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 ابراهيم سلطان شيبوط – 3جامعة الجزائر 

 معهد العلوم الرياضية والبدنية

ي تربويشعبة 
 
ي بدن

 نشاط رياض 

 

 

 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 بب الرفضس

 01 حيياوي عبد العزيز ولاسي األعن طريق الشطب ابلسيالة وكتابة معدل آخر يف السدكشف النقاط   يف تغيري

لرتتييب يف صنفه )خارج ا ، ومبقارنة معدله3املؤسسة األصلية جامعة قسنطينة وليس جامعة اجلزائر 
 ملاسرتا( فإن معدله الرتتييب ال يرشحه لاللتحاق بطور 2021قبل  – LMDاجلامعة 

 الكيوك حسام
02 

 03 بن خروف هشام عدم إيداع شهادة حسن السرية والسلوك

 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  2.1

 609.7مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 9,72 أمحد ايسني خوجة 1
 

 – 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 بب الرفضس

 01 عبادلية المية وضع ورقة فارغة عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 02 مساح فهيم إيداع شهادة النجاح عوض شهادة حسن السرية والسلوك

 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  2.2
 12.20مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 12,07 حممد شعنان 1
 12,07 بالل لعوانة 2
 12,01 كمال عودي 3
 12 محزة بوسطة  4
 11,96 رابح وزان  5
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 11,79 ايسني كفايفي 6
 11,75 بلقاسم رحايل 7
 11,68 عبد القادر لبيق 8
 11,47 أنور شعبان 9

 11,37 فاتح بوقوزة 10
 11,33 حممد مجعي 11
 11,33 عمر سوكايل 12
 11,32 بلقاسم  بن صغري  13
 11,3 كمال  زعروري 14
 11,29 فيصل بن ذهيب 15
 11,28 رشيد عسلي 16
 11,12 محيد حمجان 17
 11,07 صالح الدين  شاليل 18
 11,05 حممد أمني دعدي 19
 11,02 نورالدين قايد 20
 10,89 مصطفى علواشي 21
 10,69 موسى  بوسطة  22
 10,67 عبد احلميد حامشي 23
 10,65 الصغري شرقي 24
 10,27 عبد القادر بلعسل 25

 
 – LMD 2021خارج 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 زيتوين األمني عدم إيداع شهادة الليسانس
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 املعدل الرتتييب املقبول بسبب كون املعدل أقل من %20نسبة  2021قائمة الطلبة املرفوض ترشحهم لشهادة املاسرت  2.3
 12.94مالحظة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو 

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 11,55 زكرايء عزي 1
 11,45 أمحد بوحرود 2
 11,17 حممد أمني رحال 3
 10,01 أمين  منزول  4
 

 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 مكيد أمري عبد القادر مل يتم حتميل أي وثيقة يف املنصة

 02 لمىمخيسي س اسرت، أي الطالب سبق وسجل مإيداع شهادة حسن السرية والسلوك خاصة ابملاسرت

 03 معمور ايسني اسرت، أي الطالب سبق وسجل مإيداع شهادة حسن السرية والسلوك خاصة ابملاسرت

 04 مداين عبد الكرمي اسرت، أي الطالب سبق وسجل مإيداع شهادة حسن السرية والسلوك خاصة ابملاسرت

ة دة حسن السري وض شهاع سرتإشهاد بسرية الطالب اجلامعية تتضمن إكماله التكوين يف طور املاإيداع 
 05 قوادري ايسني والسلوك

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

 12.20ة: أدىن معدل قبول مّت أخذه بعني االعتبار هو مالحظ

 املعدل الرتتييب االسم اللقب           
 12,05 عالء الدين  عزالدين 1
 11,99 عبد املالك  انبيت 2
 11,71 رمزي بن عاشور  3
 11,24 حممد الصغري جديدي 4
 11,06 يوسف سعيدات 5
 10,44 أكرم هويوة 6
 10,35 ابديس بوشعشوع 7
 9,92 منذر  محروين 8
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  CLASSIQUE - خارج اجلامعة -5
 اللقب واالسم سبب الرفض

 01 تيب جلول لدورة االستدراكية يف السنة األوىلجتياز اعدم التصريح اب

رت م على شهادة املاسحتصلهبسبب تسجيلهم يف املاسرت أو  PROGRESملرفوضون بعد دراسة امللفات على منصة ا -6
 :من قبل
 املوسم اجلامعي ألول تسجيل مالحظة االسم اللقب

 2020/2021 وهران جبامعة 1مسجل يف ماسرت  عدانن مايين 1
 


