
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

محضر النقاط
 2022/2021 السنة الجامعية: إعالم  المسلك:

اإلستدراكية الدورة: الثالثة / السداسي الخامس  السنة:
الحكم الراشد وأخلقيات المهنة المادة: المجموعة:1 

100/0 النسبة:% 1 الرصيد: 1 المعامل: 1 الفوج:

اإلمتحانالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

08.0008.00عأسماء بالطيب 191931090064 1
09.0009.00عمحمد سفيان تونسي 191931078751 2
06.5006.50عرانية خلوفي 191931086042 3
07.0007.00عأميرة خليفة 191931078556 4
12.0012.00ععبد هللا ريان زروق 191931087102 5
06.5006.50عريان شلواعيد 191931039818 6
09.0009.00عرقية نشادي 191931040969 7
10.5010.50معيدةمنال نياف 1631075133 8
05.0005.00عحنان وعزيب 191931088600 9
09.0009.00عالمياء يحياوي 191931039897 10

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

1                                     الصفحة 27-06-2022  11:45:05حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

محضر النقاط
 2022/2021 السنة الجامعية: إعالم  المسلك:

اإلستدراكية الدورة: الثالثة / السداسي الخامس  السنة:
الحكم الراشد وأخلقيات المهنة المادة: المجموعة:1 

100/0 النسبة:% 1 الرصيد: 1 المعامل: 2 الفوج:

اإلمتحانالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

07.5007.50عشهيناز حامة 191931061796 1
05.0009.0009.00إدماجراضية زغلي 1331053536 2
13.5013.50عمنى هديل شايبي 191931069132 3
02.0010.0010.00علينة شباح 191931084005 4
04.0004.00عهاجر شرفي 191931085673 5
04.0004.00عسندس وصال طيطاش 191931078663 6
10.0010.00عأسماء عجال 191938016989 7
09.0009.00عنرجس عقال 191931081801 8
03.5003.50عسمية قرباج 191931078659 9
07.0007.00عسارة كوريبة 191931045373 10
04.0004.00عسارة لوناس 191931085484 11

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

1                                     الصفحة 27-06-2022  11:45:05حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

محضر النقاط
 2022/2021 السنة الجامعية: إعالم  المسلك:

اإلستدراكية الدورة: الثالثة / السداسي الخامس  السنة:
الحكم الراشد وأخلقيات المهنة المادة: المجموعة:1 

100/0 النسبة:% 1 الرصيد: 1 المعامل: 3 الفوج:

اإلمتحانالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

07.0007.00عصبرينة أقادير 191931089958 1
عمداني بن رجدال 191931049529 2
07.0007.00عشيماء بنور 191931059617 3
11.0011.00عغنية بوعنان 191931071547 4
06.0006.00عمليسا ديال 191931045673 5
02.0002.00عمروة زقاي 191931073959 6
عليلى سمورد 191931089993 7
12.0012.00عهناء نور الهدى عبادة 191931051985 8
08.0008.00عشيماء عبينة 191931088613 9
06.5010.0010.00عليليا عيلي 191931084003 10
11.0008.5011.00إدماجعبد الرؤوف مهدي 1531054452 11

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

1                                     الصفحة 27-06-2022  11:45:06حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

محضر النقاط
 2022/2021 السنة الجامعية: إعالم  المسلك:

اإلستدراكية الدورة: الثالثة / السداسي الخامس  السنة:
الحكم الراشد وأخلقيات المهنة المادة: المجموعة:1 

100/0 النسبة:% 1 الرصيد: 1 المعامل: 4 الفوج:

اإلمتحانالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

05.0005.00عهبة الرحمان العمري 191939047242 1
10.0010.00إدماجمنير بلعباسي 1431064033 2
03.0003.00عسيدعلي بلوي 191931046744 3
05.0010.0010.00عإلهام بن النوي 191931083541 4
عحمزة بن حبوش 1731101127 5
04.0004.00عوردة رحمة بن عبد هللا 191931039975 6
05.0005.00عرانيا ريما حابل 191931087914 7
07.0007.00عفاطمة الزهراء حرندي 191931085562 8
08.0008.00عليديا خرف هللا 191931087963 9
13.0013.00عمليكة خيار 191931072104 10
09.0009.00عمصطفى إدريس طبيب 073071950 11
10.0010.00إدماجسهيلة عبد مزين 1431091598 12
01.0009.0009.00عزكرياء عميمر 191931087156 13
06.5006.50عسارة قرابة 191931080401 14
02.5007.0007.00عشيماء مصطفاوي 1731097385 15

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

1                                     الصفحة 27-06-2022  11:45:06حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

محضر النقاط
 2022/2021 السنة الجامعية: إعالم  المسلك:

اإلستدراكية الدورة: الثالثة / السداسي الخامس  السنة:
الحكم الراشد وأخلقيات المهنة المادة: المجموعة:1 

100/0 النسبة:% 1 الرصيد: 1 المعامل: 5 الفوج:

اإلمتحانالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

07.0007.00عندى بن عبد الباقي 191931067342 1
10.5010.50عسارة بوزواوي 191935073079 2
04.5004.50عياسمين بوسنة 181831064848 3
04.0010.0010.00معيداسحاق بوكراس 1631060442 4
05.0009.0009.00ععبير خلوفي 191931040025 5
08.5008.50عأحالم سيساني 191931067374 6
06.5010.0010.00عرانية منال عرجون 191931046593 7
عسارة غانية 191931060153 8
معيدةندى محرزي 1536069515 9
05.5005.50عرشا صبرين مخطاري 191931044530 10
09.0009.00عزينب مسعودي 191932064059 11
02.0002.00عسرين مناصر 191931044541 12
07.5007.50عهناء ولد فروخ 191931040047 13
07.5010.0010.00علينة يجد 1632034760 14

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

1                                     الصفحة 27-06-2022  11:45:07حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

محضر النقاط
 2022/2021 السنة الجامعية: إعالم  المسلك:

اإلستدراكية الدورة: الثالثة / السداسي الخامس  السنة:
الحكم الراشد وأخلقيات المهنة المادة: المجموعة:1 

100/0 النسبة:% 1 الرصيد: 1 المعامل: 6 الفوج:

اإلمتحانالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

13.0013.00عمراد أيت مختار 191931072005 1
معيدمحمد الطاهر بن ورجة 1631075023 2
08.5008.50عيسرى بورميلة 191931087994 3
06.5006.50عهاجر لبنى بوشكر 191931047920 4
04.5004.50عمحمد بوعكوك 191931082773 5
07.5007.50عنسرين شوكري 171931077436 6
10.0010.00عصبرينة صحراوي 191931083964 7
11.0011.00عفوزي عبد العزيز 191931049678 8
10.0010.00عزهية عفرون 191931087922 9
02.0002.00عنور الهدى عمراوي 191931045572 10
11.5011.50عنسرين قريشي 191931043280 11
11.5011.50عمارية مونى ماتوس 191931064461 12
02.0002.00عمحمد رامي مالين 1731075519 13
02.5002.50عنسيمة موسلمال 191931054324 14
09.0009.0009.00عنور الهدى نايل 1838013625 15

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

1                                     الصفحة 27-06-2022  11:45:07حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

محضر النقاط
 2022/2021 السنة الجامعية: إعالم  المسلك:

اإلستدراكية الدورة: الثالثة / السداسي الخامس  السنة:
الحكم الراشد وأخلقيات المهنة المادة: المجموعة:1 

100/0 النسبة:% 1 الرصيد: 1 المعامل: 7 الفوج:

اإلمتحانالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

06.0006.00عرانية بن شطارة 191931063815 1
02.0002.00عنايلة بن عسلون 1531079380 2
07.0007.00عنسيبة بن محمد 191931043173 3
01.0001.00عاميرة بوعشرين 191931078578 4
07.0007.00عأميرة حمراراس 191931064107 5
08.0008.00عأماني حمو 191931043197 6
04.0004.00عشهيناز حور 191931043137 7
11.0011.00عجلول خليفي 161931096430 8
02.0002.00عباية دنيا عطاء هللا 191931082803 9
01.0009.0009.00عرباب أحالم عمران 191931053231 10
05.5005.50عهديل لكحل 191931049584 11
04.5011.0011.00عيسرى مرسي 191931043093 12

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

1                                     الصفحة 27-06-2022  11:45:08حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

محضر النقاط
 2022/2021 السنة الجامعية: إعالم  المسلك:

اإلستدراكية الدورة: الثالثة / السداسي الخامس  السنة:
الحكم الراشد وأخلقيات المهنة المادة: المجموعة:1 

100/0 النسبة:% 1 الرصيد: 1 المعامل: 8 الفوج:

اإلمتحانالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

04.5004.50عرانية إفتان 191931088702 1
02.5002.50عدنيا بن عزيبة 1832052977 2
05.0010.0010.00عدعاء بوزيدي 191931089932 3
05.5005.50عمهدي جوبير 191931080657 4
09.0009.00عامينة شحات 191931042819 5
07.0007.00عأناييس عالم 191931080575 6
06.0009.0009.00عزين الدين عماروش 191931046740 7
عرياض عموش 191931063824 8
04.0004.00عهديل قرفي 191931081701 9
معيدعبد النور رياض قالز 1731052555 10
07.5011.0011.00معيدةرجاء قيس 122037184 11
06.5006.50ععبد الرزاق مهاجري 181831055826 12

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

1                                     الصفحة 27-06-2022  11:45:09حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

محضر النقاط
 2022/2021 السنة الجامعية: إعالم  المسلك:

اإلستدراكية الدورة: الثالثة / السداسي الخامس  السنة:
الحكم الراشد وأخلقيات المهنة المادة: المجموعة:1 

100/0 النسبة:% 1 الرصيد: 1 المعامل: 9 الفوج:

اإلمتحانالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

12.0012.00عايمان بلعيدي 191931052977 1
07.0007.00عزينب بن يطو 191931080605 2
01.0010.0010.00عسناء بوجمعة 181831052991 3
06.0006.00ععبد الحكيم حطاب 1731070458 4
معيدابراهيم خلفاوي 181831048543 5
12.5012.50عوائل دكار 191932028585 6
08.5008.50إدماجراضية سعيداني 1531011965 7
07.0007.00عكنزة شحمي 191932026449 8
08.0008.00عإلهام لعماري 191931061703 9
09.0009.00عيسرى لفقير 191931067367 10

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

1                                     الصفحة 27-06-2022  11:45:09حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلعالم

محضر النقاط
 2022/2021 السنة الجامعية: إعالم  المسلك:

اإلستدراكية الدورة: الثالثة / السداسي الخامس  السنة:
الحكم الراشد وأخلقيات المهنة المادة: المجموعة:1 

100/0 النسبة:% 1 الرصيد: 1 المعامل: 10 الفوج:

اإلمتحانالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

11.0011.00عيسرى بوشيحة 181831056617 1
05.5005.50علينة ذهبية بومريجة 191931050800 2
05.5010.0010.00عمريم تهمي 191931064236 3
عراوية حجوط 1532066027 4
10.0010.00عرميساء زموري 191931047722 5
08.0010.0010.00عأنفال سعاد سالمي 191931064296 6
10.0010.00معيدةعبلة شبيلي 1732065081 7
02.0010.0010.00معيدةعبير شبيلي 1732065082 8
عمنال صاري 181832056067 9
عفارس غزالي 191931063925 10

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

1                                     الصفحة 27-06-2022  11:45:10حرر في 



إحصائيات 

نسبة النجاحعدد الراسبينعدد الناجحينعدد الطلبة
120368430%


