
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

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

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

11الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
5سداسي 

رصيد
5سداسي 

معدل
6سداسي 

رصيد
6سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

النتيجة

راسب08.351708.041708.1934154عاعمراميود11631063668
ناجحة10.813011.193011.0060180عتينهينانايت عامر مزيان21738010556
ناجحة11.983009.421710.7060180عايمانبلقبلة31731044979
ناجح10.563009.712010.1460180عأحمد األمينبوعافية41731057834
ناجح09.712010.293010.0060180عزكرياءبومونة51731058704
ناجح09.562110.443010.0060180عيوسف عباسجعيجع61731077607
راسب11.253007.451209.3542162عباللجناوي71738014594
ناجحة12.043012.663012.3560180عفاطمة الزهراءحوش8181831040474
ناجح09.091910.913010.0060180عايوبدراجي91735058342

ناجح10.233009.771410.0060180عهشامدغموم101731029441
ناجحة12.433012.403012.4160180عحنينزهار111631066451
ناجحة11.763011.483011.6260180عسميةصخارة121735097478
ناجح09.741810.753010.2460180عالحاج ابراهيمعبد العزيز131739084788
راسبة03.650607.481505.5721118عاحالمقواسمي141531060034
راسب08.671208.621008.6522142عياسركرنان151731057821
ناجحة10.773009.232010.0060180عوناسةكعوان161731103435
ناجحة10.203009.831910.0160180عمالكمحيزي171731067174
ناجحة12.413012.433012.4260180عسلمىمعوش18181831040428
ناجحة10.543011.353010.9560180عليليةمقدم191731032988
راسب09.241809.461709.3535155عاسامةمواليد201731058651
راسبة06.851207.661407.2626146عخلودهريكش211631075118
ناجح11.653009.161410.4160180عزين الدينهواري221732076832
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..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

1                                     الصفحة 29-07-2021  11:27:35حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

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

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

12الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
5سداسي 

رصيد
5سداسي 

معدل
6سداسي 
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ناجح08.981911.603010.2960180عمحمد نسيمالعاقل11731074884
ناجحة10.553012.633011.5960180عاسماءالعرباوي2181831044574
ناجحة13.333013.223013.2860180عبشرىبلمامي3181831044908
ناجحة09.181810.813010.0060180عنبيلةبودري4181831041503
ناجحة11.893011.263011.5860180عايمانبوزينة5181831044111
ناجح11.003010.443010.7260180عمحمد نسيمبوصبيع6181831044378
ناجح09.892510.113010.0060180عصالح الدينبولمعالي7181831047278
راسبة09.512110.493010.0060167عدليلةحدادي81731088910
ناجحة09.571410.433010.0060180عحسناءخربان9181831041317

ناجح12.153010.993011.5760180ععمرراتني10181831044739
ناجحة09.651910.353010.0060180عرميسةزلماط11181831044042
ناجح10.053010.593010.3260180عالهاديسعيدي121731101117
ناجح12.773012.803012.7960180عمحمد أيمنصايب13181831042954
ناجح09.332010.683010.0060180عاسامةصويلح14181831044999
ناجحة10.233011.153010.6960180عريانطواطاس15181831044137
ناجحة09.361910.643010.0060180عنورهانقايم16181831044841
ناجحة09.952410.053010.0060180عياسمينقلوس17181831081566
ناجحة09.431911.043010.2360180عاكراملعجالي18181831040655
ناجحة11.083010.993011.0360180عشيماءمعالوي19181831041688
ناجحة10.293011.663010.9860180عحسناءموزاوي20181831040664
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ناجحة09.882510.133010.0060180عمروىباي1181831050219
ناجحة09.962010.043010.0060180عيسرىبتشين2181831070337
ناجحة12.553012.533012.5460180عنجالءبرحامد3181831053076
ناجح09.452010.553010.0060180عياسينبن عروس4181831082269
ناجحة11.843012.323012.0860180عنور الهدىبن عودة5181831050058
ناجحة10.803011.253011.0360180عسهىبهاللي6181831052993
ناجح10.103012.623011.3660180عأسامةبوجعطيط7181831054912
ناجحة12.083012.283012.1860180عيسرىبوعكاز8181831048745
ناجح08.741011.263010.0060180عاسماعيلحجاب91631076908

ناجحة10.043009.961010.0060180عايمانرباح10181831051726
ناجحة09.791910.213010.0060180عمنالسعيداني11181831053708
ناجح10.663010.453010.5660180عمعاذسليماني12181831069638
راسب10.803009.752010.2860159معيدإسماعيلسي محمد131531111335
ناجحة12.423012.033012.2260180علبنىطويل14181831054188
ناجح11.993012.153012.0760180عحسينعزون15181831055258
ناجح10.693009.531510.1160180عأكرمعويمر16181831048684
راسبة08.361310.083009.2243163عأمانيقفاز17181831051415
راسبة10.563009.461210.0160156عأحالممخلوفي18181831061924
ناجحة12.193012.143012.1660180عكوثرنعاب19181831053220
راسب09.021007.200708.1117137ععبد الرحمانولد العربي20181831055813
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الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
5سداسي 

رصيد
5سداسي 
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6سداسي 
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6سداسي 
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ناجحة12.253013.453012.8560180عشيماءاحمد شنعة1181831064701
ناجحة12.113012.963012.5460180عنسرينبربار2181831069886
ناجحة09.902410.103010.0060180عثوريةبن حيزية3181831026161
ناجحة11.853012.163012.0160180عسلمىبوخاري4181831042637
ناجح10.943009.481410.2160180عيوسفجرمان5181831064427
ناجحة09.521210.483010.0060180عوردةخليفي6181831069703
ناجحة11.143013.203012.1760180عنورهانخيري7181831066777
ناجحة10.433010.993010.7160180عأمينةدحماني8181831066809
ناجحة13.353012.593012.9760180عفريدةدغرير9181831066501

ناجح11.363011.263011.3160180عمحمد الطاهردغموس10181831066537
ناجح12.133012.433012.2860180ععصامدهمة11181831062177
ناجحة10.443011.613011.0360180عرومايسةزعبي12181831062626
ناجحة10.903010.903010.9060180عرونقسايح13181831049704
ناجحة11.743012.923012.3360180عنبالعشي14181831069663
ناجحة12.813012.943012.8760180عريانعويشة15181831066690
ناجحة08.951511.053010.0060180عفطومة أمالغريب16181831064538
راسب07.071304.290805.6821141عإسماعيلقراح171732045033
ناجحة09.572011.313010.4460180عنجاةكامل18181831066573
ناجحة11.933012.083012.0060180عليدياالست19181831066516
ناجحة12.463012.613012.5460180عنور الهدىمالك20181831067065
ناجحة10.743010.943010.8460180عريمةمانا21181831064249
ناجحة10.103010.703010.4060180عزينبمعيوف22181831049718
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2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
5سداسي 

رصيد
5سداسي 

معدل
6سداسي 

رصيد
6سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

النتيجة

ناجحة10.873010.643010.7560180عزينب منالالحفاف1181831070060
ناجحة11.513012.543012.0360180عنور الهدىبلخادم2181831081425
راسبة05.670704.050304.8610101عخولةبلعمري3181831044919
ناجحة13.533014.183013.8560180ععائشة روميسةبن سيد41731069338
ناجحة09.852210.153010.0060180عندى ياسمينبن عبد الرحمان5181831083385
ناجحة09.441512.173010.8060180عأسماءبوجردة6181831081581
ناجحة08.771011.233010.0060180عسرينبوخاري7181831070072
راسبة10.043008.231909.1349169عأشواقبوديس8181831084379
ناجحة10.273009.731410.0060180عرانيةبوشريط9181831084422

ناجحة09.091911.823010.4560180عبسمةبوطريق10181831069986
ناجحة11.713010.793011.2560180عريانرحموني11181831085957
ناجح11.573010.393010.9860180عمحمد إسالمشينون12181831081538
ناجحة10.083011.583010.8360180عسماحعياش13181831086801
ناجحة09.631510.373010.0060180عنور الهدىعيش14181831069895
ناجح12.273012.293012.2860180عمحمدفاسي15181831086573
ناجحة09.682012.263010.9760180عنعيمةاللوش16181831086634
ناجحة11.253012.863012.0560180عشرفمجيدي17181831086497
ناجحة10.433012.533011.4860180عنور الهدىمروش18181831088413
ناجحة09.762010.243010.0060180عكهينةمزياني19181831086716
ناجحة12.223013.213012.7260180عنور الياقينهجري20181831076981
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الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
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5سداسي 
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5سداسي 
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6سداسي 
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6سداسي 
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الرصيد
السنوي
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األرصدة

النتيجة

ناجحة13.123015.023014.0760180عخالديةآيت بن دريس1181838021031
ناجحة11.543009.951510.7460180عياسمينإدير2181831089608
ناجحة10.293010.973010.6360180عأحالمبن طيب3181831095175
ناجحة11.043010.083010.5660180عياسمينتقار4181831094030
ناجحة13.573014.483014.0260180عشريفةتيغرمين5181833009660
ناجحة10.463009.951510.2160180عهالةحلفاوي6181831092692
ناجحة09.892510.533010.2160180عايمانخلوي7181831048693
ناجح09.551510.453010.0060180ععبد الرؤوفراحم81731049790
ناجحة12.413012.353012.3860180عفريالرويبح91834034506

ناجحة10.923012.253011.5960180عأسماء نورالهدىزيتوني10181831089823
ناجح09.372010.633010.0060180عأنيسشبوط11181831086376
ناجح09.791910.213010.0060180ععصامعرابي12181831053026
ناجح09.971910.883010.4260180عحسامغرناطي13181831090574
ناجحة11.103013.883012.4960180عالميةلعصامي141834055116
ناجحة11.253009.661910.4660180عامالمختاري151832070470
ناجحة11.543010.753011.1460180عإيمانمراح16181831089989
ناجح09.551510.963010.2660180عزكرياءمراح17181834025460
ناجح11.153012.703011.9360180عمنصورموايسي18181831088658
ناجحة11.773013.003012.3860180عشهينازيوسفي19181831094817
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الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
5سداسي 

رصيد
5سداسي 

معدل
6سداسي 

رصيد
6سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

النتيجة

راسبة07.141100.900004.0211101عرانياالمكرطار1181831064653
ناجحة09.562010.443010.0060180عشرازبربار21731086870
راسب00.100000.000000.0500102عحمزةبعالش31731047201
راسب09.571507.811208.6927147معيدسهيلبن سخرية41631077556
راسب09.061509.121709.0932142أنيسبوعالق5091054376
ناجحة09.911910.093010.0060180علويزةتوازي61731100161
راسبة10.233009.781510.0060157عخديجةرغدي71731045562
ناجح10.713010.013010.3660180عبشيرزقري81731028755
راسبة09.671911.173010.4260170عبهيةطابونت91631048991

ناجح10.083009.931710.0060180معيدالهادي عثمانعزوز101631046935
راسب05.651304.781105.2124117عحمزةعون هللا111534032195
راسب07.081304.341105.7124117عصالح الدينعوين121634030581
راسب07.030704.880005.9507127عمحمد يونسقاسيمي13181831046285
راسب08.821404.200606.5120140عوليدمباركي14181831042871
ناجحة09.882210.113010.0060180ععمارية كميليامساويك151731069559
ناجحة09.732011.773010.7560180عسكينة هديلنويوة16181831094922
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النتيجة

ناجح10.003010.003010.0060180ععماد الدينالكرية1181831055924
ناجح11.253010.753011.0060180عتوفيقبلعيد2181831049386
ناجحة11.943012.443012.1960180عتينهينانبلكري3181831054096
راسبة00.000000.000000.000090عصوفيابن حليمة41631066800
ناجحة10.953010.213010.5860180عنهالبن رايس5181831047375
ناجح10.403010.703010.5560180معيدأكرم عادلبوشليت61731068934
راسب04.900700.000002.4507101عساميزغالمي7181831085469
ناجحة11.943012.033011.9860180علبنىشيبان8181831066976
ناجح12.093012.883012.4860180ععبد الرزاقطهاري9101046609

ناجح11.093010.163010.6360180عمحمد نزيمقارة برنو10181831067011
راسب00.000000.000000.000090عمحمدقاصدعلي111731086954
راسب07.580908.841708.2126117عرياضلعجال121634024564
راسبة08.461510.963009.7145165عصارةمحمدي131631050560

اإلمضاء : 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

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

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

19الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
5سداسي 

رصيد
5سداسي 

معدل
6سداسي 

رصيد
6سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

النتيجة

ناجح10.903011.043010.9760180عأيمنأنساعد11731092169
ناجحة12.483012.233012.3560180عنسرينايت اوسنة21731086715
ناجح10.183012.353011.2660180عوائل يسينجعفر شريف3181831064411
راسب03.300300.000001.6503123عأحمدحدار41531105615
راسبة01.080000.250000.660099عزوليخة فايزةربيع51631094076
ناجحة10.573009.431410.0060180عمدينةشايب61731044653
راسب08.181105.910907.0520140عمحمدشمني71631054878
راسب08.091004.490606.2916136عمحمد رضوانعباد81631105031
راسب07.581509.052108.3236156علقمانقدري91734023802

ناجح09.631810.633010.1360180معيداسحاققوبة101631100282
ناجح09.631910.383010.0060180ععبد هللامنصور11181831069492
ناجحة10.153010.243010.1960180عروزةيحياتن121631029655

اإلمضاء : 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

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

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

20الفوج: إعالمالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
5سداسي 

رصيد
5سداسي 

معدل
6سداسي 

رصيد
6سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

النتيجة

ناجح09.952210.643010.2960180عصهيب باللباجي11731060619
ناجح08.871611.233010.0560180عهيثمبن عبيد21731097233
راسبة03.970001.750002.8600120عنور الهدىحشاني31731066999
ناجح09.021110.983010.0060180عكمالدمدوم41731044379
ناجح10.043009.972010.0060180عمحمد زكرياءزايدي51731088943
ناجح10.513011.243010.8860180ععبدالحقزبيري6181831069824
ناجح11.063010.033010.5460180عأسامةطانم71731086237
ناجح10.443009.561510.0060180عأمين يعقوبمشاش81731097090
ناجحة11.253010.133010.6960180عوسام عبيرنوي91735084419

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