
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:  

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

1الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجح14.253016.063015.1660120عوفاءبن لعبيدي1071068785
العاديةناجحة13.033016.413014.7260120عشروقشعاب21731044528
العاديةناجحة12.663016.723014.6960120عإيمانبولصنام31631100726
العاديةناجحة13.193016.063014.6260120عفيروز ميادةشنوف400919559
اإلستدراكيةناجحة11.813017.033014.4260120عفريالعزوق51731092417
العاديةناجح11.943016.253014.1060120ععبد الرؤوفبلقرون61731053881
اإلستدراكيةناجح11.383016.413013.8960120عسفيانخول71731044621
اإلستدراكيةناجحة11.033016.693013.8660120عزينببوقنة81731074632
العاديةناجحة11.313016.413013.8660120عاكرامسطوف91731068959

العاديةناجح11.573016.093013.8360120عرابحبوبكر101731075104
اإلستدراكيةناجحة11.563016.063013.8160120عأمينةيحياوي111731075240
اإلستدراكيةناجحة11.813015.753013.7860120عهند اميرةبلقاسمي121731051125
اإلستدراكيةناجح11.283015.913013.6060120عإسماعيلغزراوي131531078565
اإلستدراكيةناجحة11.033016.063013.5560120عياسمينفنيش141731098818
العاديةناجحة11.223015.753013.4960120عندى سيلينمشري151731086569
العاديةناجحة10.443016.413013.4260120عفلةمدقب161731094862
العاديةناجح10.813015.913013.3660120عأكرمطهار171631103303
العاديةناجحة11.253015.443013.3460120عرميساءكوروغلي181731075107
اإلستدراكيةناجحة10.783015.913013.3460120عياسمينبوجعفر191731096485
العاديةناجحة11.223015.443013.3360120عأمينةبن سيد201731092159
اإلستدراكيةناجحة10.193016.413013.3060120عنيهادحسين211731074987
اإلستدراكيةناجح11.533014.913013.2260120عرياضلعجالي221731066701
اإلستدراكيةراسب10.343016.093013.2260117عمحمد عبد القدوسحبيب231731069168
العاديةناجحة10.473015.913013.1960120عذكرىزناتي241731047890
اإلستدراكيةناجح10.973015.283013.1260120عاسامة توفيقعبد الرحيم251731074477
العاديةناجح10.473015.753013.1160120عأيمنحاج موسى261731047795
اإلستدراكيةناجحة11.153014.913013.0360120عسارةمكيد271731069025
العاديةناجحة12.373012.033012.2060120عأمينةحجال281731049696
العاديةناجح10.443013.753012.0960120معيدسيد احمدمقيدش291331057065
اإلستدراكيةناجح12.103012.033012.0660120علياسبونوادر301731043281
اإلستدراكيةناجح11.633012.383012.0060120ععبد الوهابمالل311731058757
العاديةراسب07.882115.753011.8151111عأسامةمباركي321731078202
اإلستدراكيةراسبة11.373012.033011.7060105عنجاةباشوشي331531102907
اإلستدراكيةناجحة11.093011.693011.3960120عمنالكرجة341631094227
العاديةناجحة10.323012.033011.1760120عمريمإسعادي351433009846
العاديةناجحة10.503011.693011.1060120عخديجةسالوي361731060205
اإلستدراكيةناجحة10.783011.343011.0660120عيسرىمزاري كبير371731087058
العاديةناجح10.133011.693010.9160120عهانيغبريني381731054049
العاديةراسب04.280615.783010.033688عأحمدفوزار391731094806
اإلستدراكيةراسب07.631311.693009.6643103عصالح الدين أيوبعيشوني401631074957
العاديةراسب06.221011.343008.784091عايمننايلي411731094545
العاديةراسبة04.780911.693008.233999عرانياسناني421731049986
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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:  

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

2الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجح13.093017.063015.0860120علعرج محمد األمينموشير11738071330
العاديةناجحة12.943016.093014.5160120عسارةزغالش21731067283
العاديةناجحة12.783016.063014.4260120عياسمينبايو31731051375
العاديةناجحة12.063016.723014.3960120عمريمتواتي41731044428
العاديةناجحة13.193015.443014.3160120عسلمىقويدر51731057709
العاديةناجحة13.503014.473013.9860120عمروةبوزيان61731098634
اإلستدراكيةناجحة12.413015.473013.9460120عأمينةدغموم71731050901
العاديةناجح11.813016.033013.9260120عمحمد المينبوخريس81738075702
اإلستدراكيةناجح11.973015.563013.7760120عيوسفمورو91731098801

العاديةناجحة11.593015.753013.6760120عفلةجنان101731081927
العاديةناجحة11.223016.063013.6460120عسهامرواف111731074663
العاديةناجح11.503015.783013.6460120علطفيأوكسال121731075469
العاديةناجحة11.373015.753013.5660120عليندةعيسى ديلمي131731098628
العاديةناجحة10.573016.413013.4960120عخليدةشتواني141731096250
العاديةناجحة11.503015.443013.4760120عشيماءيوبي151731057860
العاديةناجحة11.073015.753013.4160120عبشرىمالك161731096246
العاديةناجحة10.723016.063013.3960120عبشرىطويل171731096245
العاديةناجحة10.383016.383013.3860120عام الخيرشنفاوي181731057651
العاديةناجحة11.283015.443013.3660120عرندةقطار191731066699
العاديةناجحة10.873015.753013.3160120عدنيازغيدة201731086809
العاديةناجح10.723015.753013.2460120عهشاملعالم211731058827
العاديةناجح10.563015.753013.1660120عأحمدمريوة221731045447
العاديةناجحة10.883015.443013.1660120عرانيةجودي231731096257
العاديةناجحة13.663012.383013.0260120عفايزةوعزيب2402145347
العاديةناجحة10.693015.223012.9560120عأميرةهيشر251731045936
العاديةناجح10.633015.063012.8460120عمندرصافي261731044661
العاديةناجح10.033015.563012.8060120عأميرزكريني271631107433
العاديةناجح10.223014.753012.4960120عاسحاقالمنصبة281731075255
اإلستدراكيةناجحة10.623011.693011.1660120عسهامبوعبد هللا291731092627
العاديةناجح10.373011.343010.8660120عساميكروش301731047925
اإلستدراكيةراسب07.591712.033009.8147107عنبيلبغدالي311531049632
اإلستدراكيةراسب11.633004.060907.843999عوليدمارس321731075023
العاديةراسبة10.503004.060907.283999عريانلجنف331731091004
العاديةراسبة03.060500.000001.530557عخيرةعبادو341531105769
العاديةراسبة02.530300.000001.270363عأيةدوحي351731093441
العاديةراسبة02.530300.000001.270352عنريمانبوغولة361731067180
العاديةراسب02.440300.000001.220363عرمضان فهدسبيات371731049990
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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:  

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

3الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجحة11.973017.033014.5060120عحبيبةبولعراس11731097119
العاديةناجحة11.103015.913013.5060120عياسمينبلحميسي21731096487
العاديةناجحة11.563015.063013.3160120عايمانأمقران31731049978
العاديةناجح10.103016.383013.2460120عشهين  ساميعبد الالوي41631054758
العاديةناجحة10.753015.593013.1760120ساميةغاشي5071092024
العاديةناجح10.593015.383012.9960120عوليد محمد أمينحموش61731103161
العاديةناجح10.873015.063012.9760120محمدساسي71531053353
العاديةناجح13.413011.693012.5560120علياسحبشي81631115563
العاديةناجح13.163011.693012.4260120ععبد المالكإكيوان91731060756

اإلستدراكيةناجحة12.563012.033012.3060120عمدينةبوجملين101731074887
العاديةناجحة11.663012.383012.0260120عريمناجي111731056457
العاديةناجحة12.163011.693011.9260120عرانيالعمري121731046029
اإلستدراكيةناجح12.033011.693011.8660120ععبد هللا وليدعثماني131731074739
العاديةناجحة11.473012.033011.7560120عوسامبوجمعي141731075014
اإلستدراكيةناجحة11.473012.033011.7560120عصبرينةبن دحمان151731079480
العاديةناجح11.603011.693011.6460120عسفيانرباحي161731066741
العاديةناجحة11.223012.033011.6260120عوسيلة راملقيوة171731075019
العاديةناجح11.193012.033011.6160120عفايز  رابحدحمون181731075445
العاديةناجحة11.473011.693011.5860120عرميسةحواء191731047325
اإلستدراكيةناجح11.973011.003011.4860120ععز الدينبوخويدم201731086206
العاديةناجحة11.193011.693011.4460120عرشىدريدي211631047298
العاديةناجح11.193011.693011.4460120عهشاممشباك221731092548
العاديةناجح11.133011.693011.4160120عمحمد رمزيبوحجار231731089077
العاديةناجحة11.253011.343011.2960120عأمينةلطابي241731057630
العاديةناجحة10.843011.693011.2760120عسلسبيلدميس251731102211
العاديةناجح10.343011.693011.0260120عمنصف محمدمنادي261731086550
العاديةناجحة11.033011.003011.0260120عكاتيازارب271731075458
العاديةناجحة10.003012.033011.0160120عوحيدة إكرامبكرادومة281731069238
العاديةناجحة11.003011.003011.0060120عحليمةدليوي291731069293
العاديةناجحة10.943011.003010.9760120عسعادبوسطة301731045951
العاديةناجحة10.533011.003010.7660120عرانيةصالحي311631050537
العاديةناجحة10.193011.343010.7660120عنسرينشعبان321731057794
العاديةناجحة10.503011.003010.7560120عمريمقريدي331731048107
العاديةناجحة10.193011.003010.5960120عهاجرشتيح341731061398
العاديةراسبة12.503000.000006.253090عيمينةحموش351731088895
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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:  

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

4الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجحة12.883017.003014.9460120عسعادبربيش11731071973
اإلستدراكيةناجحة12.473016.693014.5860120عرانيةعابد21731092263
العاديةناجحة12.133016.753014.4460120عناديةبلبعلي38988322
العاديةناجحة11.693017.033014.3660120عالميةزين41731098454
اإلستدراكيةناجحة11.353017.033014.1960120عقوتةحسين51731045739
اإلستدراكيةناجحة11.883016.383014.1360120عخولةعقون61431045033
العاديةناجحة12.033016.093014.0660120عهديللوزري71731067017
العاديةناجحة12.003016.033014.0260120عليليابن عبد هللا81631079511
اإلستدراكيةناجحة11.193016.693013.9460120عسارةنافع91731086368

العاديةناجحة11.353016.383013.8660120عرايسةمعروف101731057849
العاديةناجحة10.723016.753013.7360120عفتيحةصحراوي1199661339
العاديةناجح11.413016.033013.7260120عبراهيمبن قارة121731074516
العاديةناجحة12.163014.693013.4260120عأميرة هبةقساس131731097696
العاديةناجحة10.753015.723013.2360120عهنيةحجال141731090318
العاديةناجحة10.193016.093013.1460120عأميرةحيواني151731048329
العاديةناجح10.913015.383013.1460120عسيد أحمدبعيليش161731075119
العاديةناجحة10.123016.063013.0960120عفايزةبوزياني171731060862
اإلستدراكيةناجحة10.343015.753013.0560120عاميرةحالج181731047830
العاديةناجح10.063016.033013.0560120علطفيزيتوني191731094711
العاديةناجح10.033016.063013.0560120عنصر الدين سفيانبوراس201731100291
اإلستدراكيةناجحة11.353014.693013.0260120عنورةبن ساسي211731028345
العاديةناجح10.133015.383012.7560120عأيوب زكرياإخلف221731078338
العاديةراسب08.662315.283011.9753113معيدمصطفى أمينبن عيش231631054638
العاديةناجحة11.973011.693011.8360120عماريةخلفة241731044399
اإلستدراكيةناجح11.783011.693011.7460120عمحندتمنجاري251731056323
العاديةناجح11.403011.343011.3760120ععبد الكريمنشادي261731097174
العاديةناجحة11.003011.693011.3460120عليلياعبدالالوي271731057757
العاديةناجحة10.973011.693011.3360120عحدةكبيري281731045548
اإلستدراكيةناجحة10.883011.693011.2860120عورديةسعيد291731052581
العاديةراسبة06.841115.723011.284188عسارةمكلة301631088630
العاديةناجحة10.633011.693011.1660120عشهينازشكار311731094846
العاديةناجحة10.163011.693010.9260120عفراحعجالي321731053925
العاديةراسب05.941615.413010.6746106معيدفؤادبيسي33101057658
اإلستدراكيةراسبة11.563000.000005.783090عأمالأوبهلول341731097257
اإلستدراكيةراسبة10.473000.000005.233090عنهلة صبيرةبوعمرة351731044567
اإلستدراكيةراسب10.413000.000005.203090عسيدعليشاوي361731094652
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قسم اإلتصال

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

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

5الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجحة11.943016.693014.3160120عنسرينبوجعطيط11731091317
العاديةناجحة11.063016.693013.8860120عإناسحمزة21731092610
العاديةناجحة10.613016.063013.3460120عهاجرعيشاوي31731086595
العاديةناجحة10.693016.003013.3460120عنسيمةسعادة41431072180
العاديةناجحة10.423015.723013.0760120عاكرامقالل51731067431
العاديةناجحة11.943012.033011.9860120عشهينازخزميم61731067120
العاديةناجحة12.633011.343011.9860120عيسرىغاني71731056356
العاديةناجحة12.123011.693011.9160120عايمانالبعة81731071722
العاديةناجحة12.363011.343011.8560120عرانيةمنصور91731055806

العاديةناجح11.323012.033011.6760120عنذيرلبرس101731102987
العاديةناجحة11.663011.693011.6760120عنسرينلوناسي111731086574
العاديةناجحة11.643011.693011.6760120عليندةحداد12091037396
العاديةناجحة11.583011.693011.6360120عزكيةنجار131731067435
العاديةناجح11.473011.343011.4060120عياسينملياني141731103197
العاديةناجحة11.003011.693011.3460120عنسرينسناجقي151731061302
العاديةناجحة10.973011.693011.3360120عصارةمصلي161731102345
العاديةناجحة10.833011.693011.2660120عساميةبن عميروش171731098361
العاديةناجحة10.803011.693011.2460120عليليةكشير181731086493
العاديةناجح10.723011.693011.2060120عمحمد أمينعيساوي191732061486
العاديةناجح10.493011.693011.0960120عزكرياءجديات201731074619
العاديةناجح10.413011.693011.0560120معيدهشامعبد اللطيف211631081175
العاديةناجح10.003012.033011.0160120عكريمرحماني221731100160
العاديةناجحة10.273011.693010.9860120عسميةزوبيري231731044289
العاديةناجحة10.053011.693010.8760120عرشابوصوفة241731067096
العاديةراسب09.691511.343010.5145105علطفييحياوي251631077252
اإلستدراكيةراسبة09.161711.693010.424797عمريمرزيق261631071923
العاديةناجح10.143010.663010.4060120عرضوانياحي271632031970
العاديةراسب07.531011.343009.4440100حسام الديندادو281531111357
اإلستدراكيةراسب11.003000.000005.503086ععبد الوهابدراجي291731097175
العاديةراسب10.803000.000005.403079عأكرمفورار العيدي301731094504
اإلستدراكيةراسب09.111800.000004.561878عسيدعليغرسي311731071409
العاديةراسب00.840000.000000.420060عيعقوبحاج حسن321731097324
العاديةراسبة00.000000.000000.000060عروميساء أوميمةمنصور331731055820

اإلمضاء : 
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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:  

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

6الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجح12.143016.413014.2860120عرفيقتودافت101036308
العاديةناجحة10.973017.343014.1660120عاميرةاشركي21731050923
العاديةناجحة11.573016.693014.1360120عفضيلةبايو31731055968
العاديةناجح11.343016.563013.9560120عنديرمساوي4023001212
اإلستدراكيةناجح10.283016.063013.1760120عأحمدتمال51731074418
اإلستدراكيةراسب09.311616.063012.6946106علطفيايت شعالل61631077597
اإلستدراكيةراسب08.892416.193012.5454114ععقبةيوسف71731094685
العاديةناجحة12.803011.693012.2460120عفريالبولعدور81731098444
العاديةناجح11.953012.033011.9960120عفريدةبونباش91731060900

العاديةناجح12.253011.693011.9760120عفاروقالعبدي101731071803
العاديةناجحة12.193011.693011.9460120عمونيةمناصر111731067443
العاديةناجحة11.813011.693011.7560120عكاميلياسمراني121731044376
اإلستدراكيةناجحة11.473012.033011.7560120عإكراملونانسة131731094813
اإلستدراكيةناجحة11.353012.033011.6960120عرندةبن تركي141731061893
العاديةناجح11.803011.343011.5760120عأيمنجايب151631076875
اإلستدراكيةناجحة11.193011.693011.4460120عمالكمزاري161731044560
العاديةناجحة11.193011.693011.4460120عأميرةبن سليمان171631077474
العاديةناجحة10.643012.033011.3460120عرانيةبرزوان181731071330
العاديةناجحة10.923011.693011.3160120عورديةمالل191731067196
العاديةناجحة10.553012.033011.2960120عسميةسيرطوال201731075985
العاديةناجحة10.453012.033011.2460120عسناءعرابي211632029798
العاديةناجحة10.373012.033011.2060120عأمالايت ايدير221731071717
العاديةناجحة10.813011.343011.0860120عنسرينلعجالي231731069210
العاديةناجحة10.413011.693011.0560120عنسرينسعدي241731054022
اإلستدراكيةناجح10.683011.343011.0160120عهشامقندوز251731067192
اإلستدراكيةناجح10.093011.693010.8960120عمحمدحمر العين261731080277
العاديةناجحة10.053011.693010.8760120عياسمينحمايدي271731086732
اإلستدراكيةراسبة09.912611.693010.8056116عياسمين دنيافليسي281731092577
اإلستدراكيةناجح11.053010.313010.6860120ععمر عبد العزيزمواقي دادي291731098429
العاديةراسبة09.662611.693010.6756116عياسمينتركي301731103180
اإلستدراكيةراسبة09.592611.693010.6456116عليديةعميمر311731043282
اإلستدراكيةراسبة09.222112.033010.6351111عساميةآيت عثمان321731045620
العاديةراسبة09.441911.693010.5649109عوسامبن زيادة331731044475
العاديةراسب02.440111.003006.723191عمحمدعثماني341731044403
العاديةراسب04.470500.000002.230565عأيمنمهناوي351434019959
العاديةراسب01.940000.000000.970060عاحمدكشكار361631081464
العاديةراسبة01.250300.000000.630363عمريممصطفاوي371731044426
العاديةراسبة00.750000.000000.370060عريمزعنون381731055825
العاديةراسب00.000000.000000.000060معيدزكرياقصاب391531092216
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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:  

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

7الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجحة13.603017.033015.3160120عايمانقرموش11731049718
العاديةناجحة13.403016.693015.0560120عرانيةبن جالل21731092741
العاديةناجح12.723017.033014.8760120ععادل منيرلعقاب31731075129
العاديةناجحة12.663016.693014.6760120عكوثربن عيسى41731067146
العاديةناجحة12.533016.723014.6360120عدانيا ندىخلفاوي51731044235
العاديةناجحة12.473016.723014.5960120عنسيمةطايحي61731067394
العاديةناجحة12.253016.533014.3960120عسميةسالماني71731047941
العاديةراسب12.063016.693014.3860106معيدأنيسزيبوش81631077673
العاديةناجحة12.293016.343014.3160120عحنانحريتي91731075096

العاديةناجحة11.723016.883014.3060120عابتسام مريمسغواني101731050911
العاديةناجحة12.223016.223014.2260120عسليمةحناط111731069519
العاديةناجح11.223016.753013.9960120عفيصلبوراي121731045737
العاديةناجح11.223016.693013.9660120ععبد الفتاحمواقي بناني عبد الباقي131731053885
اإلستدراكيةناجحة11.223016.693013.9560120عمنالذباح141731048112
العاديةناجحة11.913015.913013.9160120عرانياعشور151731071742
العاديةناجحة10.913016.693013.8060120عياسمينطاهر بوشات161731075638
العاديةناجحة11.033016.533013.7860120ععبلةبو عبد الرزاق171731098614
العاديةناجحة11.693015.883013.7860120عرميساءحمودة181731097277
اإلستدراكيةناجحة11.223016.343013.7860120عإبتسامسحاري191632064884
العاديةناجحة11.163016.223013.6960120عإلهامآيت حتريت201731088704
اإلستدراكيةناجحة11.563015.723013.6460120عنبيلةبو الودنين211731058900
العاديةناجحة10.533016.693013.6160120عياسمينعليوان221731067200
العاديةناجحة10.033017.033013.5360120عنوالشريفي231731044668
العاديةناجحة10.563016.343013.4560120عفريال خيرةمشكور241731086472
العاديةناجحة10.913015.753013.3360120عهاجربوعبدالرزاق251731098648
اإلستدراكيةناجحة10.593016.063013.3360120عليدياداية261731045753
العاديةناجحة10.473016.003013.2360120عخولةعون صغير271731047314
اإلستدراكيةناجحة10.193016.193013.1960120عهبةبوسعيد281731075002
اإلستدراكيةناجح10.813015.473013.1460120معيدباللجيدة291631081496
العاديةناجح13.633011.693012.6660120عسميرتاليلف301731060494
العاديةناجحة12.473012.033012.2560120عمريمرحاب311731051225
العاديةناجحة11.283011.693011.4960120عوئاممرزوق321731094774
العاديةناجحة10.913011.693011.3060120عفاطمة الزهراء لينةرزيق331731069115
اإلستدراكيةناجح10.723011.693011.2060120معيدعقبةبلحاج341631081662
العاديةناجحة10.473011.693011.0860120عفلةبن سالم351731043501
اإلستدراكيةراسب09.662611.693010.6756105عصهيببركاني361731055906
اإلستدراكيةراسبة09.372511.693010.5355102عسوميةتروم371531116537
اإلستدراكيةراسب10.753005.000907.873999ععبد الغفورحدادي381731074729
اإلستدراكيةراسب11.063000.000005.533090عياسينسيليا391731075046
العاديةراسب07.000700.000003.500756عاسحاقرقام401731097098
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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:  

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

8الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجحة13.943016.223015.0860120عشنازبوعاشور11731086872
العاديةناجحة13.623016.383015.0060120عسمية هاجربوكالل21731048265
العاديةناجحة13.193016.223014.7060120عوردةروان31731054058
العاديةناجحة12.063017.033014.5560120عنريمانعليش41731097221
العاديةناجحة13.663015.443014.5560120عياسمين يموندازوبير51731089115
العاديةناجحة11.883016.693014.2860120عحنين مريمبن زيان61731067249
العاديةناجح12.373015.913014.1460120ععبد المالكعفرون71731094676
العاديةناجحة12.193015.913014.0560120عأمالقاسم81731092604
العاديةناجح11.193016.693013.9460120عنزيمأورابح91731080666

العاديةناجحة12.033015.753013.8960120عنوالتاجر101731045870
العاديةناجحة11.783015.913013.8560120عوردية  فريالسواللي111731073937
العاديةناجحة11.633016.003013.8160120عشهرزادحموش121731079404
اإلستدراكيةناجحة11.473016.033013.7560120عنسرينورزالدين131731074973
العاديةناجحة10.813016.693013.7560120عيامندة رشيدةطايحي141731098798
العاديةناجح10.943016.383013.6660120عمروانمالوي151731058791
العاديةناجحة10.563016.693013.6360120عايمانشالل161731067432
اإلستدراكيةراسب10.883016.383013.6360116عوليدحميدي171731054065
اإلستدراكيةناجحة11.193016.063013.6260120عنهادعبوب181731046146
العاديةناجحة11.163016.063013.6160120عحنينبوزيدي191631093467
العاديةناجح10.623016.413013.5260120عوسيمبن بلقاسم201731075020
العاديةناجحة10.973016.003013.4960120عربوةشابي211731098329
اإلستدراكيةناجحة10.253016.693013.4760120عرزيقةعماج221631060089
اإلستدراكيةناجحة10.503016.383013.4460120عأمالحدوم231731092150
العاديةناجحة10.723015.753013.2360120عوردةصالح لعور241731044472
العاديةناجحة10.323016.063013.1960120عأنيسةبن عمروش251731044596
العاديةناجح10.223015.753012.9860120علطفيمحي الدين261731086487
العاديةناجحة10.063015.383012.7260120عحليمة سارةحمدي271538077669
العاديةناجحة11.063011.693011.3860120عاسماءالعمري281731044187
العاديةناجحة10.973011.693011.3360120عبسمةدغمان291731060034
العاديةناجح10.813011.693011.2560120عحسن مختارمداس301731071731
العاديةراسب06.410915.593011.003991عنسيمشاوش311731067184
العاديةراسبة09.562011.003010.2850110معيدةريمةقرموش321631094072
اإلستدراكيةراسب09.811804.380907.092787عوسيمعرعار331731043525
العاديةراسبة00.000011.693005.853090شهرزادشايب341331049863
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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:  

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

9الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجحة11.863017.003014.4360120علبنىخالف11731067343
اإلستدراكيةناجحة12.063016.693014.3860120عفايزةدحماني21731057743
العاديةناجحة13.163015.443014.3060120عالميةازرق الراس31731044389
العاديةناجح12.383015.593013.9860120عباللموكحلة41731044605
اإلستدراكيةناجحة11.343016.253013.8060120عوفاءبوشيوان51731044477
العاديةناجحة11.863015.593013.7360120عصارة  نورطالب61731071776
العاديةناجح11.473015.753013.6160120عمحمد وفيقعيدات71731056184
العاديةناجحة11.243015.973013.6060120عأميرةبوزرورة81731051260
العاديةناجح10.883015.913013.3960120عهانيميسوري91731057967

العاديةناجحة11.003015.753013.3760120عحياة الدينبوشربة101731096249
العاديةناجحة10.443016.133013.2960120عنريمانسحري111731051356
العاديةناجحة10.443015.973013.2060120عريانرواف121731051288
العاديةناجحة10.533015.753013.1460120عصبرينمصطفاي131631051557
العاديةناجح10.773015.443013.1060120عأمينةهرهور1402272591
العاديةناجحة10.593015.593013.0960120عياسمينالمابواسيف151731069673
العاديةناجح10.633015.413013.0260120ععبد الحقكتاش161631047093
اإلستدراكيةناجح10.113015.753012.9360120عزكريابوطمين171731098593
العاديةراسب10.693014.723012.7060112عسعيدرابعي181731061929
اإلستدراكيةراسبة09.752715.093012.4257117عهالةعذاوري191731092543
اإلستدراكيةناجح10.443014.383012.4160120عمسعوددراوسي201731069179
اإلستدراكيةراسب08.131615.753011.9446106عسميربراحيم21081066667
العاديةناجحة11.723012.033011.8860120عمنيرةبن قارة221731071587
العاديةناجحة11.583011.693011.6360120عخيرة سهامبلقاضي231731071313
العاديةناجحة11.413011.693011.5560120عالميةبالرابح241731048052
اإلستدراكيةناجحة10.093011.693010.8960120عنهادمسعودي251731069649
العاديةراسبة09.692711.343010.5157117عبسمةصديقي261731092218
اإلستدراكيةراسب07.561211.693009.6342102عنجم الدينخميسي271634022247
اإلستدراكيةراسب09.121905.310907.222888عناصربن الطاهر2802487551
العاديةراسب05.130100.000002.560152عنورالدينعلي يحي291731098646
العاديةراسب04.841100.000002.421171معيدمحمود سيدعليبلحاجي301531082757
العاديةراسبة00.000004.060902.030969عنور الهدىحيواني311731086586
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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:  

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

10الفوج: اتصال تنظيميالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجحة14.413016.563015.4860120عصوفياعون صغير11731086421
العاديةناجح12.913017.033014.9760120عأسامةقانة21731098662
العاديةناجحة13.143016.723014.9360120ععبيربلبركة31738000181
العاديةناجحة13.463016.223014.8460120عمليسةعلقاني41731067176
العاديةناجحة12.973016.563014.7660120عفاطمة الزهرة أسماءلعور51731064671
العاديةناجحة12.243016.663014.4560120عوفاءايديري61731075022
العاديةناجحة12.603016.223014.4160120عنائلةحرشاوي71731067383
العاديةناجحة12.113016.383014.2560120عأسماءبن جعفر81731068929
العاديةناجح12.683015.723014.2060120ععبد الرزاقحوشين91731060700

العاديةناجحة12.113016.223014.1660120عأسماءمقرود101731045998
العاديةناجحة11.413016.383013.8960120عدهيةرقاية111731069303
العاديةناجحة11.253016.223013.7460120عصارةمدور121731069531
العاديةناجح11.083016.383013.7360120ععبد الحكيمشطباني131731071449
العاديةناجحة11.203016.223013.7160120عأمينةبن كري141731047794
العاديةناجحة10.493016.723013.6060120عسعيدةحسيان151531047820
اإلستدراكيةناجحة10.963016.223013.5960120عإكرامعزوزي161731071232
العاديةناجح10.973016.093013.5360120عيوسفسوداوي171731090326
العاديةناجحة10.843016.223013.5360120عسيلينتعالبة181731074675
العاديةناجح10.033017.003013.5260120عمحمد امينبوناب191531087374
العاديةناجحة10.143016.223013.1860120عسيرينزيوش201731050994
العاديةناجحة11.733014.633013.1860120معيدةرانيةحيمين211631100364
العاديةناجحة10.453015.783013.1260120عنجمةبوديبة221633062156
اإلستدراكيةراسب09.302116.223012.7651111عمحمد محرزعفون231731052640
العاديةناجح12.253012.033012.1460120عصادقعمور241731051005
العاديةناجح11.413011.693011.5560120عمحمد صديقنعمان251731080350
العاديةناجح11.253011.693011.4760120ععدالنطالب261731072009
العاديةناجح10.503011.693011.1060120عمحمد أمينمسايلي271731054324
اإلستدراكيةناجح10.693011.343011.0160120عسامي زين الديندهكو281731045619
العاديةراسب05.251314.443009.8443103معيدسيف الدين عثمانبن علدي291431089440
اإلستدراكيةراسبة05.541011.343008.4440100عأميرةباهي301631076860
اإلستدراكيةراسبة11.033003.910907.473999عمروةبوسالم311731094729
العاديةراسبة13.203000.000006.603090شهرزادعتروش321531069313
العاديةراسبة09.191300.000004.591373عاسماءشالبي331731044185
العاديةراسب00.000000.000000.000060عمحمد رضوانعمراني341731066916
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