
الترتيبسنة الشهادة الجامعةتخصص الماسترصنف الملحقالمعدل العامتاريخ ومكان الميالداإلسماللقبالرقم

//20153جامعة الجلفةنقد تشكيلي14,92Aالجلفة-  مسعد 09/11/1970محمد بشيرسالت1

//2016جامعة الجلفةنقد تشكيلي14,71Aالمدية-  عين بوسيف 07/06/1993إيمانعمراوي2

10//20121جامعة مستغانمتصميم وبيئة14,33Aمعسكر-  سيق 16/11/1974حسينجزام3

21//20162جامعة مستغانمسينما وثائقية13,83A مستغانم01/02/1992راضيةفرح4

3//20111جامعة مستغانمتسيير غرافيكي13,31A ماسرى24/03/1987وفاءبن قناب 5

//2016جامعة الجلفةنقد تشكيلي14,18Bالجلفة-  حاسي بحبح 25/08/1980الهاديلبيض6

//2015جامعة الجلفةنقد تشكيلي13,98Bالجلفة-  مسعد 19/04/1977عبد الحليممباركي7

17//20122جامعة مستغانمتصميم بياني13,66B وهران04/08/1974بوعزةمالك8

29//20159جامعة مستغانمتاريخ ونقد الفنون التشكيلية13,62Bتيارت-  مهدية 21/07/1991خيرةبوشنتوف9

10//20123جامعة مستغانمتصميم وبيئة13,55B غليزان09/10/1985مصطفىيصرف10

14//20154جامعة مستغانمتصميم وبيئة13,44B مستغانم19/03/1981منصورعصماني11

19//20125جامعة مستغانمإدارة األعمال الثقافية13,28Bمستغانم-  اوالد مع هللا 29/08/1987حنانصام 12

18//20142جامعة مستغانمتاريخ ونقد الفنون التشكيلية13,25Bتسيمسيلت-  لرجام 10/01/1971بختةختال 13

//2016جامعة تلمساندراسات في الفنون التشكيلية 13,03Bأدرار-   غرميانو تامست 30/04/1992أحمدعسري14

12//20152جامعة مستغانمتصميم غرافيكي12,84B مستغانم09/03/1986فتيحةعبد الستار15

17//20163جامعة مستغانمتصميم غرافيكي12,79B معسكر10/04/1992ميلودطامة16

//2013جامعة مستغانمتاريخ ونقد الفنون التشكيلية12,77B مستغانم30/07/1990أمنةمجبر17

28//20134جامعة مستغانمتصميم غرافيكي12,57Bتيارت-  سيدي علي مالل 16/09/1986نعيمةبودروي18

//2016جامعة مستغانمسينما وثائقية 12,56B بالبليدة17/01/1988حياةبلخوخ 19

11//20142جامعة مستغانمتصميم غرافيكي12,50B الدبيلة12/11/1989بدر سعدون20

21//20164جامعة مستغانمسينما وثائقية 12,22B غليزان21/01/1991لعربيبغداد21
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24//20134جامعة مستغانمإدارة األعمال الثقافية12,19Bعين تموشنت-  بني صاف 18/08/1986فاطمة زهرةخرب 22

24//20135جامعة مستغانمإدارة األعمال الثقافية12,08B تبسة05/01/1990عبد المطلبحمزة23

29//20156جامعة مستغانمتاريخ ونقد الفنون التشكيلية12,07Bغليزان-  مازونة 08/10/1991إلياسزيرام24

29//20126جامعة مستغانمإتصال، صورة ومجتمع: علوم االعالم واالتصال12,02B مستغانم03/06/1990إيناسالعايب25

17//20165جامعة مستغانمتصميم غرافيكي11,98B غليزان26/04/1990خير الدينعبد الرحمن26

24//20136جامعة مستغانمإدارة األعمال الثقافية11,95B غليزان03/03/1976للوشةبلمهل27

11//20122جامعة مستغانمسينما وثائقية 11,94B تيارت20/03/1968مسعودحوجاب28

21//20165جامعة مستغانمسينما وثائقية 11,61B تسيمسيلت10/11/1989مريمسباك29

29//201510جامعة مستغانمتاريخ ونقد الفنون التشكيلية11,51Bتسيمسيلت-  لرجام 27/07/1991فاطمة الزهرةعماري30

9//20144جامعة سيدي بلعباسنقد سينمائي وسمعي بصري14,59C وهران28/09/1977جمالبرقة31

//2016جامعة الجلفةنقد تشكيلي14,54C الجلفة09/07/1980أم هانيحليس32

14//20156جامعة مستغانمتصميم وبيئة13,92Cتيارت-  بفرندة 25/08/1988نسيمة صادو33

13//20145جامعة مستغانمتصميم وبيئة13,33C الشلف18/03/1986عليدراوي 34

10//20125جامعة مستغانمتصميم وبيئة13,31C تيارت08/09/1971قادةفروج35

14//20155جامعة مستغانمتصميم وبيئة13,29C مستغانم07/04/1989أحمدبلعالية 36

26//201516جامعة مستغانمسينما وثائقية12,73C عين الدفلى09/03/1989سليممحمودي 37

//2015جامعة تلمساندراسات في الفنون التشكيلية12,68C تلمسان07/01/1989زينبفالحي38

14//20157جامعة مستغانمتصميم وبيئة12,58C تيارت16/03/1990آمنةعبيد39

17//20139جامعة مستغانمسينما وثائقية12,37C جيجل16/02/1986طيببوشاطح40

19//201212جامعة مستغانمإدارة األعمال الثقافية12,21Cالنعامة-  بالمشرية 22/12/1977فتحيةباهرة41

18//201311جامعة مستغانمتصميم غرافيكي11,79C الشلف06/05/1982نعيمةالفطس42

24//201315جامعة مستغانمإدارة األعمال الثقافية11,62C بسكرة11/05/1984صالح الدينشريط 43

17//201210جامعة مستغانمتصميم بياني11,60C معسكر05/09/1988دحوبعوش 44

//2013جامعة مستغانمتاريخ ونقد الفنون التشكيلية11,15C مستغانم01/01/1986ناصربشريف45

29//201511جامعة مستغانمتاريخ ونقد الفنون التشكيلية11,08Cتبسة-  الشريعة 19/06/1989عصامقوادرية46

10//20127جامعة مستغانمتصميم وبيئة13,01D بجاية02/03/1989سعيدشودار47

//2015جامعة مستغانمإتصال ، صورة ومجتمع: علوم االعالم واالتصال11,88D مستغانم02/07/1989عمرطاهر عيسى48

33//201624جامعة سيدي بلعباسفنون سينمائية11,75D تلمسان17/04/1991أسامةحجو49

14//201511جامعة مستغانمتصميم وبيئة11,47D مستغانم20/01/1990عبد الحميدحيرش50

11//20149جامعة مستغانمتصميم غرافيكي11,45D غليزان10/11/1982فاطمةلعور51

18//201314جامعة مستغانمتصميم غرافيكي11,40Dمستغانم-  سيدي لخضر 20/07/1977شعبانمنصر52

15//20149جامعة مستغانمسينما وثائقية11,32D مستغانم 27/05/1979  مرادعدالة 53

//2013جامعة مستغانمتاريخ ونقد الفنون التشكيلية10,90D الشلف08/10/1985خالدجودي54

//2009جامعة مستغانمسينما وثائقية11,90E تيارت28/09/1983كلثومعدة55

//2015جامعة مستغانمإتصال ، صورة ومجتمع: علوم االعالم واالتصال11,36E غليزان23/11/1989سفيانمعزوز56


