 21
 9,67 حممد لطفي انيت سليمان 22
 9,66 شهيناز بوزمادة 23
 9,65 ن نسري شبوط 24
 9,65 إبراهيم انصف 25
 9,61 طارق بن عبد هللا 26
 9,6 كنزة  بن سعيد  27
 9,6 سلمى شنويف 28
 9,59 حممد عياشي 29
 9,53 نرميان شتوف 30
 9,52 احسن محو 31
 9,5 يوسف أمني عبداالوي 32
 9,5 مروة فحام 33
 9,46 عبد هللا بن مهل 34
 9,41 وليد ترابح 35
 9,41 عادل دةبن عي 36
 9,4 خدجية عناب 37
 9,36 حممد مهدي بوراس  38
 9,17 صهيب محيداش 39
 8,87 خدجية  لعرينونة  40
 8,72 رايض عمور 41
 8,31 دالل طيب  42
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 – 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 قاسي وعلي فطة إيداع شهادة تكوين مهين يف معهد عوض شهادة الليسانس

 02 انجي فريدة )عدم توفر مقاعد بيداغوجية( التخصص املطلوب غري متاح

 03 بوتنجاص خدجية الرابعة عوضا عنهعدم إيداع كشف نقاط السنة األوىل ووضع كشف نقاط السنة 

 04 جياليل محيدة عوض شهادة حسن السرية والسلوك البكالورايإيداع شهادة 

 05 بوداود أمينة عدم إيداع كشف نقاط البكالوراي

 06 رحيل لزهر مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

ادة حسن نية+ شهلثااقاط السنة عدم إيداع كل من: كشف نقاط البكالوراي+ شهادة الليسانس+ كشف ن
 07 عبيد كنزة السرية والسلوك

 08 زعيط اندية عدم وجود اخلتم واالمضاء يف شهادة حسن السرية والسلوك

 09 محيدي صليحة إيداع وثيقة السوابق العدلية عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 10 خنوش عبلة عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 11 بوشكوم المية طلوب غري متاح )عدم توفر مقاعد بيداغوجية(التخصص امل

سرية حسن ال هادةشعدم إيداع كشف نقاط البكالوراي + إيداع كشف نقاط شهادة البكالوراي عوض 
 والسلوك

 12 تونسي خالد

ة ن السري ة حسآخر )الطالب مسلم سعد( عوض شهاد بإيداع كشف نقاط شهادة البكالوراي لطال
 والسلوك

 13 مسعودي حممد

 14 اسليماين وليد عدم التصريح بكامل الكشوف )هناك فراغ بني السنوات اجلامعية( 

 15 طاهر كرمية إيداع كشوف نقاط السنتني األوىل والثانية عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 16 مولباط عائشة لثة + شهادة الليسانسكشف نقاط السنة الثاكل من    عدم إيداع 

 17 بعارسية أمينة م حتميل أي وثيقة يف املنصةمل يت

 18 حيقون رمحة نه(مكا عدم إيداع كشف نقاط السنة الثانية )مت إيداع كشف نقاط السنة الرابعة يف

 19 عني جانب نعيمة واجلامعة ةكشف نقاط السنة الثانية والرابعة ال يتضمن معلومات الطالب

 20 بن دريس وردة علومات الطالبة واجلامعةكشوف النقاط لألربع سنوات ال يتضمن م

يداع شهادة إ+ عدم  كانه(مشهادة جناح يف السنة أوىل يف ف نقاط السنة أوىل )مت إيداع عدم إيداع كش
 21 ايسية فاطمة حسن السرية والسلوك )مت إيداع شهادة املناقشة يف مكاهنا(
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 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  2.2
 010.5مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 10,47 حممد االمني حاج علي 1
 10,47 اسامة سبع 2
 10,45 جريبية براهيم 3
 10,45 سليم بوزيد 4
 10,42 ملالكعبد ا عداد 5
 10,38 مسية كحيلي 6
 10,38 مروان  ربيحة 7
 10,37 شهرزاد  ديب 8
 10,37 عائشة لعجال 9

 10,35 وسام طبول 10
 10,35 نسيمة مروان 11
 10,34 مهدي العيشاوي 12
 10,34 مهدي براهيمي 13
 10,34 مركوندة طري 14
 10,31 علي دريوش 15
 10,3 حممد  عاشور مكزين 16
 10,28 حسني بومعايل 17
 10,28 ايمسينة زوبريي 18
 10,25 إبراهيم بوضياف 19
 10,25 دليلة مالك 20
 10,25 كمال  بوزار 21
 10,24 ابسم مرزوقي 22
 10,24 عبد القادر لعروسي 23
 10,23 أمني خلول 24
 10,23 مهي بلقاضي 25
 10,21 المية بن فضة 26
 10,18 كتية بوانب 27
 10,17 حسينة دوعا 28
 10,15 غنية بوعبدهللا 29
 10,15 خولة مساين 30
 10,12 نسرين رمحوين 31
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 10,05 مروان بن عبد هللا 32
 10,03 صارة بن كو سة 33
 10 اهلادي حدان 34
 9,98 عبد اجلليل  جرود 35
 9,91 كاميليا بن دريسي  36
 9,88 عبد اجلليل  بغدادي  37
 9,82 نسيمة إيريد 38
 9,76 فاطمة الزهراء سويف  39
 9,72 سفيان غيموز 40
 9,58 عادل توايت 41
 9,48 جنية دغموم 42
 9,4 مسية بورحلة 43
 9,28 زوبيدة براهيمي 44
 9,08 لطيفة بن سونة  45
 8,9 فريدة خرموس 46
 7,48 نسرين محيدي 47
 

 – LMD 2021خارج اجلامعة  -3
عدم مطابقة امللف بسبب  رغم أحقيتهم يف الرتتيب %20نسبة  2021هادة املاسرت قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لش 1.3

 للشروط املطلوبة للرتشح

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 العراجي إكرام عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 02 صاحلي حممد الشريف عدم إيداع كشف نقاط البكالوراي

 03 فتال نبيلة ا شهادة الليسانساملطلوبة ما عد الواثئقعدم إيداع 

 04 عجاج شيماء عدم إيداع كشف نقاط السنة الثالثة

 05 بن انجي غفران املطلوبة ما عدا شهادة الليسانس الواثئقعدم إيداع 

 06 بوحمراب أمال التخصصات املطلوبة من قبل الطالبة غري متاحة 

 07 بن شعاعة أمال عدم إيداع كشف نقاط البكالوراي

 08 وايف اللة سيت لورقة(ا أعلى معة يفاخلتم، التوقيع، الرتويصة )إسم اجلا تتضمنشهادة حسن السرية والسلوك ال 

 09 بوقعدة بالل كشف نقاط السنة الثالثة غري قابل للقراءة لصغر حجمه

 10 براكتية شروق عدم إيداع كشف نقاط السداسي الثاين

 11 الشيخ أمحد عبد الكرمي عدم إيداع كشف نقاط السنة الثانية

 12 يعالوي أمال التخصصات املطلوبة من قبل الطالبة غري متوفرة 

 13 صادقي نسرين عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك )إيداع كشف البكالوراي يف مكاهنا(
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 14 خللف نرميان عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 15 مساعيلبن موسى ا عدم إيداع شهادة الليسانس
 

 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  2.3
 12.91مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 12,84 يونس عابد 1
 12,82 عبد الرزاق حملرزي 2
 12,81 نسرين لعرايب 3
 12,77 فريوز ايمسني أرجيلوس 4
 12,76 ثناء رواحبي 5
 12,69 سرين سقاي 6
 12,67 عبد اجمليد داحيا 7
 12,67 صربينة محيسي 8
 12,66 لبىن  قندافة  9

 12,64 حممد امني صاحلي 10
 12,58 سعاد دغنوش 11
 12,56 جناة ابلبشري 12
 12,56 حسام الدين  يوسف 13
 12,54 مسعودة منال لوطو 14
 12,52 ليسيا جيهان  عبدالنيب  15
 12,48 منال برحايل  16
 12,47 خرية عسري 17
 12,46 مروان مدوين 18
 12,44 منال شراطي 19
 12,43 خدجية محيش 20
 12,42 مسية بلعزري  21
 12,42 حياة سرور عاليل 22
 12,41 انفال بن حاسني 23
 12,38 كوثر العقون 24
 12,36 أحممد العبادي 25
 12,36 هاجر عرايب 26
 12,33 هديل حويشي 27
 12,33 عمر  ابيشي  28
 12,33 ايناس محيطوش 29
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 12,33 مروى وانس 30
 12,28 مسية عوماوي 31
 12,25 عبد احلي  بشقاق  32
 12,24 كوثر تتاي 33
 12,23 زكرايء تكروشني 34
 12,21 حممد كرمي بن جيار 35
 12,19 أماين  زعرور 36
 12,14 فارس خالف 37
 12,14 حممد هامشي  38
 12,14 نوراميان شيخي 39
 12,11 فاطمة الزهراء بودراهم 40
 12,08 أمرية فرايل  دلندي 41
 12,07 ايسر نواورية 42
 12,07 دنية محزة 43
 12,04 اجلياليل  هين 44
 12,03 حمسن نورالدين بودوخة 45
 12,03 عبدالناصر الطييب 46
 12,02 أحالم  القطيب 47
 12,01 جناة  بوعلباين  48
 12,01 أسامة زايدي 49
 12,01 شيماء براف 50
 12,01 هشام مزاورو  51
 11,99 سامي خزوز 52
 11,98 خدجية نويشي 53
 11,96 اروى غرايبية 54
 11,93 مروة بن محودة  55
 11,9 شهيناز فكاير 56
 11,89 مرمي هبلول 57
 11,83 بشرى ضيف 58
 11,83 مياسة عبري زيتوين 59
 11,82 رانيا معيوف 60
 11,81 نسرين ملياين 61
 11,79 ايمسني مواكايف 62
 11,78 مرمي بوصبع  63



8 

 11,78 عبداحلي مقران 64
 11,73 ليندة  زاين  65
 11,71 اهلام كرارموش 66
 11,71 هناد شيبان  67
 11,7 احالم ربيع 68
 11,68 سومية بربوشي 69
 11,68 نسرين بوطبال  70
 11,66 حسيبة عوري 71
 11,66 بشرى صايف 72
 11,64 مرمي عبدون 73
 11,63 حممد العيد عبايدي 74
 11,61 وائم  برو 75
 11,61 إميان شراطي 76
 11,58 صهيب يونس  77
 11,57 ايناس نورة زابر 78
 11,54 امين فرحية 79
 11,52 علي سويفي 80
 11,49 بسمة انبت 81
 11,49 فاطيمة بلقاضي 82
 11,48 سامية قريين 83
 11,47 حممد الفضه 84
 11,47 عبد اجلليل بوعيش 85
 11,46 هاين مجعي 86
 11,45 امرية بن يوسف 87
 11,44 زين العابدين بقرية 88
 11,42 وائم سرجان 89
 11,41 رمحانعبد ال عمارروانة  90
 11,41 جسام الدين دهان 91
 11,41 أميمة  قروايل  92
 11,41 راين كبوية 93
 11,4 رمي عمرية 94
 11,39 صاحلة بن حمسن  95
 11,39 ايمسني سلماين 96
 11,39 عبد الرزاق  حاج قويدر  97



9 

 11,38 لزهر بدري 98
 11,37 سوار مناصرية 99

 11,36 رابح شطاح 100
 11,33 كرم  وان عد 101
 11,32 امساعيل مكي 102
 11,3 عبد اجمليد صف الدين 103
 11,3 رابح قراش 104
 11,27 زينب أوالدبوبو 105
 11,26 أماين ام اخلري جروين 106
 11,25 حممد بلحارث 107
 11,25 امينة علواين 108
 11,23 لينة عمران  109
 11,22 صفاء  حسيين  110
 11,18 مةنسي زبريي  111
 11,16 نورهان سعادة 112
 11,16 مروة ملرابط 113
 11,16 عبد الرؤوف اباب سيدي 114
 11,16 نوال بلميهوب 115
 11,13 نورة وارو  116
 11,12 خولة سعدية بوعبديل 117
 11,1 زينب بوحلية 118
 11,09 وفاء ڨشان 119
 11,07 عمر لعراس 120
 11,06 أمينة خليفي 121
 11,04 خرية عومر 122
 11,04 يونس قامسي 123
 11,03 فطيمة عاشور  124
 11 امساء لعرج 125
 10,99 بسمة بوروينة  126
 10,98 أمرية بن سعيد 127
 10,97 حممد امني  زعالمي 128
 10,94 خدجية قويدر عراييب 129
 10,94 انيس لرية 130
 10,93 هناد بن عامر 131
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 10,91 كرمعبد احلق ا  لونيس 132
 10,89 مىن عزوز 133
 10,83 امساء كسري 134
 10,83 أسامة قريش 135
 10,81 احالم  طاهري  136
 10,81 وصال ميهويب 137
 10,8 حياة اخلن 138
 10,76 صونية  صدقاوي 139
 10,75 هناء ابسامل 140
 10,72 ترومباجي عبد الرمحان 141
 10,72 اشواق عيسوس  142
 10,68 هاجر دمحاين 143
 10,65 أمال شوحيي 144
 10,62 عبد الرحيم قوادري 145
 10,61 عماد مناوي 146
 10,59 مروة رزوق 147
 10,58 رانيا دقداق 148
 10,58 اجلمعي  بن زايدي 149
 10,56 آية أوشن 150
 10,56 أركم مرسالم 151
 10,55 أشواق  بلهانية  152
 10,54 مسرية بلمختار 153
 10,53 علي  بوحنيش  154
 10,52 اكرام عاللة 155
 10,51 عادل محودة 156
 10,51 جناة  عباسي  157
 10,5 أنفال ديدون 158
 10,47 وائل  بورقعة 159
 10,47 عبدهللا الشيخ 160
 10,39 اينيس لباوي 161
 10,37 رمية بوخالفة 162
 10,36 حممد  تيفور  163
 10,33 كنزة جايلڨ 164
 10,32 عيسى  لبصري  165
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 10,32 فاتح فياليل 166
 10,3 خالد قسايسية 167
 10,27 حفصية بومشال 168
 10,21 رانيا  سليماين  169
 10,21 صالح الدين  صمادي  170
 10,12 لينة برزايل 171
 10,1 نور اهلدى بوقطوشة 172
 10,09 نور اهلدى ابلعاين 173
 10,06 صهيب خن 174
 10 مروى شيمنو  175
 9,77 ميمونة سعيدات 176
 9,61 ندى سايح 177
 9,43 أعمر عقوين  178
 8,99 نسيمة  شنيط 179
 7,41 نسرين تركي 180
 0 حممد أنس معروف 181
 0 حممد اسالم حايد 182

 
 2021قبل  – LMDخارج اجلامعة  -4

عدم مطابقة امللف بسبب  حقيتهم يف الرتتيبرغم أ %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  1.4
 للشروط املطلوبة للرتشح

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 جواد هاجر التخصصات املطلوبة من قبل الطالبة غري متاحة 

 02 بوسنينجة هيثم (ISMASالشهادة غري متطابقة مع ختصصات الكلية )

 03 فرحي عائشة حائزة على شهادة املاسرت

 04 براهيمي عبد احلميد كشف نقاط السنة الثانية  عدم إيداع

 05 مرزوق جنالء عدم إيداع كشف نقاط السنة الثالثة

 06 زرنوح عيسى (ISMASالشهادة غري متطابقة مع ختصصات الكلية )

 07 مكيديش اكرام ايمسني عدم إيداع كشف نقاط السنة األوىل، الثانية والثالثة

 08 خليف يوسف والسلوك عدم إيداع شهادة حسن السرية

 09 بودبوز وليد عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 10 عفيصىة خليل عدم إيداع كشف نقاط السنة األوىل، الثانية والثالثة

 11 بوحبيلة نبيل عدم إيداع كشف نقاط مجيع السداسيات ما عدا السداسي الثاين

 12 فكايري خرية وعالقات عامة تصالا - 2019حائزة على شهادة املاسرت يف سنة 
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 13 مساعلي نورة عدم إيداع كشف نقاط البكالوراي

 14 دريس كسية عدم إيداع كشف نقاط السنة الثانية

 15 زيتوين رافع املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 16 لعراب كهينة عدم إيداع كشف نقاط السنة الثالثة

 17 لكحل عثمان ح الطالباص بنجا اخل غياب كشف نقاط السنة الثانيةعدم التصريح إبعادة السنة الثانية ملرتني و 

 18 معطى هللا عابد لم االجتماع الرتبويع – 2018حائزة على شهادة املاسرت يف سنة 

 19 عجايب جنيب امعيةة اجلكشف نقاط السنة أوىل ال يتضمن املعلومات املتعلقة ابلطالب، السنة والسن

 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021رشحهم لشهادة املاسرت قائمة الطلبة املرفوض ت 2.4
 10.76مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 10,73 ليندة  زهاين  1
 10,7 مجال غفور 2
 10,69 بن آمنة  هاجر  3
 10,69 د عليسي بن العيطر 4
 10,65 هارون لفرادة 5
 10,56 عبدالنور حممدي 6
 10,51 فؤاد أوعقاب 7
 10,5 راضية  بوغريغزة 8
 10,41 روزة سعيداين 9

 10,38 كنزة كشطال 10
 10,3 امساعيل عيواز 11
 10,27 عماد محيدة 12
 10,26 فلة سالطنية 13
 10,25 ابراهيم سابع 14
 10,21 سفيان أبراز 15
 10,21 صالح الدين انڨبن س 16
 10,17 حممد األمني  سجال 17
 10,11 مرمي بشكيط 18
 10,09 موسى منغور 19
 10,09 أسامة  سنوسي  20
 10,09 زينب بوديب 21
 10,04 شعيب بوصبيعة 22
 10,03 جالل الدين خليفة 23
 10,01 شرف الدين عطية 24
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 9,97 منذر دابيلية 25
 9,94 اسامة جديد 26
 9,93 نذير مقحوت 27
 9,86 اندية صيفي 28
 9,83 أيوب شيشون 29
 9,74 مسرية سهيل 30
 9,71 ابراهيم عباسي 31
 9,65 جناة شاليب 32
 9,64 نوارة مشاع 33
 9,59 حسناء بوعروج  34
 9,29 نبيلة  هرموش 35
 9,18 فاتح بعيبش 36
 0 انفال خلشني 37

 
  CLASSIQUE - خارج اجلامعة -5

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 قارة رميساء م القرىأجامعة  –بية عدم توفر املعادلة لكشوف النقاط للسنوات األربعة اخلاصة ابلشهادة األجن

 02 حممـد اغواليش لسمعي البصري والفضاء العموميا – 2014حائز على شهادة املاسرت يف سنة 

 03 قالزين عبد احل عدم إيداع شهادة الليسانس

 04 تريسة سلمى لطالبة )مهندس إعالم آيل( غري متوافق مع ختصصات الكليةاختصص شهادة 

 05 راحبى فاطمة عدم إيداع شهادة الليسانس

 06 مواي فاطمة الزهراء عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 07 يوسف حممـد املطلوبة ما عدا كشف نقاط البكالوراي الواثئقعدم إيداع 

 08 محودي سارة املطلوبة الواثئقم إيداع عد

 09 مرزوقن سعيد شهادة حسن السرية والسلوك ال تتضمن على اخلتم والتوقيع

 10 كوكة أحالم ختصص شهادة الطالبة )إدارة الصحة( ال يتوافق مع ختصصات الكلية

 11 عثمان حورية املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 12 عزوز صاحل يتضمن مجيع املعلومات املتعلقة ابلطالب كشف السنة الثانية والثالثة ال

 13 بلحفاف ابتسام ختصص شهادة الليسانس للطالبة )ترمجة( غري متوافق مع ختصصات الكلية
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سرت هم على شهادة املابسبب تسجيلهم يف املاسرت أو حتصل PROGRESاملرفوضون بعد دراسة امللفات على منصة  -6
 :من قبل

 املوسم اجلامعي ألول تسجيل مالحظة االسم اللقب
 2020/2021 3جبامعة اجلزائر  1مسجل يف ماسرت  ذكرى معمري  1
 2020/2021 3جبامعة اجلزائر  2مسجل يف ماسرت  منري جابري 2
 2020/2021 3جبامعة اجلزائر  2مسجل يف ماسرت  نور اهلدى فليح 3
 2020/2021 1مسجل يف ماسرت  حممد األمني بوتوتة 4
 2020/2021 ابتنةجبامعة  2ماسرت  سيف الدين  داي 5
 2020/2021 1مسجل يف ماسرت  امساعيل حفصي 6
 2018/2019 1مسجل يف ماسرت  صافية طيار 7
 2020/2021 2مسجل يف ماسرت  عصام لشهب 8
 2019/2020 2مسجل يف ماسرت  أمنة مناد 9

 2021/2022 2مسجل يف ماسرت  زهرة  بودرابلة  10
 2020/2021 1مسجل يف ماسرت  فاروق  حركات 11
 2021/2022 2البليدة جبامعة  2ماسرت  نوراهلدى تشيتشة 12
 2019/2020 3اجلزائر جبامعة  2ماسرت  حمسن ڨعزو 13
 2020/2021 تبسةجبامعة  2ماسرت  عبد السميع طاهر 14
 2020/2021 جبامعة البليدة 1مسجل يف ماسرت  عامر طوماش 15
 2019/2020 3اجلزائر جبامعة  2ماسرت  سعاد أم اخلري  زوبريي 16
 2021/2022 قسنطينةجبامعة  1مسجل يف ماسرت  يونس عابد 17
 3اجلزائر جبامعة  2ماسرت  كلثوم بوحنيك 18

 3اجلزائر جبامعة  1ماسرت  هاجر بلوشراين 19

 3اجلزائر جبامعة  2ماسرت  مرمي بن كسريات 20

 3اجلزائر جبامعة  1ماسرت  شهيناز حريش 21

 3اجلزائر جبامعة  1ماسرت  انور  موجوب  22

 3اجلزائر جبامعة  1ماسرت  عبد الرزاق بور 23

 3اجلزائر جبامعة  2ماسرت  جويدة ايمسني وعاز 24

 2020/2021 1يف ماسرت  من قبل مسجل خلريام ا شنيط  25
 2019/2020 1يف ماسرت  من قبل مسجل العيد بليلي 26
 2018/2019 1يف ماسرت  من قبل مسجل مرمي زاين 27
 2018/2019 1يف ماسرت  من قبل مسجل ربيعة حجوج 28
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 2020/2021 1يف ماسرت  من قبل مسجل أنيس العشي 29
 2020/2021 1يف ماسرت  من قبل مسجل مهدي بواجلدري 30
 2020/2021 1يف ماسرت  من قبل مسجل صربينة بوعكاشة 31
 2020/2021  من قبل مسجل مىن زروقي 32
 2020/2021  من قبل مسجل نسيمة ورقلي 33

 


