
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
 علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

مؤجلة09.002309.442009.2243عيمينة نزهةادمي11731028613
ناجح10.573009.751410.1660عاحمد الميناقشيش21731048339
3179DZA0316ناجحة13.353013.913013.6360عرشابكوش
ناجح12.783011.353012.0660عواضحبلقصور41731061427
مؤجلة07.940206.590907.2711عياسمينبن سمان51731052663
ناجحة11.563012.913012.2360عنجوىبن عبد الهادي61731028641
مؤجل04.130502.780103.4506ععليبوتويس71631106113
مؤجل06.690706.881406.7821عيوسفبوزرطيط81731098540
مؤجل04.440001.630003.0300معيدرضابومعوط91431087672

ناجحة11.693009.401610.5560معيدةوسامبوناصر10121072522
ناجحة12.313011.813012.0660عمريمتقمونت111731066941
مؤجلة06.100201.750003.9202عرانية شيماءحرزهللا121731071944
مؤجل09.031508.752008.8935عمحمد منصفحرزهللا131731071544
مؤجلة00.000001.440000.7200عروميساءحسين141731074598
ناجحة10.913009.592510.2560ععائشةحشايشي151731071785
ناجحة11.813011.843011.8360عيسرى سميرةحمالوي161732032635
ناجحة11.003011.693011.3560عيسرىخالد171731044489
ناجحة10.843010.353010.5960عزينبخالدي181731086668
ناجحة13.413012.853013.1360عريمةخليل191731071351
ناجحة10.873011.383011.1360عرميساءخنوس201731043466
ناجحة09.311411.443010.3760عسارةزيتوني211731094628
مؤجلة09.341609.191909.2735عنيهالساحد221731071625
مؤجل04.220301.370002.8003معيدأحمد ناجي عبد النورسايس231531075103
ناجحة11.723012.313012.0260عأمالسعيدات241731028126
مؤجل08.590906.840907.7218عزكرياءسقويني251731071962
مؤجل05.840802.000003.9208معيدسليمشرفاوي261531075376
مؤجلة10.313008.721909.5249عميارشكير271731075573
ناجحة13.593013.663013.6360عمروىشالق281731098486
مؤجل04.660000.690002.6700عخليلشهاب291431066375
مؤجلة05.400607.811606.6122معيدةليلىشواط301531116657
مؤجلة02.340103.120402.7305معيدةليندةطبول311431076841
مؤجلة07.690610.403009.0436عفاطمةطواهري321731086915
مؤجلة06.780509.532408.1629عمروىعباس331731051085
مؤجل02.810001.250102.0301ععبد الغني بدر الدينعبديش341631077162
مؤجلة09.031607.381408.2030عفريالقاسي351731086471
ناجحة09.530912.473011.0060عأنيسةقاسيمي361731097336
ناجحة11.623011.873011.7560عريهامقرفي371731075351
مؤجلة09.351809.692009.5238عهاجرقماس381731074998
ناجحة10.693012.813011.7560عحكيمةلخضاري391731097355
ناجحة10.253011.443010.8460ععيدة نفيسةماكري401731048277
مؤجل08.881309.442009.1633عمحمد وليدمعلم411731071545
ناجح11.663011.973011.8160عمصطفىموشاحانا421737002485
مؤجل03.280000.000001.6400عزهيرموهب431631097991
مؤجلة06.781011.633009.2040معيدةشيرازموهب441531082669
مؤجلة01.870000.630001.2500معيدةهدىنوغة451631046132
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..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

1                                     الصفحة 04-07-2021  13:14:07حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
 علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

مؤجل08.841909.632009.2439معيدعبد الرحيمنية461531092868
اإلمضاء : 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
 علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

مؤجلة01.120001.310001.2200عرقيةالعمري11731090997
مؤجل08.441109.312508.8736عمحمدبربارة21731074860
ناجحة11.813012.093011.9560عحيزيةبرحال31731098579
مؤجل08.001608.341308.1729عنوحبزتوت41731061355
مؤجل07.471405.970506.7219عشعيببقاح51731060548
مؤجلة09.531910.003009.7649عنعيمةبن بريكة61731074986
ناجحة11.033010.943010.9960عوهيبةبن دريس71731075031
مؤجلة00.000000.660000.3300عكنزة بن طيب81531082720
ناجح11.253012.283011.7760عسلمىبوجالب91431043822

ناجحة10.163011.343010.7560عسليمةبوحالس101731071977
ناجحة11.133010.503010.8160عهاجربوحليمة111432044643
ناجحة10.913010.723010.8160عوسامبوزيان121731075017
مؤجلة07.470407.781407.6218عاميمةترخي131731086286
مؤجلة11.093008.621309.8643عليندةتزايرت141731069149
مؤجلة01.940100.630001.2801عوسيلةحارك151631094277
مؤجل08.570208.881408.7216ععدالنحمايدي161731086903
مؤجلة08.091200.630004.3612عشيماءحمروني171731092335
مؤجل06.100701.720003.9107معيدياسينحميدة181431072213
مؤجل08.561607.690608.1222عمسعودخالف191731094739
مؤجلة10.313006.721308.5243عوافيةداغي201731051242
مؤجل08.531701.940005.2317معيدعبد النورزنزان211531049529
مؤجلة09.781009.441509.6125عنسرينسالمي221731074966
ناجح10.433011.133010.7860عمعمرشويدر231731088845
مؤجل05.100202.620003.8602ععيسىصواش241731071475
مؤجلة00.000001.250000.6200معيدةحنانعبد الوهاب251631047390
مؤجل10.473007.501708.9847ععبد الرزاقعجاج2601080519
ناجح10.103011.133010.6160ععبد السالمعالوة271631045860
ناجحة12.443012.943012.6960عمريمعماري281731100066
ناجحة10.973011.223011.0960عيمينةعمروش291731069416
مؤجل07.000505.470706.2312ععبد الرحمانعويسي301731074727
مؤجل06.340108.311407.3315عمحمد مالكفاسي311731052570
مؤجلة08.410209.130908.7711عاسمهانقواوي321731046011
ناجحة11.693012.133011.9160عمنالالستي331731103850
مؤجلة09.322008.632008.9740عخديجةمالك341635009770
مؤجل08.401106.531007.4721ععبد الرؤوفمداحي351731049789
مؤجل07.351008.351907.8529معيدبوبكرمزياني361631051088
ناجحة12.853013.093012.9760عيسرىمصطفاوي371731043361
مؤجلة08.531609.442408.9940عسارةمكلة381631088630
مؤجل09.131907.091008.1129عسيد عليمنحور391731055882

اإلمضاء : 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

1                                     الصفحة 04-07-2021  13:14:09حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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قسم اإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
 علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

مؤجل08.530509.221908.8824علخضرالعيدي11731074827
مؤجل08.160906.811107.4820عيوسفالقصوري21731075058
مؤجلة09.131609.721409.4230عصبرينةبساوي31731086677
ناجحة10.843010.943010.8960عدنيابوجمعة41731092253
مؤجلة00.000000.190000.0900عرانيابورنان الشريف51731046028
مؤجلة01.560000.190000.8700عمريمبوناطيرو61631094215
مؤجلة08.061101.560304.8114عحسناءتاج71731094822
مؤجل01.370000.380000.8800معيدمصطفىجاللي81431045075
مؤجل05.781003.940204.8612عسليمحريزي91731096270

ناجح09.812010.943010.3860عسيد عليحيزي101731098950
مؤجلة08.721410.383009.5544عخوتيخماية111731028137
مؤجل07.560906.411006.9819عوليددومي121731086614
مؤجل00.000000.190000.0900عرفيقرحموني131631077735
ناجحة09.472511.133010.3060عبلةرنفاغي141731028129
مؤجل06.870905.440506.1614عسهيلزيان151731079329
مؤجلة06.690806.191306.4421عنهادسباح161731069648
مؤجلة09.192610.253009.7256عكهينةسليماني171731049817
ناجح12.093013.283012.6960ععياشسنوسي1891290673
ناجحة10.533012.073011.3060عصارة نور الهدىشلبي191731044313
مؤجلة00.000000.190000.0900عابتسامصالحي201731101670
مؤجل04.840505.720505.2810عايوبصوشة211731069459
ناجحة11.313011.163011.2460عخديجةطوالبية221731098580
ناجحة11.193010.943011.0660عإكرامعباس231731058853
مؤجلة08.191009.131508.6625عريانعبروق241731075345
مؤجل04.530106.720905.6210عمحمد محرزعفون251731052640
مؤجل09.502610.103009.8056عسيدعليعميروش261731092324
ناجحة12.883012.723012.8060عبشرىعميمر271731099851
ناجحة10.313011.163010.7460عصبرينةفراح281731075403
ناجحة09.502211.283010.3960عياسمينقوشيح291731048492
ناجحة13.003014.473013.7460عنسرينكريداش301731067182
مؤجل08.531610.033009.2846ععبد الحميدمجاهد311731094968
ناجحة11.133011.753011.4460عليندةمرزوقي321731053955
ناجحة08.911511.503010.2060عمريممزيدي331731100063
مؤجلة09.781009.751509.7725عأميرةمسعودان341731074443
مؤجل09.472010.033009.7550عاحمدمنصر351431091949

اإلمضاء : 
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3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
 علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

ناجحة14.283013.633013.9560عسليناإهباجن11731073149
ناجحة11.473011.533011.5060عاحالمبلحمدي21731101682
ناجحة10.693010.843010.7760عريانبن اعمر31731047328
ناجحة11.133011.533011.3360عفيروزبن زطاط41731101168
ناجحة10.663011.533011.1060عسميحةبن شعبة51731047333
مؤجل07.351305.750406.5517ععبد القادربن عبد هللا61731044338
ناجحة12.503011.063011.7860عمنىبوغازي71731089091
ناجحة14.093013.443013.7760عزكية منالبولودان81731096263
مؤجل03.940500.000001.9705عمهديحباج91731045831

ناجحة10.533012.033011.2860عهدىحمر العين101731044465
ناجحة10.253010.253010.2560عأمالحناشي111731101099
مؤجل09.031809.601509.3233ععبد الرؤوفحنيش121731071450
مؤجلة08.251408.251408.2528عفلةرايح131731067334
ناجحة10.443009.972010.2060عيسرىزيتوني141731097321
ناجحة11.283011.313011.3060عمديحهزيزاي151731028161
مؤجلة10.283007.941909.1149عهاجرشاوش1620200001
ناجحة09.911910.473010.1960عنعناعة رشاشرقي171731069647
مؤجل09.881709.001409.4431عمليك عبد الرزاقشويدر181731051091
مؤجل04.150101.600102.8802عخالدشويطر191531098926
ناجحة11.693011.003011.3460عماجدةشيباني201731053958
ناجحة11.813012.063011.9460عرتيبةطواهري21031054070
مؤجل08.750907.750908.2518عانيسعبدي221731049976
مؤجل06.410202.190004.3002ععصامعكيريمي231731045705
مؤجل07.721304.530406.1217عشكيبعالق241731075394
مؤجلة09.562606.250907.9135عريمةعليلي251533009006
مؤجلة10.003009.281409.6444عسارةعيسو261731088764
مؤجلة10.343008.471409.4144عشيماءقاسي271731097162
مؤجل07.560507.130807.3413عنزيمقاصب281731086570
مؤجلة07.130801.500004.3108عايمانكساري291731058662
ناجحة11.563009.251910.4160عفلةمساعدية301731066867
مؤجل09.221510.193009.7045عإبراهيممسكين311732061788
مؤجل00.910000.000000.4500عصالحمعتوق321731052550
ناجحة11.123011.383011.2560عصبرينةموبارك331731088787
ناجحة12.633011.753012.1960عفاطمة الزهرةموزاوي341731057741
مؤجل05.690104.720105.2002عاحمدنويشي351731098283
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محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
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15الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

ناجحة10.823010.193010.5060علينةالخربة11731092450
مؤجل08.971609.531909.2535عياسرالعقنة21331044272
مؤجلة08.032508.160808.0933معيدةمريمبغدادي31531009584
مؤجل00.750000.120000.4400عباللبغدالي41731047848
ناجحة13.753012.873013.3160عدنيةبكيري51731045572
مؤجلة09.471909.281909.3738عياسمينبالغ61731061737
مؤجلة00.000000.000000.0000عوسامبلخن71731098531
ناجحة11.443010.783011.1160عماريابن بوزيد81731092456
مؤجلة10.223009.531909.8849عفريالبن تماني91731051046

ناجحة12.223011.033011.6360عرميساءبن جاب هللا101731069009
ناجحة12.183012.413012.3060عزوبيدةبن مجدوب111731094947
مؤجل08.061507.970508.0120عفاطمةبوجالل12126047654
ناجحة10.753009.531510.1460علويزة مريمبوخوخي131731066885
ناجحة12.003012.753012.3860عشيماءبودهوس141731058741
مؤجل07.661101.530004.6011عمولودبورماد151731043427
مؤجل00.000000.000000.0000عأسامةبوسنة161731098255
ناجح10.503009.661910.0860عمحمد يوسفبوعرابة171631096586
ناجحة12.323012.783012.5560عمريم نسرينجرجار181731096374
ناجحة10.503009.812010.1660عصفيةخبو191531075439
ناجحة12.193012.313012.2560عكهينةخياري201731066877
مؤجلة09.002009.942009.4740عماريةرجب211731066895
مؤجلة02.000001.720001.8600عاكرامرمضان باي221731045503
مؤجل09.782808.782009.2848عابراهيمريحان231631046928
مؤجلة07.810909.381908.5928عهاجر شيماءزعنون241731092541
مؤجلة08.661209.972409.3136عمريمسيد251731044427
مؤجلة07.192000.840004.0120عخديجةطرفاية261731057675
ناجحة12.033011.783011.9160عفتيحةعامر271731090149
ناجحة12.943012.943012.9460عيسرىعايش281731046148
مؤجلة04.660003.310403.9804عأمونداعدة291631071549
ناجح10.663010.443010.5560عمحمد لمينعنوش301731074880
مؤجل07.310606.120506.7211عمحمد  المهديعون311631048829
مؤجل01.860000.810001.3400عمحمد أمينفراغ321731074863
مؤجل08.590607.321407.9520عسيد عليكتاب331731044300
مؤجل06.530108.441307.4914معيدفارسكرامة341631077194
مؤجل09.121904.190406.6623معيدسعيدكشيح351531075363
مؤجلة08.820910.283009.5539عبشرةكاللشة361731045524
ناجحة11.813010.413011.1160عسارةلزعر371731058874
مؤجلة09.532610.223009.8756ععبيرلعناني381731047354
مؤجلة08.530609.341608.9422عصونياليرغوت391731060623
مؤجل08.401508.352008.3835عمحمد أميرمعرف401731092465
مؤجلة07.411008.591908.0029عريمةمهدي411731098347
ناجحة09.941910.783010.3660علبنىمهيدي421731049821
مؤجلة09.061608.381908.7235عأسياموايسي431631013699
مؤجلة08.561507.941908.2534عأمينةهرنوز441731095366
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الرصيد
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مؤجلة09.722009.001909.3639عإخالصأعمارة11731074451
ناجحة10.623010.693010.6660عصبرينةالعابد21731097165
مؤجل08.030501.750004.8905عسمير أميرالعكروت31731045638
مؤجلة07.780806.621007.2018عخديجة غوفرانالمقالتي41731067434
ناجحة12.883011.593012.2460عفريالباهي51731048031
مؤجل07.310607.250807.2814عأسامةبركاني61731096388
مؤجل06.780505.500506.1410عاسحاقبلعزيزية71731092196
مؤجلة09.471007.311008.3920عشيماءبن زيان81731045662
مؤجل10.223006.400408.3134عأيمنبن سعادة91731044167

مؤجل09.092409.561909.3343عمحمدبن سوسيس101631066543
ناجحة10.283010.283010.2860عأسماءبن عبد الباقي111731068930
مؤجلة00.000000.000000.0000عمروةبوحفص121731069377
مؤجلة09.971409.311409.6428عليليابودربال131731075485
مؤجل07.130503.810005.4705ععبد النوربوسعيد141731058754
مؤجلة00.000000.000000.0000عخديجةبوعبدهللا151731049922
ناجحة10.843010.813010.8360عرانيةتراك161631054741
ناجحة13.783012.573013.1760عشهينازتعريبت171731047957
مؤجلة09.031808.941508.9933عمريمتوتة181631077877
مؤجل03.990502.940003.4605عياسينجعفري191731044485
مؤجل00.000000.000000.0000ععبداويجنيدي201731045701
مؤجلة08.782308.631908.7042عشيماءحمدي211731098393
مؤجل06.500900.630003.5609عاسامةحميرون221731066602
ناجحة13.653013.843013.7560عإيمانخروب231731096237
مؤجل09.131902.880106.0020عفريدةدغموم24903505
مؤجلة09.411910.033009.7249عأمالدالل251731069429
ناجحة11.753010.883011.3160عبسمة وسامسايح261731101804
مؤجلة09.561808.501609.0334عراضيةسايحي271731048370
مؤجل07.350108.320107.8302معيدسيدعليسحنون281631094095
مؤجلة08.751205.370307.0615عخولة ريانسماتي291731028265
مؤجل06.280702.630004.4507ععادلشرودي بوزيدي301631066514
ناجحة10.943012.123011.5360عفريالطهراوي311631081682
مؤجل04.470101.660003.0601عأسامة أيمنطويل321731096389
ناجحة10.973010.073010.5260عفلة حميدةعلوش331731094701
مؤجلة05.030000.690002.8600عمريمعمار341631081764
ناجحة10.913009.782410.3460عالميةفرحات351731066881
مؤجلة00.000000.000000.0000علينةفرطاس361731100041
ناجحة10.093010.223010.1660عفاطمة الزهرةقرفي371731053919
مؤجلة08.400607.310607.8612عايمانقصاب381731075666
مؤجل08.220709.972509.1032معيدنور الدينقهام391631049052
ناجحة09.562211.593010.5860عنريمانلزرق401731054714
مؤجلة09.531908.191308.8632عرميسةلكحل411731045595
ناجحة10.313010.033010.1760عرقيةلوافي421731045590
مؤجلة09.001409.472409.2338عنسيمةمجوطي431731057795
مؤجل06.811200.940003.8712محمد هيثممحمدي441631097864
مؤجلة10.503006.870908.6939عهاجرمزيرة451731044673
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ناجحة11.343009.531410.4460عمناليطغان461731054331
مؤجل09.781409.622009.7034عوليد ضياء الدينيطو471731049516
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مؤجلة08.941309.412009.1733عريمةأزرراق11731074613
مؤجلة08.631410.283009.4544عليلياأوريجال21631104880
مؤجلة06.130306.661106.3914عليندةأوكفيل31631080991
مؤجلة07.401401.630104.5115عأمالالكشبور41731045457
ناجحة10.503011.593011.0560ععدودة هدىبراهامي51731044348
مؤجلة10.603008.501409.5544عمروىبراهمي61731048449
مؤجل08.780509.781509.2820عصهيببستاني71731091287
مؤجل09.371908.561308.9732عأنيسبليل81631074845
مؤجلة09.721409.282009.5034عحدةبن حباس91731043162

مؤجل08.250409.842509.0529عحمزةبن سعادة101731047865
مؤجل09.431710.253009.8447ععامربوزرطيط111731074716
مؤجل07.000206.841006.9212عرمزيبوشيشة121631088094
مؤجلة08.070609.311908.6925عنريمانبوغولة131731067180
مؤجل08.881711.093009.9847عوسيمجدير141731107115
مؤجلة01.720007.941404.8314عأحالمحمداني151731055688
ناجح12.163011.103011.6360عتوفيقخدير161731055763
مؤجل08.251007.061307.6623معيديحي بلقاسمخالص171532078522
مؤجل09.631509.912409.7739عمحمد لمينرحيل181731102837
ناجحة12.313011.343011.8360عوسامزاير191631062283
مؤجلة09.281009.281909.2829عنريمانزيكيو201731047385
مؤجلة10.473009.381509.9245عنسرينسرير211731096475
ناجحة10.973009.691910.3360عرفيدةسطوف221731071338
ناجح11.063009.531510.3060عمحمدسعدادو231731044402
مؤجلة08.691307.751108.2224عآسياشاوش241731074411
مؤجلة10.313009.252409.7854عبشرىشرادي251731086305
مؤجلة10.653008.781709.7247عخولةطماش261731067255
ناجحة11.033011.633011.3360عمنالعبدالباقي271731098777
مؤجلة08.751407.751408.2528عصبرينةعبدوش281731101154
مؤجل08.871305.570407.2217عهشامعتبي291731067020
ناجحة10.693009.882510.2860عسعادعزوق301731102190
ناجحة13.443012.563013.0060عوفاءعالم311731094785
ناجحة14.413014.353014.3860عراضيةعمراني321731071321
مؤجل07.251009.311408.2824معيدخليلغوناني331535023277
مؤجلة10.283006.131608.2046عفاديةفاسي341731052420
ناجحة11.723009.191910.4560عياسمينفنيش351731098818
ناجح10.913010.603010.7560عمحمد الصالحقادري361731074866
ناجح11.723012.693012.2060عسليمكريم371731055867
مؤجلة09.411407.871408.6428عاحسانلوطاني381731068954
مؤجل09.091306.061007.5823عمحمد منصفمايدة391531087375
ناجح09.721510.473010.0960معيدمهديمجوبي401631106144
مؤجلة07.810908.561308.1922عمروةمعيوف411731047374
مؤجل07.661004.660206.1612عمسعودمواش421731057780
مؤجل06.810707.001406.9021عاسحاقنساخ431631099147
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ناجح10.003011.823010.9160ععادلأحسن11531054930
ناجحة09.872410.593010.2360عأيةالصيد21732022106
مؤجلة08.561506.690907.6324عداية سيليابرباش31631080812
مؤجل09.662407.780708.7231معيدعدالنبربيش41531082697
مؤجلة09.221409.441009.3324عنبيلةبرتشيشاي51731102975
ناجحة10.503009.751510.1260عفاطمة الزهرةبلكعلول61631074520
مؤجلة09.251808.972409.1142عوردةبن بكري71731099654
مؤجلة10.223008.941309.5843عياسمينبوجميلة81731052500
ناجح11.943011.163011.5560عسليمبوشامة91731079237

مؤجلة05.281002.070003.6710عرميسةبوشندوقة101731044259
مؤجلة08.441106.880907.6620عشهيرةبوطاني111731092332
مؤجل06.560007.130606.8406عيزيدبوعشيوم121732031108
مؤجل08.781607.501408.1430ععبد الرحمانبوعون131731055927
مؤجل05.720006.690606.2006عمحمد نذيرجعفر خوجة141731044413
مؤجلة01.340001.310001.3300عياسمينحاج قدور151731045906
مؤجل00.970000.690000.8300عأميرحروش161731069267
مؤجلة08.531210.283009.4142عفهيمةخديم171731044373
مؤجلة06.220007.560306.8903ععائشة ياسميندهماس181631097799
مؤجل10.853008.791309.8243علخضر نزيمزعيوة191631072391
ناجحة08.630611.573010.1060ععائشةزمور201731055917
مؤجل08.340609.311808.8324عنسيمزيداني211731069399
ناجحة11.003012.073011.5360عسهيلةسرير221731045645
ناجحة12.033011.003011.5160عأمينةشيباطي231731049909
ناجحة10.063010.383010.2260عالهامشيباني241631074356
ناجحة11.473012.283011.8860عرانيةشيبيخ251731051285
ناجحة11.103009.751510.4260عياسمينصحراوي261731048312
مؤجلة10.063008.781509.4245عهاجرصدوق271731096328
مؤجل02.060002.040002.0500عارزقيطاهير281731066598
ناجحة11.003010.913010.9560عصبرينةعباد291738068702
ناجحة12.783011.563012.1760عفلةغربي301731086478
مؤجل00.750001.190000.9700عأيوب إسماعيلفنيش311731066578
مؤجل03.780002.000002.8900عأوسامةقدوش321731066574
مؤجلة00.690001.220000.9500عزينبكفوس331731079119
مؤجل07.690506.851507.2720عوليد زين الدينلعراشي341731044480
ناجحة11.103009.811910.4560عليديةلعوشات351731060997
مؤجل00.970000.690000.8300عقاسم انيسمختاري361731045738
مؤجلة09.412508.971509.1940عياسمينمداني371731069414
مؤجل09.251409.722009.4834ععماد الدينمزيري381631080910
مؤجل08.381707.691208.0329معيدعبد الرحمانمقدم391636060305
مؤجل08.161410.313009.2344عصفوانميلود دواجي401637088198
مؤجلة01.380001.190001.2800عأسماءنموشي411731074426
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ناجحة09.502611.323010.4160عوئامإغيل11531064014
مؤجل07.751306.440507.1018عياسيناوجدوب21731098797
مؤجلة08.941409.121909.0333عشيماءايوب31731054276
مؤجل03.440003.810103.6301ععبد المالكباالطرش41631093620
مؤجلة10.783009.061909.9249عفاطمة الزهراءبلعروسي51731090147
ناجحة09.662411.253010.4560عكاميليابن جياللي61731058777
ناجح11.093010.533010.8160عمحمدبن دالي71731066904
مؤجلة06.380509.251407.8119عنسرينبن زينة81731056053
مؤجلة09.471710.503009.9947عريمةبوحال91731074618

مؤجل02.750000.620001.6900علمينبودراف101631051708
مؤجل09.251810.473009.8648عوليدبيشبيش111731049886
ناجحة14.563014.443014.5060عنعيمةجدايني121731103046
مؤجل05.690802.660104.1709عمحمد رضاجعفر131631094191
ناجحة10.283010.193010.2460عفاطمة الزهراءرباحي141731045719
مؤجلة05.060101.810003.4401عسارةزنفيش151731064022
مؤجل10.003001.780005.8930خالد زين الدينسحنوني161531075273
مؤجل03.530000.620002.0800عفؤادسعيدي171731048013
مؤجلة08.221511.373009.8045عنوالشريفي181731044668
ناجحة10.403009.812010.1160عزينبشلداد191731053809
ناجح09.722610.373010.0560عصديقصديقي2002184536
مؤجلة00.560000.620000.5900عرندةصويلح211731060304
ناجحة12.253011.943012.0960كاميلياعيمان221331059407
ناجحة13.693012.913013.3060عشيماءفطار231731066788
مؤجلة10.563008.881909.7249عحنانفيراد ديراش241731074549
مؤجل01.950002.310102.1301عمحمدقرمود251731066899
مؤجل07.750909.501908.6328ععبدهللاقموني261731048002
ناجحة10.413011.653011.0360عأميرةلعطيبي271731068937
مؤجلة07.500908.001407.7523عزينةلوزة281631057784
مؤجلة07.251007.371307.3123عكنزةمعماش291731043275
مؤجلة08.380607.221007.8016عابتساممقراني301731092185
ناجحة11.093010.813010.9560عالضاوية بشرىمنان311731092614
مؤجل06.060603.630204.8408عمهدي عبد الهادينفاح321731100167
مؤجل05.190505.560905.3814عهشامواقني331731071862
مؤجل00.560000.620000.5900عيونسوالي341731048207
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلتصال

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
 علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

ناجحة10.123010.873010.5060عأسماءأكليل11731057886
مؤجلة09.222010.473009.8450عنسرينأوعرقوب21731088953
ناجحة12.003012.403012.2060علينالصايغ31731069591
مؤجلة09.781508.031408.9129عكنزةالعبداني41731092439
مؤجل07.280908.871508.0824عسيدي محمدالعزاوي51531030783
مؤجل05.720401.310003.5104ععدالنبن رابح61731051034
مؤجلة08.221009.131908.6729عفاطمة الزهراءبن رحماني71731060850
مؤجلة10.533006.940808.7338عأم كلثومبن عزالة81731086747
مؤجلة07.411007.631507.5225عماريابن عصمان91731074848

مؤجلة09.631408.370909.0023عفلةبن معمر101731066868
مؤجلة06.380809.441507.9123ععائشةبوترعة111731047980
مؤجل05.880403.870404.8808عرضوانبوحرمة121731052363
مؤجل01.250001.130001.1900عرضابوزنادة131534032606
ناجحة10.753011.133010.9460عكنزة منالبولعروق141731072041
مؤجل00.500000.440000.4700عحليمبومعزة151631054500
مؤجل04.910201.130003.0202ععبد العزيزتالمعلي161631072310
ناجحة11.003013.003012.0060عمريمحسنين171731069174
ناجح10.693011.153010.9260ععبد الخالقخليف181731053880
مؤجلة09.692807.591008.6438عشهرزاددوكانف191731066783
ناجح12.533013.033012.7860عمحمدزرواطي209454000
مؤجلة08.282107.750508.0226عروميساءزروق211731098590
مؤجل01.440001.750001.5900عفارسسعيدي221431055144
ناجحة10.913010.563010.7360عنريمانعيسو231531071688
ناجحة10.003010.783010.3960عمريمغول241731097210
مؤجل09.091508.871108.9826عبدرالدينفاسي251731074515
مؤجلة07.030809.061508.0523عأحالمقرباج261731045996
ناجح10.533010.353010.4460عسيداحمدقنار271731097156
ناجح10.723011.603011.1660عفيصلقنفود28044095595
مؤجل00.500000.620000.5600ععز الدين محمدلعلوي291731061106
ناجحة10.093011.723010.9160عمريملقمش30062033276
مؤجلة07.531507.411007.4725عفطيمةمبروكي311731086477
مؤجلة08.942207.881008.4132عإكراممخيلف321731051154
ناجحة11.443010.033010.7460عفريدةمعالوي331731088807
مؤجلة05.590307.401106.5014عأمينةموسى341731055704
مؤجل09.411610.283009.8546عنور الديننفناف351731045871
ناجحة11.443012.693012.0660عجازيةهندي361731100199
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محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
 علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

21الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

مؤجلة09.312510.343009.8355ديونزينببن  شوك11631054525
ناجحة10.533010.813010.6760ديونحورية حسناءبوحسان21631081514
مؤجلة10.223009.342209.7852ديونزهورجالب31531118717
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