
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:  

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
 علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

ناجحة11.843013.203012.5260عأميرةاألشهب11631049564
ناجحة10.593010.553010.5760عامالبن بتقة297106967
راسب00.000000.000000.0000ععصامبن جبة31632080479
راسبة03.880305.280004.5803عمهابن عنتر41731052576
ناجح بالديون09.351910.283009.8149عمرادبوحة51335077412
راسب07.500405.191106.3415معيدفيصلبودهان61435009825
ناجحة10.783010.673010.7360عسارةبوشة7121048954
ناجح10.143010.513010.3360عكنزةبوطويل81636006850
راسبة09.382008.101408.7434عنورهانبوعويش91731098647

راسب00.000000.000000.0000عمحمد لمينبوماجر101731102835
ناجحة11.093009.752810.4260عايمانتاوشيشات111731047300
راسب00.910000.000000.4500معيدمحمد نسيمخزيني121531078864
راسب08.710809.161508.9323ععبد الرحماندراع131431044748
ناجحة10.033011.193010.6160ععقيلةدوالش14121072405
ناجح10.873009.162510.0260عسيداحمدزروقي15101043361
ناجحة12.693012.713012.7060عالميةسالمي1601075545
راسبة09.231009.170909.2019عرانداسعيود171631102892
ناجح11.333010.363010.8460عصونيةسياح18101063989
ناجح09.701010.493010.0960عروبةطاهري1900920350
ناجحة13.923013.363013.6460عسعادطيب باي20081059154
ناجح13.243012.703012.9760عبشيرعميور2194431365
ناجحة11.473010.653011.0660عليلياعيالم221631056186
ناجح11.733011.093011.4160ععبد الرحمنفريحات23041036988
ناجحة12.583012.673012.6260عذهبيةقبلي2401328089
ناجح10.123012.203011.1660عليلىكحلوش25066073103
ناجحة10.923010.113010.5160ععثمانيهكساري2600094700
ناجحة11.083010.283010.6860عحسيبةلعمارة27075077367
ناجحة08.921511.283010.1060عساميةمختاري281731058717
راسب09.722108.781609.2537عصالح الدينمرزق291439018584
ناجح10.253010.083010.1660عمحمد لمينموات301631081754
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3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
 علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

ناجحة08.531011.523010.0260عدليلةابرار1031023265
ناجحة13.283013.783013.5360عليلياايت شعالل21731071521
راسبة08.661006.310107.4911عفيروز وسامبن سعدة31731075152
ناجح10.893009.752710.3260عنوفلبن صالح41732022029
ناجحة13.393012.613013.0060عكنزةبن عزوط51732025358
ناجح12.843011.903012.3760ععبد الرؤوفبن ناصر6075082280
راسب07.580807.440107.5109عمحند الوهاببهلولي71531086652
ناجحة11.033011.233011.1360عمونيبورالو8072030620
راسبة00.000000.000000.0000عهاجربوشبورة91334065091

ناجحة11.833010.503011.1760عبسمةبوغديري101632039445
راسب05.471004.190604.8316عرضوانحسين11082054218
راسب03.310500.000001.6605معيدإسماعيلحفصي12071029290
راسبة09.551508.831509.1930عسهيلةحمزة13074050589
ناجح13.843013.553013.7060عحسانحويشة1401347024
راسب07.610406.080006.8404عجمال الدينخالد151631076958
ناجح12.313013.813013.0660عأحمددريدي1601327367
راسب00.000000.000000.0000معيدمحمد عبد المالكسعيدي171631074788
ناجحة12.013011.923011.9760عإيمانسيدي موسى181732034087
راسبة01.250000.000000.6200عوسامشرقي191631094276
ناجح11.143010.763010.9560عأمالشعوادي20071077153
ناجح بالديون10.163009.652309.9153ديونأحمدصويلح211631076842
ناجحة12.973012.953012.9660عياسمينطيلب221732034352
راسب00.620000.000000.3100عمحمد ريانعمارة231731097417
ناجح بالديون10.113009.511809.8148عإسحاقعوالي241732047253
ناجح بالديون08.162409.492708.8251عأمالفريحي251739024393
راسبة03.440000.000001.7200عاميرةقرقاش261631077693
راسب00.000000.000000.0000عمحند ارزقيلوشني271531049797
ناجحة10.613009.861810.2360معيدةمريم ليندةمعروف281631096431
ناجحة10.563010.923010.7460عحوريةمقراني29071103305
راسب09.702009.721909.7139ععمرملياني301732061453
ناجح بالديون10.593009.231909.9149ديونأسامةيوسفي311431082419
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كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
 علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

راسب06.910400.000003.4504عوليدبدود11531079119
ناجح11.563011.163011.3660عموسىبلحسن2041095580
ناجحة10.253009.972510.1160عأمينةبلطرش31633053857
ناجحة10.313010.063010.1960عفطيمة الزهرةبن براهيم41538078870
ناجحة12.333011.333011.8360عفاطمة الزهراءبن رضوان5061040012
ناجح14.473013.533014.0060عحسامبن سكايم61731088734
ناجح11.773011.243011.5060عمصطفى أمينبن عبد هللا71531045495
ناجحة12.113012.113012.1160عصفاءبوغرة81731056979
ناجح12.093012.613012.3560ععدالنبولحية995010940

راسب00.690001.770001.2300عزكرياءبونقطة101435068462
راسبة00.000000.000000.0000عأسماءجعفر11121036517
راسب00.000000.000000.0000عسيف الدينحاجي121635025354
ناجح09.631611.273010.4560عباللحساني131431057893
ناجح11.223011.883011.5560عمحمددراجي1402263206
راسب10.493008.751409.6244عزهيةرافع1501066729
ناجح10.193010.283010.2460عمحمدزادي1697318011
ناجحة13.223013.583013.4060عسليمةسوالمي179220040
ناجحة10.593011.873011.2360عحسينةشاكي18042061008
ناجحة10.483011.283010.8860عفريدةشراد19073085605
ناجح12.693011.423012.0560عإسماعيلضيف20081069979
ناجح11.063012.113011.5960ععبدالرحيمطاهري21098041491
ناجح12.363010.583011.4760ععمارطيبي2202478980
23179DZA0375ناجح10.643010.633010.6360عنصرغراب
ناجح10.003010.803010.4060عأمينقرماش241431058649
ناجحة11.503012.833012.1660عليلىكركود2594121970
ناجح14.253014.273014.2660عباللكزو26083071169
ناجح10.233010.143010.1960عالناصرنصري27126047071
ناجح09.861110.743010.3060ععالء الدينوهاب281535044756
ناجح10.533011.523011.0260عبالليوسفي293056861
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3جامعة الجزائر 
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قسم اإلعالم

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

األولىالسنة:  ماسترالشهادة: 
 علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج:  الصحافة المطبوعة و اإللكترونيةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
1سداسي 

رصيد
1سداسي 

معدل
2سداسي 

رصيد
2سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

النتيجة

ناجحة13.063012.863012.9660عشريفةأمزيان1922033
ناجح10.873011.523011.1960عقاسمابوالعال21739046015
ناجحة10.603011.953011.2860عصفيةباحة3101040575
ناجحة10.123010.193010.1660عدنيابن عبد الرزاق41634050293
ناجحة11.453010.383010.9260عهندبوحميدي51732026124
راسبة00.000000.000000.0000عخضرةبورحلة61531051286
ناجحة12.103012.003012.0560عيسرىبوروح71635067347
ناجحة09.810911.943010.8860عاسماءبوطوش8053029625
راسب06.190802.610404.4012ععبد القادرجدي91531062880

ناجحة10.363010.913010.6360عمريمخالدي101732047384
راسب06.030300.030003.0303عإلياس رشديرجيمي111531116314
ناجح11.753011.963011.8560علخضررزاوي1201329621
ناجح بالديون10.403009.341909.8749عمحمد األمينزرومني131536000774
ناجح بالديون10.173008.471509.3245عنبيلسحنون141531059962
ناجح12.303012.503012.4060عوليدسعداوي15041053198
ناجح12.363012.333012.3560عيمينةسعيدوني1699319046
ناجحة10.853010.783010.8160عأحالم فطيمةسليماني171431043474
راسبة01.500000.000000.7500عليليا أميرةشنان181631075010
ناجح10.673011.063010.8760عمحمدشيكيرو191331070441
ناجحة09.741510.693010.2160عنهادصافي201331037977
راسب00.000000.000000.0000عخالدعليك211531114059
راسب01.500000.000000.7500ععبد الرؤوفقوريش221531062857
ناجح09.882910.413010.1460ععماد الدينقيرع231531075514
2492MAS5300ناجحة12.833012.753012.7960عسميرةلعقل
ناجح11.223009.502110.3660عمرزاقمختاري25061059145
ناجحة12.113012.803012.4560عمريممويسي261731061184
ناجح10.693009.592110.1460عكريمةيوسفي27041080333
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