
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
 علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

09.861310.083009.97عايمانازراني1191931052005
09.531808.691309.11ععبد الوهاباولمي2191931063906
11.913012.843012.37عأمينةبوخديمي3191931081712
10.553011.303010.92عأميمة وسامتواتي4191931050641
11.413010.713011.06عمريمخوميخم5191931045449
08.671311.253009.96عاسماء زهوردريسي6191931081720
08.730809.712409.22عمارياسيفور7191931087263
14.463014.783014.62عمنى هديلشايبي8191931069132
12.693012.783012.73عهاجرشرفي9191931085673

07.471206.691207.08عأميرةعادل10191931050640
10.813009.581310.19عفريالفاقد11191931052042
12.063012.163012.11عمنالكسراوي12191931088020
09.841509.281709.56عسارةكوريبة13191931045373
10.083010.093010.09عهندلحمر14191931085948
07.140610.273008.71عسماحلعرباوي15191931050742
10.363009.971310.17عياسينلفقوم16191931078537
10.163012.143011.15عدنيامكرطاري17191931081734

اإلمضاء : 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
 علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

10.713011.223010.96ععائشةالعابد1191931059639
09.461110.473009.96عفلةبختي2191931064205
08.161109.000608.58ععالء الدينبكاي3191931089970
08.221008.281008.25معيدعبد الوهاببكري4181831062172
07.190603.910105.55عاسالمبن العيفاوي5191931083554
10.093011.143010.62عنسرينبو مزراق6191931060278
11.973011.933011.95عمحمدايمنحمادي7191931025406
10.473010.183010.32عليدياخشيش8191931061858
10.083008.550509.32عمدينةدهيم9191931042376

11.093009.301210.20عرانيةزعيتر10191931051808
10.993010.743010.86عنهادستي11181831040546
08.160107.920608.04عنوالشايبي دردر12191931081805
08.771108.550908.66علينةشباح13191931084005
10.563010.363010.46عسيلياشالبي14191931047766
09.721510.023009.87عمروىعزوني15191931045667
09.741807.410608.57عنرجسعقال16191931081801
10.413011.283010.84عمنالعكاك17191931088640
10.553008.520809.53عسيد احمد رمزيعيسات18191931046743
08.320610.033009.18عرميساءقايد19191931090900
04.310006.380405.34عسيرينلعزيزي20181831044147
09.271408.170808.72عسارةلوناس21191931085484
08.940808.551108.74عمريا لميسمالكي22191931092111
08.720608.561108.64عمنصور وليديايسي23191931087170

اإلمضاء : 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
 علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

09.311408.811009.06ععبدالرحمانإليمي1191931051850
08.831108.310908.57عفيصلالعايب2191931042451
09.541309.131309.33عنصرالدينالغربي3191931049575
09.972011.033010.50عصارةبريبر4191931041270
08.581108.641308.61عرفيقبكري5191931049400
10.943010.893010.92عريانبن قليل6181931054936
08.681009.051308.86عرانيةبومية7191931083927
08.551207.280507.92ععزالدينبونيف8191931051852
08.780508.620308.70ععبد الرحمانجبالحي9191931041276

09.111309.000809.06ععواطفجرود10191931044560
10.253008.830909.54عإكرامحشايشي11191931083898
09.030707.470708.25عرابحرحيش12191931051803
10.893011.833011.36عشيفاءرياش13191931041268
08.340909.801609.07عمحمد يوسفزروق14191931051881
10.933009.140810.03عدنياطالوت15191931062127
10.363011.723011.04عأنفالعامر16191931083894
07.240707.690507.46عجوهر أمنيةعروسي17191931078188
08.390110.843009.62عكاميلياعليوة18191931087166
09.361508.801109.08ععبد القادرفدغوش19191931051846
07.240805.590206.42عكميليةقاسي20191931089983
09.561208.591309.08معيدةنريمانكوادري211731057955
07.670709.731708.70عأسماءلسات22191931078131
08.101507.861207.98محمد إسالملشعة231731069157
09.672007.270508.47عيسرىلفقير24191931067367
06.810108.240407.52عمحمد كمالمازري25191931064228
09.842510.383010.11ععبد الحكيممناصرية26191931049461
08.601110.213009.40معيدعيسىميلودي271731028763

اإلمضاء : 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
 علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

12.273012.443012.35عدنيابلحرير1191931050972
07.890509.060808.48ععائشة سلمىبن رحماني2191931060192
09.892311.053010.47عدنيابن صابري3191931082584
02.840000.840001.84عرانيابوبترة4191931064347
09.412209.812709.61عمريم نورهانبوخاللة5191931085777
07.250707.780907.52عايمانبوشالغم6191931090857
10.753012.833011.79عغنيةبوعنان7191931071547
09.211610.723009.96عهشامجمعة8191931078405
08.170709.001108.59عأسيةحمراوي9191931064280

08.001009.032408.52عأحمدحمنيش10191931050626
08.721009.311509.02عأعمرزروقي11191931064281
08.771307.750108.26عميرةسامي12191931064507
08.560708.181008.37عريانسفاق13191931045521
11.723011.923011.82عليلىسمورد14191931089993
09.721710.883010.30ععصام الدينطيب بن عباس15191931044559
10.003010.633010.31عهناء نور الهدىعبادة16191931051985
09.171211.463010.31عشيماءعبينة17191931088613
06.710505.720006.21ععبد النورعماش18191931085862
07.520810.063008.79عليلياعيلي19191931084003
07.561006.620707.09عفارسغزالي20191931063925
07.591311.943009.77عشيرازقاسي21191931062007
11.113012.643011.88عهبةمعاشو22191931040371
09.891107.160608.52عخولة دنيامكتوت23191931043388
06.990506.930006.96عنور الدينميمون24191931054375

اإلمضاء : 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
 علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

02.250002.330002.29عصفيةباجي1191931050762
11.053010.443010.74عوسيلةبركان2191931039214
09.802111.303010.55عمحمد أمينبريش31932026457
10.473010.373010.42عزينببلقرفي4191931059561
11.363010.963011.16عزهرةبن سعيد5191931090909
10.873010.493010.68عزكرياءبوخالفة6191931059543
10.143010.743010.44عيسرىبوشيحة7181831056617
09.361306.380607.87عمنصف نوفلبوعكاز8191931080655
10.383011.163010.77عاكرام بونجمة91932027825

09.641210.143009.89معيدمحرزتابتي10181831054017
11.503011.163011.33عصارةتواتي11191931090954
08.490310.243009.36عوليدجحا12191931072991
11.063011.943011.50عوسامجريبي13191931060357
09.531107.580608.56عصونياجنادي14191931048152
10.553010.303010.43عرانيةحموش15191931087304
09.121009.251809.19عوئامحميدي16171931077557
09.782308.860809.32عاكرامزوايد17191931047673
04.910001.780003.34معيدةجهينةزيغمي181631099096
06.380105.240105.81عسعيدةسليني19191931085491
11.503011.213011.35عفراحسواكري20191931059698
10.313010.143010.23عأسامة محمد أمينشقات21191931081677
12.693013.143012.92عاسماعيلصالوي22191931060098
07.030405.990106.51عمحمد اسالمعبد القادر23191931071925
11.663011.253011.45عكميلياعزوك24191931087115
09.481308.891109.19عرميساءفاره25191931046596
09.841810.213010.02عكوثرفقير26191931083844
09.531308.711509.12عفارسهطال27191931063926

اإلمضاء : 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
 علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

09.251709.111509.18عأسامةبلحواس1191931040841
07.800608.391108.10ععبد الصمد محمدبن والي2191931085861
09.772010.683010.22عوسيم مسعودبوتوتة3191931062310
07.940809.241008.59معيدتقي الدين لطفيبوجعطاط41731050937
08.940809.461609.20معيدةسناءبوجمعة5181831052991
07.030807.520207.28عدالية دليلةبوعتو6191931064340
09.942810.503010.22عخديجةحواس7181831082468
08.801710.563009.68عليدياخالف8191931064446
07.690108.961108.32عصارةخميجة9181831041691

07.690908.141507.92عمروةزقاي10191931073959
06.610306.190006.40عبوثينةسالماني11191931078594
09.261710.473009.87ععائشةسماح12191931081581
07.861208.581408.22عأحمد عبد الحليمطراعة13191931067187
09.992310.113010.05عمنالطوبال14191931045675
10.113008.700509.40عرمزيعوان15191931088604
09.462209.691709.57عمنالعيادي16191931045677
11.123011.313011.22عاشواقعيوز17191931051778
04.500007.460505.98عاحالمغماري18191931040891
09.281009.930809.60عمحمد لمينفرفار19191931084088
09.631110.063009.84عامال هاجركتفي20191931047983
10.313008.971409.64عفارسلطرشي21191931039012
10.443010.093010.27عاشراقمحتوت22191931040894
08.421206.420007.42علقماننقاش23191931041104
07.640208.991008.32عشيماءيوسفي24191931082827

اإلمضاء : 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
 علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

08.591107.440308.02عنسيمأحمد زيتوني1191931039212
11.993012.093012.04عصبرينةأقادير2191931089958
09.752109.441809.59عأمينةالخربة3191931085800
09.471708.751609.11عنيهالبرتوش4191931060289
00.000000.310000.16معيدةمريمبلحور5181831092674
09.240609.421109.33عرانيةبن عاشور6191931081685
10.193010.783010.48عشيماءبنور7191931059617
11.493009.752110.62عبشرىبوتوتو8191931049643
10.743009.141809.94عاسماءبوفداش9191931049715

09.061109.872109.47عشيماءبويحيى10191931039853
06.941105.940106.44عمحمد عادلحبيلي11191931078342
12.093012.643012.37عوليدحضري12191931067733
08.992011.183010.08عفاطيمة الزهراءخوجة13191931044372
07.280607.090807.19عمحمددنداني14191931046656
10.463010.803010.63عمليساديال15191931045673
08.380606.300107.34عجوادزميت16191931050679
11.843011.303011.57عأمينسفيان17191931085720
10.383009.271609.82عاكرامصدوق بوزيان18191931045507
08.851409.911509.38معيدأسامةصغير191731074420
05.460610.463007.96عصفاءعمراني20191931082636
09.050807.391108.22عأيمنعواجي21191931087888
08.340308.941308.64معيدةغزالنفتيحاني22181831064534
10.143008.701909.42عمروة ليتيسيافرحاني23191931049534
08.250807.830608.04عيسرى فاطمةقاسي24191931078540
08.771304.360106.57ععبد المالككولوقلي25191931039870
10.363008.821409.59عمناليحياوي26191931080654

اإلمضاء : 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
 علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

10.163010.443010.30عنسرينأرحاب1191931045686
09.722310.973010.35عريانأمين2191931046808
09.321310.613009.97عمونيةبراهيمي3191931039943
09.131107.390708.26عمحمد إسالمبكوش4191931063978
09.862611.473010.67عبايةبن حقوقة5191931040907
07.080507.660707.37ععبد العزيزبن شيخ6191931049470
10.583006.631008.60مريمبوشمال7181831042789
10.143010.503010.32عايمانبوفخد8191931060107
10.803011.003010.90عليدياحاج مسعود9191931049508

11.273010.933011.10عنسريندوخاني10191931044589
08.610608.722108.67عكمالزواوي11191931088512
10.433008.430809.43عياسمين خولةشاوشي12191931044503
09.171309.061309.12عمنالشايب13191931060019
10.273011.223010.74عدانيا فاطمة الزهراءشطيبي14191931089931
09.172308.531008.85عاحمد ايمنعبد السالم15191931088440
12.183011.203011.69عأحمد صابرعلوش16191931060063
07.940609.582308.76عليديا جيهانعماري17191931085882
08.811009.801509.30عبشرىغربي18191931060330
07.270605.340106.31عمنيرقاسم19191931067083
12.643012.103012.37علبنىكركاش20191931041103
10.293010.973010.63عكنزة فاطيمةلعماري21191931045647
08.661306.220607.44ععبد الرؤوفمكاوي22191931062017
00.630001.500001.06محمدوديعة231631057969
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
 علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

19الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

11.143010.003010.57ععصامبلعربية1191931085750
08.961009.161509.06عحنانبن أعراب2191931044294
09.681710.473010.07عزينببن يطو3191931080605
09.671210.413010.04علينةبن يوسف4191931067003
09.771609.641109.70ععز الدينبوربابة5191931045642
09.941609.191609.56عهديلجاب هللا6181831062529
10.053009.420809.74عصفاءدراري7191931091199
00.690000.560000.63عكمال الدينشريفي8191931092100
00.630000.500000.56علخضرشعواد91731090229

07.750502.880005.31عقيلةشيبان101731054155
10.083010.213010.14عامالطيبي11191931078577
09.691607.430108.56عمريم انياسعبد الرحماني12191931089882
08.931408.770608.85عمروة منالعربي13191931041441
09.371308.160808.77عدنيا عايدةعنصر14191931078455
09.551508.751009.15عوفاءغالب15191931046868
09.191609.712509.45عأسامةفاسي16191931083518
09.561609.521609.54عمحمد عبد البارئقبالج17191931060237
08.841109.972109.41عهدىقصراوي18191931044594
12.993012.463012.72عشعيبقيتي19191931061789
08.240808.200808.22عريان عادلمالك20191931087154
10.213011.163010.68عمنىمعمري21191931091029
08.750808.671008.71عكميليامورصلي22191931060213
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
 علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

10.283010.123010.20عهانيةالهاشمي بن بختة1191931061922
09.842110.573010.20عبثينةبلبيري2191931085415
10.833011.143010.99ععبدهللا محمدبلجودي3191931066947
10.863012.413011.63عسارة نسرينبلعة4191931046603
11.033011.163011.09عفتيحةبن الصغير5191931079767
11.193011.453011.32عنسرينبن عالل6191931041160
10.033011.283010.66عرانيةبوحمادي7191931059928
08.290704.920106.61معيدةنورالهدىبوحمداني81731067001
09.390911.203010.30عوصالبورطالة9191931067147

10.453009.501609.98عاكرامبومعراف10191931067211
10.023008.911609.46عصوفيابويدغاغن11191931061801
11.963012.283012.12عليناحمودة12191931046834
10.443009.081109.76عهناء إيناسدحماني13191931067776
11.363011.383011.37عوسامرحماوي14191931091115
09.612608.090608.85عجواد إدريسزيدان15191931087205
09.470810.263009.87معيدزين الدينسعيدي16181831051516
11.493010.413010.95عإكرامشايد17191931091138
10.033009.561609.80عسميةعبد القادر18191931046609
12.083011.163011.62عمدينةعويدات19191931072002
09.872409.721609.80عأحمد فيصلغول20191931088422
10.633009.531110.08عسارةقارة21191931059949
10.663011.553011.10عهبة هللالشيشي22191931051047
10.113009.081609.60عمحمد محزرمبروكي23191931063987
10.213010.583010.39عياسرمفالح24191931064076
08.711308.190408.45علبنة فراحمكيري25191931063933
11.863012.943012.40عمليكةموسوس26191931041138
10.753010.673010.71عرانياوعاد27191931082811
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