
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 :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

 االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

ناجح11.613010.443011.0260عبلقاسمأحمد باي11735096096
مؤجلة00.000000.000000.0000عنعمة هللاأسد21731051237
مؤجلة08.530808.660608.5914عرانيةأورابح31731092265
ناجحة10.373009.912010.1460عأحالمأوعيل41731071196
مؤجلة00.690000.690000.6900معيدةتنهينانأيت عوجان51631096172
مؤجل10.023009.411509.7145عحسينةابرداش6043006983
مؤجلة10.533008.721509.6345ديونأميرةالباي71531108762
مؤجلة02.990003.220403.1004عخديجةالحوانس81735083642
مؤجلة03.970509.001606.4921عمالك أم الخيرالعطري91731069625

مؤجلة08.481907.651308.0732عهدىالعوفي101731044570
مؤجل00.620000.000000.3100عمحمد رياضالكبير111531060118
مؤجلة00.410001.250400.8304معيدةتنهيناناوكسني121631054497
ناجحة12.723012.973012.8460عكهينةاولد براهم13031023324
مؤجل06.561100.560003.5611ععبد الرحمان مهديايت منقالت141731069341
مؤجلة01.250502.130001.6905عكريمةباجي151731069129
مؤجلة08.280809.381608.8324عحبيبةبالنقاس161731028563
ناجحة11.393010.563010.9860عشيماءبركاني171731102333
مؤجل09.752508.441509.0940عأيمن نزيهبلحاج181639000052
مؤجلة08.222110.603009.4151عفاظيماتةبلخير191731028765
مؤجلة04.810501.250403.0309عشهرازادبلعباس201631062317
مؤجل07.251106.400206.8313عرابح ياسينبلعربي211731098584
مؤجلة09.191208.001008.5922عدنيابن حمادة221534079795
مؤجل05.530705.780905.6616ععبد المالكبن سنوسي231531056824
مؤجل07.721006.220106.9711عمزاريبن عبد هللا241731044430
ناجحة09.902011.843010.8760عكهينةبن عميروش25071085801
ناجحة10.823012.533011.6760ععائشةبن عون26056004338
مؤجل05.090506.281005.6915عيزيد يحيبن يحي271731048199
ناجح11.373011.253011.3160ععادلبوبعة281633049638
مؤجل00.000000.000000.0000عأسامةبودة291731096225
ناجحة10.763009.691910.2260عنجلةبورابعة301731048299
مؤجل09.811807.140808.4826معيدمحمد توفيقبوشالة311631062423
ناجحة09.952311.753010.8560عسارةبوشريط321632051224
مؤجلة01.930001.310401.6204معيدةأميرةبوطاعة331631053152
مؤجلة04.750603.910604.3312عسهيلةبوعبدلي34012411476
مؤجلة09.721309.191209.4525عجمعةتاقبو351731028562
مؤجلة09.751707.881108.8128عوردةتبعيشونت361731056091
مؤجلة01.420000.320000.8700معيدةسميةتواتي371631097765
مؤجل09.122609.752009.4346عاسماعيلتومي381731059936
مؤجل00.390001.250400.8204ععبد القادرجدو391631077163
مؤجلة00.000000.620000.3100عهاجرجواهرة401731056077
ناجح12.193011.443011.8260عأحمدحاج محمد411732078423
مؤجل10.133008.531609.3346ععبد اللطيفحباس421731053887
مؤجلة00.390001.250400.8204عصليحةحداد431731092349
مؤجل08.061005.440706.7517عزكريا محمدحديد441731071961
ناجح11.943011.433011.6960عنوالحديد45063007324
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ناجحة11.033012.873011.9560عياسمينةحرايرية46046078453
مؤجل08.001907.441207.7231معيدفاروقحركات471531054492
مؤجلة07.641408.471408.0628عسميةحسناوي481731094639
ناجحة11.783011.693011.7360عأمالحسيب491731092603
مؤجلة06.571207.650707.1119عإكرام نور الهدىحسيني501731047806
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مؤجل00.000000.000000.0000ععبد الغنيحمام511631105009
مؤجلة00.000001.130000.5600عكوثرحمايدية521532067182
مؤجلة09.502409.882609.6950عأمينةحمودي531731068939
مؤجل00.000000.000000.0000ععليحموش5493018605
ناجحة11.723009.911710.8160عشيماءحويسي551738000396
مؤجلة05.911108.411907.1630عهندخالفي561731092863
مؤجلة07.941406.650207.3016عمايسة الياقوتخليفة571732001024
ناجحة13.793014.193013.9960عحسينةخواص58051070729
ناجحة09.902010.973010.4360معيدةيسمينةخوخي591531114385
مؤجلة09.972608.971609.4742عنهى زينبخيار601731075600
مؤجلة10.143009.442309.7953ديوننبيلةدنداني611431065555
ناجحة14.153013.723013.9360عنسرينرابية621731103423
مؤجل09.191608.660708.9223عمحمدرازم631731092819
مؤجلة07.911307.721907.8132عماريةرجم641731046078
مؤجل00.000000.000000.0000عجالل الدينرحالي65084054922
مؤجلة07.811107.001007.4021عايمانزبيب661731060014
مؤجلة08.661309.811909.2332عاحالمزروقي671731054104
مؤجل06.010905.530905.7718عضياء الدينزقاي681638016216
ناجحة13.433013.283013.3660عفاتنزموري69061067209
ناجحة12.253012.783012.5260عمنيرةزنوش70063034568
ناجحة13.913014.003013.9560عحوريةزوبيري711731005920
مؤجل09.031509.531609.2831عشيماءزيادي شيبان721636013001
مؤجلة07.130708.401407.7621عفراحسراي731731054158
ناجحة12.883013.063012.9760عرميساءسعيد بشكور741731098337
مؤجلة00.000000.000000.0000عخلودسالط751731054246
مؤجل07.381401.260404.3218معيدساميسليماني761631060139
ناجحة09.442410.843010.1460عرندةسماعيل771635001034
مؤجلة00.000000.000000.0000عكنزةسيفي781731056172
ناجحة09.281512.183010.7360عمنالشيبوب79112047035
مؤجل10.213009.451309.8343معيدعبد الحفيظ عمرصابي801631098010
مؤجل05.331005.631105.4821عوليدصاري81082062650
ناجحة10.193011.913011.0560عياسمينصغير82081057705
مؤجلة09.282010.443009.8650عمريمعبوبي831731047377
ناجحة11.283012.723012.0060عكريمةعثمان84072036084
مؤجلة00.000000.000000.0000معيدةياسمينعزوط851631047462
مؤجلة06.501710.343008.4247عمريمعميمر861731094736
مؤجلة10.353008.661609.5046عنسرينعميمر871731045859
مؤجلة08.821608.341308.5829عجهادعناد881731068977
مؤجلة06.970601.690004.3306عهاجرعنكوس891731047261
ناجحة12.313010.593011.4560عشيماءعواطي901634077665
مؤجل00.000000.000000.0000عسيفاقسعوان911331045205
مؤجل08.131308.340808.2321عجالل مهديفايزي921631060558
مؤجلة07.971207.670807.8220معيدةليليافكاري931531103052
ناجح11.413010.283010.8460معيدهاجرفوزار941631066242
مؤجلة03.990002.780503.3805عسارةقادري951631077547
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رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
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ناجحة11.423009.751910.5960عسكينةقاسم961731049999
مؤجل08.161007.170907.6619معيدعز الدينقاسيمي971531114471
مؤجل07.810708.751508.2822معيدنسيمكليخة981531082257
مؤجلة07.841210.723009.2842عهاجركنفود991731098525

مؤجل00.000000.000000.0000معيدزكرياالجوي1001531075337
اإلمضاء : 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

4                                     الصفحة 04-07-2021  13:08:36حرر 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 :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

 االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

مؤجل06.000705.501405.7521معيدفؤادلبانجي1011531062930
مؤجل00.810100.000000.4101عمروان نوفللعبادي102091034234
ناجحة11.473010.593011.0360عايمانلعريبي1031731050928
مؤجلة00.000000.000000.0000عسارةلعزاوي1041531049770
مؤجل09.401902.280105.8420ععبد هللالعنتري1051631098927
مؤجلة09.072110.563009.8151ديوناماللميني1061531062350
ناجح11.403011.033011.2260عسيدي عليمخطاري107122027306
مؤجلة00.000000.000000.0000عياسمينمراح1081639027543
مؤجل07.281607.561107.4227عسعيدمريجي1091731094630
مؤجل07.190907.911307.5522عامينمزيان110071067866
مؤجلة06.971710.033008.5047ديونابتساممصطفاوي111083035015
مؤجل10.133007.381408.7544معيدسميرمعزار1121334008771
مؤجل00.000000.000000.0000عمهديمغربي1131631077351
مؤجلة10.443008.621509.5345عفطيمة سرينمهدي1141731092651
مؤجلة10.133008.162409.1454ديونعفافمهيريس1151631053300
مؤجل08.371103.060405.7215عصالح الدينميحي116064045295
ناجحة11.033011.563011.3060عامالميلودي117091034171
مؤجل00.210001.250400.7304عاألمينناصر1181731098288
ناجحة11.783010.973011.3860عايماننجام1191531091632
مؤجل05.780206.840406.3106عمحمد إسالمنش1201731061081
مؤجلة07.060708.692007.8727عامالوارث121091057737
مؤجل08.871610.033009.4546عيوسفيعقوب122079052712
مؤجل08.411207.630908.0221معيدتوفيق فؤاديماني1231531075234
ناجح11.423013.253012.3460عمحمد يوسفيمناين124072074354
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