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 ابراهيم سلطان شيبوط – 3جامعة الجزائر 

 كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيي  

 شعبة علوم التسيي  

 
 LMD – 03جامعة اجلزائر  1

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

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 حمجويب ايمسينة 2012 سنة + حائزة على شهادة املاسرت يف شهادة الليسانس إيداع عدم

 02 لشقر أحسن وىل ليسانساألسنة يف الالدورة االستدراكية  عدم التصريح ابجتياز

 03 شارف مرمي لقراءةلل قاب كل غريوشهادة الليسانس املودعتني صغري جدا بشكشف نقاط البكالوراي حجم  

 04 معايسي حممد أمني لسلوكة واشهادة الليسانس وشهادة حسن السري  كشف نقاط البكالوراي،عدم إيداع  

 05 مروةبوكميش  عدم إيداع شهادة الليسانس

 06 بولقروش سهام نقصاندة واللزايالسداسيات ابعدالت مب ما يتعلقفي عدم التصريح ابملعلومات احلقيقية

 07 بلعيد نرميان املطلوبة الواثئقم إيداع عد

 08 برامهة اسامة الواثئق املودعة غري قابلة للقراءة

 09 لوعيل بوعالم كشف نقاط البكالورايى  طلوبة ما عدامل الواثئقعدم إيداع 
 

 

 تييب املقبولاملعدل الرت  بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  2.1

 810.4مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 10,4 أسامة برامهة 1
 10,34 بوعالم لوعيل 2
 10,32 عبدالرمحان انيف 3
 10,29 حممد كرمي مراكب  4
 10,26 عبدهللا دروش 5
 10,21 عبد احلي رقاين 6
 10,18 عبد النور عتيق 7
 10,16 شيماء سرجيي 8
 10,16 ليندة زنزان 9

 10,16 سامية بوخزة 10
 10,14 انفال سامل 11
 10,14 حممد عبد الوهاب بوانب 12
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 10,12 ايمسينة بوعوكل 13
 10,11 هاجر وارث 14
 10,09 راوية بودريس 15
 10,08 نور اهلدى  حراث 16
 10,07 سارة محيدي 17
 10,07 مسرية عقوين 18
 10,04 نور اهلدى  سايج  19
 9,99 فاتح بوسواليم  20
 9,97 خدجية بن حليمة 21
 9,96 إكرام مرابط 22
 9,96 سومية فوايسي 23
 9,96 نصر الدين شخار 24
 9,95 نرميان كرواط 25
 9,95 عمر سنوسي 26
 9,95 عبد الودود مزماز 27
 9,94 امرية سالمنة  28
 9,93 طارق   بركمال 29
 9,93 أمينة صابر 30
 9,93 حممد امني محادي 31
 9,92 اميان بوشريط  32
 9,91 نورهان بوشنافة 33
 9,9 عبد الرمحان سهيالت 34
 9,89 حازم خراط 35
 9,89 صالح الدين عوادي 36
 9,88 نبيلة  بن داود  37
 9,88 أسامة شبني 38
 9,86 أمساء نصايبية 39
 9,84 عزيز أمغار  40
 9,84 ايمسينة  قروط  41
 9,79 أمساء رمطاين  42
 9,79 أمساء عبد هللا 43
 9,78 حممد أمني ماشة 44
 9,78 اسالم خمالفية 45
 9,78 خلود توام 46
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 9,77 يسرى خليفايت 47
 9,77 عبداجلليل  مصباح 48
 9,75 نرميان انسا 49
 9,75 وليد محيش 50
 9,72 بالل موجب 51
 9,71 زهية فرايل  بناي  52
 9,71 مرمي عثماين 53
 9,7 حممد سعداوي 54
 9,69 سفيان بوطريق 55
 9,69 مروة  حممدي 56
 9,67 نور اهلدى   دخية 57
 9,66 بالل بوعكاشة 58
 9,65 زين الدين جالك 59
 9,64 زهية بن خبمة 60
 9,64 وليد عكاشة 61
 9,64 يونس ضحاك 62
 9,63 مكلثو  بداين 63
 9,63 حممد أمني مساعدي  64
 9,61 احسان شافعي  65
 9,6 ابديس بن نونة  66
 9,59 حممد أكرم بيطام 67
 9,59 توفيق جبار  68
 9,57 عبدالرمحان بوهايل 69
 9,56 مصايل ايسني بولنوار مكي 70
 9,55 أسامة عيش 71
 9,53 صارة عسلة 72
 9,52 رضوان توايت 73
 9,51 فوزية يبن محالو  74
 9,45 عبد هللا محون 75
 9,44 امال طيب عناين  76
 9,41 عبد الرمحان راحبي 77
 9,4 عبد احلفيظ مين 78
 9,37 أسامة جكون 79
 9,36 حممد رفيق بن يلس 80
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 9,29 حممد بلقندوزي 81
 9,29 ايوب  عايش قدرة 82
 9,27 حممد شاهني بوجلنات 83
 9,14 يوسف ساملي 84
 9,11 حممد اسالم صدرايت 85
 9,07 فلة بيطار 86
 9,04 فراح ايت زاين 87
 8,85 يونس جديد  88
 8,82 حممود خالد 89
 8,81 بالب بوفراش 90
 8,74 ايمسني جعطيط 91
 8,73 علي عرار 92
 8,63 اميان بورقيبة 93
 8,22 أحالم فرقاين 94
 8,13 فارس منجل 95
 7,88 فضيل سعود 96
 0 نوال  ير حر  97

 
 – 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 كورديو حممد األمني املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 02 محادي شارف شناز 2018املاسرت يف سنة  حائزة على شهادة

 03 معروف رمي سار الدراسيوليس ابمل DEUAإيداع شهادة حسن السرية والسلوك خاصة ابلسنة أوىل 

 04 عيادي مرمي عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 05 عمور فريوز عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 06 تونسي وهيبة والسلوكعدم إيداع شهادة حسن السرية 

 07 موسوس احلاج إبراهيم عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 08 أوزيد رزقية عدم إيداع شهادة الليسانس

 09 مزاين ليلى عدم إيداع شهادة الليسانس

 10 سايل حممد مهدي املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 11 رمحون بلقاسم قةالئ طلب الرتشح غري إيداع شهادة الليسانس مؤقتة + الصورة املرفقة مع

 12 بن معزوز أمحد عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك وكشف نقاط السنة الثالثة
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 13 مهري حليم عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 14 جدو رمية املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 15 بن عامر حممد النقاط عدم تطابق بني املعدل املصرح به للسنة الرابعة مع كشف

 16 محدادو رمضان املودعة من قبل الطالب غري قابلة للفتح الواثئق

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

 11.94مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 11,91 رزقية أوزيد 1
 11,86 ليلى مزاين 2
 11,73 حممد مهدي سايل 3
 11,72 حنان قرانح 4
 11,67 بلقاسم  رمحون  5
 11,66 أمحد بن معزوز 6
 11,65 حليم مهري 7
 11,63 آسيا مزغيش 8
 11,62 رمية جدو 9

 11,59 عبد الباسط حيي الشريف 10
 11,57 مراد بوزيت 11
 11,54 حممد بن عامر  12
 11,53 رمضان محدادو 13
 11,49 عقبة بوزايين 14
 11,49 سامبة عدان 15
 11,47 مصطفى  طوماش  16
 11,46 حسيبة  أوانجي 17
 11,45 عبد السالم مقداش 18
 11,45 حفيظة بوكبشة 19
 11,42 فاطيمة قرماط 20
 11,39 هاجر بلحور 21
 11,39 محيد اميتو  22
 11,36 ايسني حزير 23
 11,35 مليكة عزازقة 24
 11,28 حياة حدوش 25
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 11,27 وهيبة عليش 26
 11,25 سعيدة دمحاين 27
 11,25 أمحد سعداوي 28
 11,24 راندة عدوم 29
 11,2 عيسى عبد اجمليد عشيش 30
 11,2 رتيبة شريد 31
 11,18 اهلام مرواين 32
 11,17 اباب قشار 33
 11,13 لطيفة مروش 34
 11,1 مجال شحاط ابيس 35
 11,1 خالد عرايب  36
 11,08 الياس البكري 37
 11,08 اندية معروف 38
 11,02 فائزة بلحوس 39
 11,01 عمر عيادي 40
 10,99 سهيلة نكي 41
 10,99 اسيا طالس 42
 10,99 خريالدين كحلوش 43
 10,95 المية ربيعي 44
 10,94 ةصار  بشاري 45
 10,93 ســـليم نــــابـــي 46
 10,93 امحد بودومي 47
 10,91 اسيا شانيب 48
 10,9 رمية كنتاش 49
 10,88 فايزة بلمرابط 50
 10,85 أمال معيوف 51
 10,84 العريب خمالدي 52
 10,84 محزة بوعريفي 53
 10,83 نسيمة سنيان 54
 10,83 نصرية بلعباس 55
 10,83 فاتح معماش 56
 10,83 عبدالرمحن مزانر  57
 10,8 خالد قدور 58
 10,78 تركية شلي 59
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 10,77 أمحد مكايت 60
 10,77 سفيان إقجطال 61
 10,75 حممد طاحلي 62
 10,74 الزهرة جببج 63
 10,73 اميان تيكوك 64
 10,71 رزيقة شيخ 65
 10,71 أمحد بونية 66
 10,7 رتيبة مشلة 67
 10,69 ميينة عمورة  68
 10,69 نسيمة مللوم 69
 10,66 زين الدين معايش 70
 10,63 بومدين حدوش 71
 10,62 فتيحة رماضنة 72
 10,62 مرمي ساملة بوعمامة 73
 10,6 فلة مكبوب 74
 10,6 أسامة محدي 75
 10,59 حياة سعادة 76
 10,59 حممد رفيق لعرابة 77
 10,59 مسرية  بن حمي الدين  78
 10,56 كرمية معيوف 79
 10,54 أمينة خللف 80
 10,52 نزيهة بوخرص 81
 10,51 حممد حناشي 82
 10,51 نبيلة  عمور  83
 10,48 مصطفى حسيين 84
 10,47 عباس  لعواجي  85
 10,47 رتيبة سباع 86
 10,44 الساسي عاد  87
 10,41 فطومة مرسي 88
 10,4 رتيبة بوصور 89
 10,4 سارة تركي 90
 10,39 محيد ازيدرو  91
 10,37 عبد الرمحان بروسي 92
 10,36 أمال سادات 93
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 10,33 صارة واشاك 94
 10,33 ليندة زوبريي 95
 10,32 مرمي عامر 96
 10,32 أمينة حبري 97
 10,31 عتيقة محدي 98
 10,31 مسلم بن جدو 99

 10,31 عتمان عمراين 100
 10,29 مسري محدي 101
 10,29 فطيمة قارة 102
 10,28 سفيان مدور 103
 10,25 سفيان محاش 104
 10,24 آمني  فين  105
 10,24 أيوب حفايفة 106
 10,24 أمساء طلحي 107
 10,23 العريب موالقميم 108
 10,22 منال حاجي  109
 10,19 المية بن عاشور 110
 10,19 توفيق فطاين 111
 10,17 ليندة بن قردي 112
 10,15 فريدة خوجة 113
 10,15 نعيمة بيطاطة 114
 10,13 هشام كريبع 115
 10,13 أحالم ريلي 116
 10,13 عبد املؤمن حمرز مقاتلي 117
 10,13 هجرية مساحي 118
 10,11 فتحية  سي حممد  119
 10,07 مراد اترزي  120
 10,05 بالل عمران 121
 10,03 شعيب قردة 122
 10,01 إمساعيل  زميت  123
 10,01 فتحية قادر 124
 10,01 مسعود برابر  125
 10 يوسف اسالم دومي 126
 9,97 سامية عزوق 127
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 9,96 نصرية بوزيدة  128
 9,96 كمال خليفي 129
 9,96 أمساء صاحلي 130
 9,94 امحد زعطوط 131
 9,94 جعفر بريوك  132
 9,94 ملية أرزقي 133
 9,92 تقي الدين  مزنر  134
 9,91 سليم زروايل 135
 9,91 سعاد  موال 136
 9,89 هنية بن عياش 137
 9,88 خريالدين العمري 138
 9,87 إمساعيل قرين 139
 9,87 عادل بن عمريوش 140
 9,86 حياة واعر 141
 9,83 فرحات عبدالنور ميوين 142
 9,78 حممد اكلي أومعزيز 143
 9,7 ديهية عمورة 144
 9,7 سيدأمحد كركارين 145
 9,69 علي نيشمر  146
 9,69 دمحان خالفي  147
 9,69 هجرية بن سليمان  148
 9,64 حممد قسطايل 149
 9,63 اندية مغنم 150
 9,63 براهيم  وعراب  151
 9,63 حورية محادي 152
 9,6 سهام ختيم 153
 9,58 سونية  لعقاب 154
 9,44 نسرين قنون 155
 9,44 حممد األمني مرنيش 156
 9,3 حممد بن فارس 157
 9,27 ليلى زعامنة 158
 8,98 يوسف أزرين 159
 8,98 نعيمة بطيش 160
 8,9 عائشة  برامهي  161
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 8,71 معروف مساعني 162
 8,66 عامر زكري 163
 8,23 مسرية طوابل معمر  164
 5,75 مرمي سعيود 165
 4,97 عبداحلفيظ بن عبدالرمحان 166
 0 زهية بلعيد 167
 

 – LMD 2021 خارج اجلامعة 3

عدم مطابقة امللف بسبب  رغم أحقيتهم يف الرتتيب %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  1.3
 للشروط املطلوبة للرتشح

 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 كوري مرمي املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 02 حواس بشرى إميان شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 03 قامسي ماجدة شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 04 نصلي بكري عبري شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 05 بومساحة عبد القادر شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

ة الوطنية العليا + شهادة الليسانس من املدرس عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك
 06 خايل نعمة  للسياحة

 07 عليان أمينة شهادة الليسانس من املدرسة الوطنية العليا للسياحة

 08 محاش كنزة عدم إيداع كشف السنة أوىل

 09 قتال أمينة (أوىل عدم إيداع كشف السنة أوىل )مت وضع كشف السنة الثالثة مكان السنة

 10 أمنةأريد  شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 11 ابرمحان عبد الرشيد الليسانس مهنية وليس أكادميية شهادة

 12 دايل ربيعة شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 13 تلمساين سهيلة عدم إيداع كشف السنة الثالثة وشهادة الليسانس

 14 شكيكن حممد عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك
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 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021فوض ترشحهم لشهادة املاسرت قائمة الطلبة املر  2.3

 2.581مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 12,52 جهاد  الزروق  1
 12,49 سهام حليمي 2
 12,48 أمينة بوجرادة 3
 12,42 رانيا سعيدي 4
 12,38 هباء الدين جعيجع 5
 12,34 عبد الرؤوف  شرحرح 6
 12,34 أمينة الفكاير 7
 12,32 إكرام دالل 8
 12,26 هناد الزروق 9

 12,24 شفيق لعور 10
 12,23 بالل سحقي 11
 12,08 أمينة حرير 12
 12,07 نسرين شردود علي 13
 12,03 مسية شريف 14
 12 ليداي  عظامو  15
 11,99 عبد الباقي بلخريي 16
 11,97 حممد ايسني نعيمي 17
 11,97 عائشة ابية بن شنوف 18
 11,93 درصاف اندين  براهم 19
 11,83 أمساء محامدة 20
 11,79 سليم خامد 21
 11,76 أمرية عواطف  اليوسفي  22
 11,75 إسكندر اهلواري  غودالبورق  23
 11,73 أميمة بن نوح 24
 11,7 آية بطيمرا 25
 11,69 أنور  بزيو  26
 11,67 فاطمة الزهراء زنطار 27
 11,64 صربينة بوشوية  28
 11,64 ايمسني  خبيت 29
 11,56 عيسى سليمي 30
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 11,55 ايمسني سويف 31
 11,55 آية صيد 32
 11,47 مرمي رانية عبد العزيز 33
 11,42 حممد زايري 34
 11,41 صفية سحتال 35
 11,4 أمساء رلعطا 36
 11,38 اسالم رزوق 37
 11,31 حنني الزهراء بن عمار 38
 11,3 شهرية إيزة 39
 11,29 حممد بلخضر 40
 11,28 إميان قراد  41
 11,27 عبدالرمحان بدري 42
 11,26 فاطمة الزهراء شبوطي  43
 11,26 نبيل دودو 44
 11,22 شاكر عبد اإلله بلحاس 45
 11,19 عبد الغين  قاصد  46
 11,17 ربيعة بن ساسي 47
 11,16 أمحد شوقي حفصاوي 48
 11,15 رفقت صاف 49
 11,14 ايناس  العيفة  50
 11,14 فاطمة  عزي 51
 11,13 صليحة شاحب 52
 11,04 فرايل قراد 53
 11,04 عبد العزيز ساعد جرار 54
 11 خولة براهيمي 55
 10,98 هبة هللا حواس 56
 10,94 منال مدار  57
 10,94 زيقوش وائل 58
 10,91 إمساعيل  شاوش  59
 10,88 رونق دمهاص 60
 10,88 فايزة عواس 61
 10,87 هبة حايف  62
 10,86 إسالم بورقعة 63
 10,83 عبد احلميد خنوسي 64
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 10,83 أمينة فرحياوي 65
 10,8 حسني  محديكن  66
 10,79 حلسن ميوين 67
 10,75 نسيبة  دمربي  68
 10,68 قطر الندى كحول 69
 10,65 حممد أمني بسكري 70
 10,64 رانية بودراهم 71
 10,63 هيثم شقة 72
 10,58 غادة صليلع 73
 10,49 صربينة بوجادي 74
 10,46 شهرزاد عليان 75
 10,45 خالد العنق 76
 10,44 امينة بن ميينة 77
 10,43 لينة أالء الرمحان زقادة 78
 10,42 دين سليممشس ال محدي 79
 10,42 هاجر تكفة 80
 10,42 مروى قطوش 81
 10,37 حممد عبد العزيز بن فليس 82
 10,34 حممد رمزي  حاجي  83
 10,33 بثينة قري 84
 10,32 وصال عطية 85
 10,31 فتحي زبريي 86
 10,3 صاحل عطايت هللا 87
 10,29 غنية بلحوت 88
 10,24 فرايل بن عيشة  89
 10,23 مرمي  حسان 90
 10,21 صابرينة شلغوم 91
 10,21 حممد زكراي  بشري 92
 10,15 ملياء بوابشة 93
 10,15 عبد الرؤوف واىل  مداين 94
 10,15 انفال بن مزوز 95
 10,12 ابوبكر سيلمي 96
 10,12 صايف الدين كورتل  97
 10,07 احلاج قوراري 98
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 10,06 عبد الوهاب جباري 99
 10,04 فؤاد بوزاين 100
 10,04 سندس توايت 101
 10,02 عبدالرمحان ختو 102
 9,99 رانيا أبوا حممد   103
 9,99 رانية مواسي 104
 9,92 هشام زهري مشنتال 105
 9,88 فراح موساوي 106
 9,84 نور اهلدى دريوش 107
 9,72 عبدالودود عيساوي 108
 9,65 هاجر بكالة  109
 9,61 لينة حاج لعزيب  110
 9,6 رمي نور اهلدى بزاز  111
 9,55 رانيا جواح 112
 9,5 راين شريط 113
 9,48 عبدالرمحان  أقنيين 114
 9,41 شيماء ايحي 115
 9,36 أمينة  عثماين  116
 9,21 يونس ملول 117
 9,06 سارة ربيع 118
 8,64 اللة دحيمي 119
 8,44 نبيل بن عبيد 120
 0 منال ذبيحي 121

 

 

 

 2021قبل  – LMDرج اجلامعة خا 4
عدم مطابقة امللف تيب بسبب رغم أحقيتهم يف الرت  %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  1.4

 للشروط املطلوبة للرتشح
 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 بومليط سناء عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 02  مرايجمرب األوىلعدم إيداع كشف السنة 

 03 بن مغنية حيى حسن السرية والسلوكعدم وضوح اخلتم اإلداري يف شهادة 

 04 صايف خالد شهادة الليسانس مهنية وليس أكادميية

 05 شاوش كهينة املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 06 حمدب عيسى حسن السرية والسلوك غري قابلة للفتحشهادة 
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 07 بن قرومي وليد اين والرابعالث نيالسداسي عدلمب ما يتعلقفي عدم التصريح ابملعلومات احلقيقية

 08 بلمنور عبد القادر كشف نقاط البكالورايعدم إيداع  

 09 بودرواز عقيلة عدم إيداع كشف نقاط البكالوراي

 10 دوس بن يوسف شهادة الليسانس من املدرسة الوطنية العليا للسياحة

 11 قطاف فؤاد ستدراكية للسنة أوىل ليسانسالدورة اال عدم التصريح ابجتياز

 12 ابمحد أسيا عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 13 زموري عبد احلق راضي انسليس الدورة االستدراكية للسنة الثانية والثالثة عدم التصريح ابجتياز

 14 حويت فؤاد حول الدورة االستدراكية للسداسي الثاين عدم التصريح ابجتياز

 15 بن ربيع سليم لديونابتصريح م العدم التصريح بكامل الكشوف )هناك فراغ بني السنوات اجلامعية( وعد

 16 سيدي موسى أمساء عدم إيداع كشف نقاط البكالوراي

 

 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت قائمة  2.4

 10.32ة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو مالحظ

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 10,29 سليم بن ربيع  1
 10,21 أمساء سيدي موسى 2
 10,17 لقمان بوخالفة 3
 10,08 عبد احلميد بولغلم 4
 10,01 اميان ميلودي 5
 9,98 عبدالصمد عمريي 6
 9,96 منال  بوحلبال  7
 9,89 آمال عراب 8
 9,44 سامية عثماين 9

 9,25 صابر زروقي 10
 9,15 إميان بوزيد 11
 9,15 حممد سبعات 12
 8,95 عبدالنور قهلوز 13
 8,81 حسني فارح 14
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  CLASSIQUE - خارج اجلامعة 5
عدم مطابقة امللف بب تيب بسرغم أحقيتهم يف الرت  %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  1.5

 للشروط املطلوبة للرتشح
 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 برجوج كرمي عدم إيداع شهادة الليسانس وشهادة حسن السرية والسلوك

 02 بوسكار زهية ةالسنة الرابع عدلمب ما يتعلقفي عدم التصريح ابملعلومات احلقيقية

 03 ينلقمان نسر  عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 04 توامي هناد 2020حائزة على شهادة املاسرت يف سنة 

 05 زاين سعاد ختصص الشهادة )إدارة الصحة( غري متطابق مع ختصصات الكلية

 06 نشادي طارق شهادة الليسانس من املدرسة الوطنية العليا للسياحة

 07 بورداش نديرة بة(لطالنسخ نصف كشف نقاط السنة الرابعة )ال تظهر املعلومات املتعلقة اب

 08 مالك عبد السالم عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 09 أمداح كاهنة عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 10 ابراهيم قسميوري عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 11 هبلويل نوال املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 12 فلفلي عائشة ةالسنة الثاني عدلمب ما يتعلقفي عدم التصريح ابملعلومات احلقيقية

 13 معمري بشري عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 14 مصطفاوي أميمة عدم إيداع كشف نقاط البكالوراي

 15 شني راضية املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 16 قماز عمار شهادة حسن السرية والسلوك ىاملطلوبة ما عد الواثئقعدم إيداع 

 17 درقاوي زينب عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 18 قوطارة عبد الواحيد املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 19 حفيان زينب املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 20 قوطارة عبد الواحيد املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 21 حفيان زينب املطلوبة الواثئقعدم إيداع 

 22 حركاين صابر سن السرية والسلوكعدم إيداع شهادة ح

 23 توايت أمرية عدم التصريح ابلدورة االستدراكية يف السنة الثالثة

 24 نسار جنم الدين عدم إيداع شهادة الليسانس
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 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  2.5

 10.58ظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو مالح

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 10,48 زينب درقاوي 1
 10,43 عبد الواحيد قوطارة 2
 10,37 صابر حركايت 3
 10,37 أمرية  توايت 4
 10,37 زينب حفيان 5
 10,35 سيف الدين لطرش 6
 10,22 جنم الدين نسار 7
 10,21 نوال كيبلم 8
 10,2 ملني غزو 9

 10,12 خوخة مباركي 10
 10,11 ابكر زيتوين  11
 10,09 يوسف اسالم هبياين 12
 10,04 سهام ابابخواي 13
 9,94 منري بوحصان 14
 9,94 منرية جبار 15
 9,91 ربيحة شنينة 16
 9,89 املهدي مشاي 17
 9,82 صهيب صرايك 18
 9,7 ميلود  قريشي 19
 9,7 ليندة بن حركات 20
 9,5 زكرايء شاعو 21
 9,47 راضية ديسي 22
 9,46 حممد وليد زويوش 23
 9,24 هشام شكال 24
 9,09 علي بن محية 25
 8,98 مسرية كشاد 26
 5,69 نبيل متيمي 27
 0 امال  تركي 28
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ن لى شهادة املاسرت معحتصلهم بسبب تسجيلهم يف املاسرت أو  PROGRESملرفوضون بعد دراسة امللفات على منصة ا 6
 :قبل

 املوسم اجلامعي ألول تسجيل مالحظة االسم اللقب
 2019/2020 3جبامعة اجلزائر  1مسجل يف ماسرت  حممد خمتار 1
 2019/2020 2مسجل يف ماسرت  تينهينان بوشالغم 2
 2018/2019 1مسجل يف ماسرت  وليد بللوش 3
 2019/2020 1ماسرت مسجل يف  فاطمة الزهرة عالء الدين 4
 2020/2021 1مسجل يف ماسرت  نصرية عزيرو 5
 2019/2020 3جبامعة اجلزائر  1مسجل يف ماسرت  عبد الكرمي محادو 6
2021/2022 ببسكرة 1مسجل يف ماسرت  يسمني صفاقسي 7  
 2019/2020 خبميس مليانة 2مسجل يف ماسرت  بوعالم موجار 8
 من اجللفة 2ل على ماسرت متحص أمحد عبد املنعم  شنوف  9

 رقم التسجيل املصرح به خاطئ عبد الغين بن شافعة 10
 من املدية 2متحصل على ماسرت  فارس بوشريط 11
 ابلبليدة 1مسجل يف ماسرت  عبدالرؤوف  عاشور 12
 ابلبليدة 1مسجل يف ماسرت  اتج الدين رافعي 13
 3ائر جبامعة اجلز  1مسجل يف ماسرت  عبدالرمحان انيف 14
 رقم التسجيل املصرح به خاطئ نوال بلمكي 15
 جبيجل 1مسجل يف ماسرت  لقمان بوخالفة 16
 2020/2021 1مسجل يف ماسرت  امين سعيدي 17
2021/2022 1مسجل يف ماسرت  إهلام بوغرارة  18  
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  انفال ونوغي 19
 2018/2019 1مسجل يف ماسرت  شريف بوسورة 20
 2019/2020 1مسجل يف ماسرت  ميينة ولدعمي 21

 
 

 

 

 

 

 


