
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلتصال

محضر المداوالت السنوي
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 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

الدورةالنتيجة

العاديةراسب01.620400.190000.9004عأحمد أنيس مهديأمالل11631047368
العاديةناجحة10.873009.501310.1960عسارةأوداح2181831070067
اإلستدراكيةراسبة08.811708.472308.6440معيدةخديجةالحوانس31735083642
العاديةناجح12.943011.623012.2860ععمرالشيخ أحمد41839083938
العاديةراسب00.000000.000000.0000عزكرياالعايب51731043472
العاديةراسب01.130000.000000.5600معيدمحمد رياضالكبير61531060118
العاديةراسب00.000000.000000.0000عفاتحانجشايري7181831051590
العاديةراسب04.751500.000002.3815معيدعبد الرحمان مهديايت منقالت81731069341
العاديةناجحة10.533009.841810.1960معيدةكريمةباجي91731069129

اإلستدراكيةناجح10.003010.323010.1660ععادل عبد الغانيبادك101731072002
العاديةناجحة09.191710.913010.0560معيدةحبيبةبالنقاس111731028563
العاديةناجحة09.311712.193010.7560عزوبيدةبراهيمي1207078019582
العاديةراسبة00.000000.000000.0000عيسمينةبغدادي13092049656
العاديةراسبة01.250501.250401.2509معيدةشهرازادبلعباس141631062317
اإلستدراكيةراسب09.061609.381709.2233معيدرابح ياسينبلعربي151731098584
العاديةراسبة00.000000.000000.0000عرانيةبلعيدي16181831069781
اإلستدراكيةراسب01.250000.880001.0600عأمير محمدبلمصابيح171731096230
اإلستدراكيةناجحة09.752510.973010.3660عخديجةبن دهندي18181831081264
العاديةراسب00.000000.000000.0000عأكرمبن زيد19181831066269
العاديةراسب02.720703.870903.2916معيدعبد المالكبن سنوسي201531056824
العاديةراسب03.821000.630102.2211معيدمزاريبن عبد هللا211731044430
العاديةراسب00.000000.000000.0000عرانية ياسمينبن عبيد22181831064656
اإلستدراكيةراسبة04.690604.470604.5812عسميةبن عطاء هللا23181831044144
اإلستدراكيةراسب09.382008.310708.8427ععبد الرحمانبن عمر24181831086522
العاديةناجح11.033011.403011.2260ديونيزيد يحيبن يحي251731048199
العاديةناجح13.973012.223013.1060عسميربوجريبة26071043476
العاديةناجح13.003011.723012.3660ععبد النوربوريب27091058787
العاديةراسب00.000000.000000.0000ععادلبوصوار28181831053984
العاديةناجحة13.063013.653013.3660عإيمان نوربوضياف291732035441
اإلستدراكيةناجحة10.663010.563010.6160عفايزةبوطيش30171731097183
العاديةناجحة09.591512.563011.0860عشيماءتازير بلحسن311837001116
العاديةراسب04.590000.000002.3000عوردةتاهني32181831049941
العاديةناجحة بالديون10.563007.412108.9951ديونوردةتبعيشونت331731056091
العاديةراسب00.690000.000000.3400عرانيةتفات34181831062611
العاديةراسبة08.220610.473009.3536عاميرةتكالل35181831047540
العاديةناجحة10.753013.813012.2860عهناءتوامي36071041923
العاديةناجحة10.503011.663011.0860عاسراء رائدةجرفاف371839001314
اإلستدراكيةناجح10.253009.942310.0960ععبد السالمحباس3809091058777
اإلستدراكيةناجح بالديون10.133009.252409.6954ديونعبد اللطيفحباس391731053887
العاديةراسب00.000000.000000.0000عسعدي لطفيحجوج40181831090005
العاديةراسبة02.280004.280403.2804معيدةصليحةحداد411731092349
العاديةناجح10.723009.972010.3560معيدزكريا محمدحديد421731071961
العاديةراسب06.751904.061205.4131معيدفاروقحركات431531054492
العاديةراسبة07.161308.150707.6620معيدةإكرام نور الهدىحسيني441731047806
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العاديةراسبة00.000000.000000.0000عريانحمزاوي45181831064870
العاديةراسب03.750501.100002.4205عسيف الدينخليفي أحمد46171731047335
اإلستدراكيةراسب09.781609.561609.6732عحسامدنداني47181831044911
العاديةراسب00.000000.000000.0000عمهديرازم48061080087
العاديةراسبة00.000000.000000.0000عبشيرةزايدي49101062918
العاديةراسب00.060000.000000.0300عهشامزناد501731098650
العاديةناجح بالديون08.602509.252608.9251ديونشيماءزيادي شيبان511636013001
العاديةراسب00.000000.000000.0000عمنيرسديرة521531068070
اإلستدراكيةراسب07.250907.751507.5024عمحمد ريانسي عامر531731075522
العاديةناجحة14.843015.063014.9560عجميلةشاقور541832018777
العاديةراسبة00.880000.000000.4400عليديةشبوط55181831070190
العاديةناجح01.880000.000000.9400عمصطفى حسينشبيرة561435038964
العاديةراسب00.000000.000000.0000عنسرينشبيلي571532074415
العاديةناجحة11.003009.871610.4460عرانيةشية58181831051493
اإلستدراكيةراسبة08.972109.782309.3744عسرينصادق59181831090687
العاديةناجحة13.193013.783013.4860عفريالصحراوي60181831064537
العاديةراسب03.940500.000001.9705عرناصفصاف61181831069786
العاديةناجح11.343011.373011.3660عأنورصنقط621336014171
العاديةراسبة00.940000.000000.4700عفلةطالب أحمد6310101036018
العاديةناجح10.723011.943011.3360عمركوندةطير6407071106975
العاديةراسبة00.000000.000000.0000ععبيرعربية651631049027
العاديةناجحة12.563011.563012.0660عنجودعرفات66181831050236
العاديةراسب00.000000.000000.0000عسعيدعزيبي67181831086483
العاديةناجحة12.753010.693011.7260عسماحعقوني68181831083678
اإلستدراكيةناجح10.563010.783010.6760عمروانعميور69181831084551
العاديةراسب00.000000.000000.0000معيدسيفاقسعوان701331045205
العاديةناجحة10.843009.971910.4060عإكرامغربي71181831042999
العاديةناجحة13.973015.373014.6760عفتيحةفتيس7203031035673
اإلستدراكيةراسبة09.092007.811308.4533عأسماءفنوح73181831086676
اإلستدراكيةراسبة09.031110.003009.5141معيدةسارةقادري741631077547
العاديةناجحة10.503011.313010.9160عوسام حياةقارة حسين75181831093813
العاديةناجحة13.913013.093013.5060عخديجةقالية76081087268
العاديةراسب00.000000.000000.0000علقمانقدري771734023802
العاديةناجح10.253011.223010.7460ععمارقرماش78053072214
العاديةناجحة10.253009.972010.1160ععديلةقندوز79171831076589
العاديةراسبة00.000000.000000.0000عاكرامقورية80091060819
العاديةراسب05.000000.000002.5000عمحمد أيمنكرفي81141431064364
العاديةراسبة00.000000.000000.0000عنريمانكريبي82111068923
العاديةناجحة12.193012.783012.4960عأسيةلعجوزي83041079595
العاديةراسب07.591906.370806.9827معيدعبد هللالعنتري841631098927
اإلستدراكيةناجحة11.593010.783011.1960ععائشةلكحل8534016547
اإلستدراكيةراسب08.501009.471508.9825عأسامةماتز861731066599
اإلستدراكيةراسب09.032209.381809.2140عصادقمخلوف87181831064702
العاديةراسب02.220400.000001.1104عياسينمرابط88181831062363
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العاديةناجحة10.973011.693011.3360عياسمين سوسنمرابطي89181831089929
العاديةراسب00.000000.000000.0000عحكيممرسلي9099322155
اإلستدراكيةناجحة11.573010.073010.8260عبسمةمسعود خربيش91181831093608
اإلستدراكيةراسب07.971009.402008.6930عنزيممسيس92181831085500
العاديةناجحة بالديون06.091710.033008.0647ديونابتساممصطفاوي93083035015
العاديةناجح بالديون10.133007.122008.6250ديونسميرمعزار941334008771
العاديةراسب07.661008.281007.9720عأحسنمهمل95041052005
العاديةناجحة11.003011.153011.0860ديونعفافمهيريس961631053300
اإلستدراكيةناجح10.913009.162010.0360عرضوانموسى97181831063430
العاديةراسب04.031104.561404.3025معيدصالح الدينميحي98064045295
العاديةراسبة00.880000.000000.4400عخليدةميلودي991531049757

العاديةراسب00.000001.250400.6304معيداألمينناصر1001731098288
اإلستدراكيةراسب03.620105.941104.7812محمد لطفينايت سليمان1011531067838
العاديةناجح11.663012.663012.1660عأمالنايت قاسي10204041052053
العاديةناجح بالديون09.062410.063009.5654معيدمحمد إسالمنش1031731061081
العاديةراسبة02.060000.000001.0300عجازيةنويري10400050844
العاديةراسبة10.353004.881007.6140معيدةياسمينهارون1051531106287
العاديةراسب05.780200.000002.8902عوائلهلة106181831066608
العاديةراسب01.620000.000000.8100عمحمد عبد الغنيهندل107181831092667
العاديةناجح10.783010.473010.6360عأسامة محمدوافي10808081066618
العاديةراسب00.000000.000000.0000عمحمد رؤوفومان1091731066914
العاديةناجحة09.842012.133010.9860عخديجةياسية1101534012687
العاديةراسب00.500000.000000.2500عكاهينةيعلى111181831054184
اإلستدراكيةراسب08.471807.971508.2233توفيق فؤاديماني1121531075234
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