
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:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجحة12.893016.593014.7460120عسارةبوشريط11632051224
العاديةناجحة13.193016.173014.6860120عنسرينرابية21731103423
العاديةناجحة11.663015.283013.4760120عكهينةبن عميروش3071085801
العاديةناجحة11.813014.553013.1860120عمريمعميمر41731094736
العاديةناجح11.413014.893013.1560120ععادلبوبعة51633049638
العاديةناجحة11.033015.233013.1360120عأحالمأوعيل61731071196
العاديةناجحة10.973015.133013.0560120عنسرينعميمر71731045859
اإلستدراكيةناجح10.663015.443013.0560120معيدمرزوقعمريش81531087382
العاديةناجحة11.263014.733013.0060120عياسمينصغير9081057705

العاديةناجحة11.503014.393012.9460120عسميةحسناوي101731094639
العاديةناجحة10.113014.973012.5460120عيسمينةخوخي111531114385
العاديةراسب09.502614.973012.2456116عأيمن نزيهبلحاج121639000052
اإلستدراكيةناجح10.023013.643011.8360120معيدحكيملعيداني131531087131
اإلستدراكيةناجحة10.273012.943011.6060120معيدةخديجةهويلي141531053283
العاديةراسبة07.411713.723010.5647107معيدةأميرةالباي151531108762
العاديةراسب12.053002.110007.083090عإسماعيلتومي161731059936
العاديةراسب00.750011.693006.223090عبلقاسمأحمد باي171735096096
العاديةراسبة11.193000.310005.753090عمنالشيبوب18112047035
العاديةراسبة10.203000.000005.103081عوردةتبعيشونت191731056091
العاديةراسب10.003000.000005.003090أحسندرارني20081087249
العاديةراسب05.471100.000002.731161عسميرمعزار211334008771
العاديةراسبة00.000000.000000.000060معيدةنسريندياب221531056982

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 :

2الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجحة14.093015.943015.0260120عفاتنزموري1061067209
العاديةناجحة13.473015.593014.5360120عحسينةخواص2051070729
العاديةناجحة11.033017.033014.0360120عحسينةأبرداش3043006983
العاديةناجح12.313015.733014.0260120عأحمدحاج محمد41732078423
العاديةناجح10.953017.003013.9860120عوليدصاري5082062650
العاديةناجحة13.503014.273013.8960120عرميساءسعيد بشكور61731098337
اإلستدراكيةناجح11.093016.413013.7560120عضياء الدينزقاي71638016216
العاديةناجحة10.443015.663013.0560120عسكينةقاسم81731049999
العاديةراسب10.503015.523013.0160114ععبد اللطيفحباس91731053887

العاديةناجحة11.093014.813012.9560120عفاظيماتةبلخير101731028765
العاديةناجحة10.423015.443012.9360120عهدىالعوفي111731044570
العاديةناجحة10.403015.313012.8660120عنجلةبورابعة121731048299
العاديةناجحة10.313014.973012.6460120عجمعةتاقبو131731028562
العاديةناجحة10.033015.203012.6260120عهندخالفي141731092863
العاديةناجحة10.053015.133012.5960120عامالوارث15091057737
العاديةناجحة10.423014.733012.5860120عفافمهيريس161631053300
العاديةناجح10.193014.343012.2660120عمحمد توفيقبوشالة171631062423
العاديةراسب09.722213.113011.4252112عسعيدمريجي181731094630
العاديةراسب03.660500.000001.830565عسيدي عليمخطاري19122027306
اإلستدراكيةراسبة00.000002.110001.060060ععائشةكوري20062080235

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 :

3الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجحة13.483016.063014.7760120عمنيرةزنوش1063034568
العاديةناجحة12.913016.063014.4860120عكريمةعثمان2072036084
العاديةناجح12.223016.063014.1460120عنوالحديد3063007324
العاديةناجح12.453015.593014.0260120عهاجرفوزار41631066242
العاديةناجحة12.103015.673013.8960120عرندةسماعيل51635001034
العاديةناجحة12.013015.753013.8860120عأمالحسيب61731092603
العاديةناجحة12.043015.523013.7860120عامالميلودي7091034171
العاديةناجحة11.703015.673013.6960120عفطيمة سرينمهدي81731092651
العاديةناجح11.443015.753013.5960120عمحمدرازم91731092819

العاديةناجحة10.973016.063013.5160120عشيماءحويسي101738000396
العاديةناجح10.953016.063013.5160120سماعيلصالح11122044856
العاديةناجحة11.033015.753013.3960120عمالك أم الخيرالعطري121731069625
العاديةناجحة10.843015.723013.2860120عمريمعبوبي131731047377
العاديةناجح10.523015.753013.1360120عجالل مهديفايزي141631060558
العاديةناجحة11.003014.723012.8660120عنهى زينبخيار151731075600
العاديةناجحة10.453015.033012.7460120عرانيةأورابح161731092265
اإلستدراكيةناجح11.093012.913012.0060120عيزيد يحيبن يحي171731048199
العاديةناجحة11.193012.643011.9160120عمايسة الياقوتخليفة181732001024
العاديةراسبة12.173001.640006.913090ععائشةبن عون19056004338

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 :

4الفوج:  االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدةالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معدل
3سداسي 

رصيد
3سداسي 

معدل
4سداسي 

رصيد
4سداسي 

المعدل
السنوي

الرصيد
السنوي

مجموع
األرصدة

الدورةالنتيجة

العاديةناجحة13.153016.173014.6660120عحوريةزوبيري11731005920
اإلستدراكيةناجحة11.423016.283013.8560120عفراحسراي21731054158
العاديةناجحة11.113016.363013.7460120عاحالمزروقي31731054104
العاديةناجحة11.583015.673013.6260120عهاجركنفود41731098525
العاديةناجحة11.483015.673013.5860120عايمانلعريبي51731050928
العاديةناجحة11.413015.673013.5460120عايمانزبيب61731060014
العاديةناجحة11.583015.363013.4760120عشيماءعواطي71634077665
العاديةناجحة13.063013.333013.2060120عكهينةاولد براهم8031023324
العاديةناجحة10.853015.523013.1960120عأمينةحمودي91731068939

العاديةناجحة10.973015.363013.1660120عماريةرجم101731046078
العاديةناجحة10.843015.363013.1060120عشيماءبركاني111731102333
العاديةناجحة11.793014.143012.9660120عايماننجام121531091632
العاديةناجحة12.333013.413012.8760120عياسمينةحرايرية13046078453
العاديةناجح10.193015.383012.7860120عاشورصواش1402141228
اإلستدراكيةناجحة10.203015.333012.7660120معيدةوسامبن سعيد151531079114
العاديةناجحة10.803014.673012.7360120عجهادعناد161731068977
العاديةراسب10.953013.803012.3760111عشيماءزيادي شيبان171636013001
اإلستدراكيةناجحة10.333013.643011.9860120معيدةشهرزادواضحي181631098001
العاديةراسبة06.771813.193009.9848108عدنيابن حمادة191534079795
العاديةراسبة12.053003.750907.903999معيدةوردة تقوىحواسين201531060148
العاديةراسبة01.810011.003006.413077معيدةابتساممصطفاوي21083035015
العاديةراسب10.153000.000005.083090عيوسفيعقوب22079052712
العاديةراسب08.481000.000004.241070عامينمزيان23071067866

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

1                                     الصفحة 20-07-2022  13:18:49حرر في 


