
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 السادس  السنة:
تقنيات التنشيط اإلعالمي المادة: المجموعة:2 

50/50 النسبة:% 2 الرصيد: 2 المعامل: 11 الفوج:

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
أ.م
/20

اإلمتحان
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

11.5013.0012.25عالمية ليديا أونزاري 191931091101 1
10.0007.0008.50ععبد الرقيب أعمر إلول 191931083209 2
12.0012.0012.00عمحمد جهيد بن زيبة 191931060235 3
12.0011.0011.50عمروة بن صراي 191931088635 4
13.0010.0011.50عمحمد لمجد بورواي 191931045665 5
12.0010.0011.00ععائشة بوكروشة 191931041432 6
08.0010.5009.25عليليا حناش 191931054015 7
14.0014.5014.25عإيمان شربي 191931083095 8
11.5007.0009.25عإسمهان عموش 191931061700 9
11.0010.2510.63عانفال قايد 191931061968 10
08.0012.5012.50معيدياسر كرنان 1731057821 11
12.5012.0012.25عنجاة كروش 191931060272 12
معيدةخلود هريكش 1631075118 13

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

1                                     الصفحة 02-07-2022  11:57:40حرر 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 السادس  السنة:
تقنيات التنشيط اإلعالمي المادة: المجموعة:2 

50/50 النسبة:% 2 الرصيد: 2 المعامل: 12 الفوج:

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
أ.م
/20

اإلمتحان
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

13.0010.0011.50عمريم بن سراي 181931093842 1
12.0010.0011.00عوسام تبركان 191931089793 2
13.0012.0012.50عنجالء تلي 191931067103 3
12.0011.0011.50عنور الهدى تونسي 191931040139 4
14.0011.0012.50عمحمدايمن حمادي 191931025406 5
12.5011.0011.75عاسماء زهور دريسي 191931081720 6
عنوال شايبي دردر 191931081805 7
11.5010.0010.75عنور الهدى شيكر 191931085670 8
إدماجكمال الدين عبدي 1731091295 9
12.5011.0011.75عيانيس عبالش 191931080111 10
12.0010.0011.00عرانيا علواش 191931040957 11
12.5010.0011.25عياسين لفقوم 191931078537 12
12.0012.0012.00عأماني مساحل 191931039747 13

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

1                                     الصفحة 02-07-2022  11:57:41حرر 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 السادس  السنة:
تقنيات التنشيط اإلعالمي المادة: المجموعة:2 

50/50 النسبة:% 2 الرصيد: 2 المعامل: 13 الفوج:

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
أ.م
/20

اإلمتحان
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

12.0013.0012.50عدنيا بن صابري 191931082584 1
12.5010.0011.25عريان بن قليل 181931054936 2
11.5010.0010.75ععبد الصمد محمد بن والي 191931085861 3
11.0010.0010.50عزكرياء بوخالفة 191931059543 4
13.0011.5012.25عزكرياء بوداود 191939008359 5
11.0010.0010.50عصارة خميجة 181831041691 6
11.5010.0010.75عشيراز قاسي 191931062007 7
12.0010.0011.00عامال هاجر كتفي 191931047983 8
14.0011.0012.50عهبة معاشو 191931040371 9
12.0011.5011.75عخولة دنيا مكتوت 191931043388 10
10.0010.00معيدعبد الرحمان ولد العربي 181831055813 11

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

1                                     الصفحة 02-07-2022  11:57:41حرر 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 السادس  السنة:
تقنيات التنشيط اإلعالمي المادة: المجموعة:2 

50/50 النسبة:% 2 الرصيد: 2 المعامل: 14 الفوج:

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
أ.م
/20

اإلمتحان
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

13.5011.0012.25عأيوب إراتني 191931061697 1
13.0011.0012.00عايمان بوفخد 191931060107 2
13.0010.0011.50عهديل جاب هللا 181831062529 3
13.0010.0011.50عنسرين دوخاني 191931044589 4
13.0010.0011.50عياسمين خولة شاوشي 191931044503 5
13.5010.5012.00عصبرينة طالبي 191931066904 6
13.0010.0011.50عصفاء عمراني 191931082636 7
13.5010.0011.75عشعيب قيتي 191931061789 8
14.0011.0012.50ععمر مسلم 191931049486 9

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

1                                     الصفحة 02-07-2022  11:57:41حرر 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 السادس  السنة:
تقنيات التنشيط اإلعالمي المادة: المجموعة:2 

50/50 النسبة:% 2 الرصيد: 2 المعامل: 15 الفوج:

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
أ.م
/20

اإلمتحان
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

11.0010.0010.50عإكرام بسايح 191931060087 1
معيدةخولة بلعمري 181831044919 2
12.0010.0011.00عمريم بورنان 191931060013 3
10.5012.0011.25عبالل بوساعة 191931046726 4
11.0010.0010.50عمريم حداد 191931045561 5
11.0012.0011.50ععبد النور خوجة 191931046631 6
08.0011.0009.50عمحمد اسالم عبد القادر 191931071925 7
12.0010.0011.00عيسرى عزيزي 191931089804 8
11.5011.0011.25عأية كويسي 1932055331 9
11.0011.2511.13عمها أميرة محانك 191931060266 10
11.0011.0011.00عغزالة هدية هللا مرداسي 1835052697 11
11.5011.0011.25عمالك موجر 191931041291 12

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

1                                     الصفحة 02-07-2022  11:57:42حرر 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 السادس  السنة:
تقنيات التنشيط اإلعالمي المادة: المجموعة:2 

50/50 النسبة:% 2 الرصيد: 2 المعامل: 16 الفوج:

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
أ.م
/20

اإلمتحان
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

11.0010.0010.50ععماد الدين أوقنون 191931040027 1
12.5012.0012.25عوسام بباسي 191931060036 2
08.0010.0009.00عماسينيسا بوباية 191931089998 3
12.5012.0012.25عنريمان بودينة 191931067707 4
11.5011.5011.50عسيسليا جعود 191931067530 5
13.0011.5012.25عصابرين حميسي 191931059972 6
11.5010.0010.75عمروة رياش 191931040125 7
10.5010.0010.25ععبد الفاظل سعدادو 191931039002 8
11.0010.0010.50عهبة عيساوي 191931044430 9
08.0010.0009.00عمحمد كمال كيارد 191931039916 10
10.5011.0010.75إدماجعبير يوسفي 1336020413 11

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

1                                     الصفحة 02-07-2022  11:57:42حرر 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 السادس  السنة:
تقنيات التنشيط اإلعالمي المادة: المجموعة:2 

50/50 النسبة:% 2 الرصيد: 2 المعامل: 17 الفوج:

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
أ.م
/20

اإلمتحان
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

11.5010.0010.75عمنار أكساس 191931067685 1
معيدةرانيا المكرطار 181831064653 2
معيدسهيل بن سخرية 1631077556 3
13.0010.5011.75ععبد العزيز بوتليس 1932064116 4
13.0010.0011.50عياسين  بوفريوة 1932050200 5
13.5011.5012.50عمروة ياسمين بوقريبة 191931078514 6
13.5011.5012.50عنهاد صفاء بوقريبة 191931078528 7
14.0010.0012.00عإحسان جدو 191931083897 8
14.0011.5012.75عنسرين حداد 191931054305 9
13.0010.0011.50عإسالم رشيدي 191931040893 10
12.0010.0011.00عسارة عمروني 191931046812 11
12.0006.00معيدمحمد يونس قاسيمي 181831046285 12
10.0005.00معيدوليد مباركي 181831042871 13
13.5010.0011.75عرابح موالي 191931049387 14

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

1                                     الصفحة 02-07-2022  11:57:43حرر 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 السادس  السنة:
تقنيات التنشيط اإلعالمي المادة: المجموعة:2 

50/50 النسبة:% 2 الرصيد: 2 المعامل: 18 الفوج:

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
أ.م
/20

اإلمتحان
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

1 19199DZA6409 14.0010.0012.00عياسمين باديس
13.0010.0011.50عشيماء بوشمط 191933032058 2
12.0011.0011.50علويزة بوقطيفة 191931049679 3
14.0010.0012.00عياسمين حبيب 191931088573 4
13.5010.0011.75عإخالص حنيفي 191931067201 5
معيدسامي زغالمي 181831085469 6
7 18189DZA3336 عهدى شريف
13.0010.0011.50عهاجر عبد الغفور 191931091275 8
14.0010.0012.00عنسرين علوش 191931091265 9
14.0010.0012.00عراوية محاوشي 181831053947 10

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

1                                     الصفحة 02-07-2022  11:57:43حرر 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 السادس  السنة:
تقنيات التنشيط اإلعالمي المادة: المجموعة:2 

50/50 النسبة:% 2 الرصيد: 2 المعامل: 19 الفوج:

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
أ.م
/20

اإلمتحان
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

11.0010.0010.50عرشيدة برواق 181931035564 1
13.0011.5012.25عنور الهدى  بن دالل 1932055416 2
13.0010.0011.50عايمان بوشالغم 191931090857 3
14.0010.0012.00عابتسام بولحية 191937055467 4
12.0010.0011.00معيدأحمد حدار 1531105615 5
14.0010.0012.00عهاجر راس مال 191931067351 6
معيدةزوليخة فايزة ربيع 1631094076 7
14.0011.5012.75علينة زقعار 191932052785 8
11.0010.0010.50عخديجة سلطاني 1838000689 9
10.5010.50معيدمحمد شمني 1631054878 10
12.5010.0011.25إدماجحمزة شواقرية 1631054501 11
12.5010.0011.25معيدمحمد رضوان عباد 1631105031 12
14.5010.0012.25إدماجسعاد عبيد 1438017598 13
14.0011.0012.50عأماني عرابة 181831067614 14
14.0010.0012.00عصفاء عمري 191934017597 15
12.0010.0011.00عياسمين كنيش 181831081443 16
10.0011.0010.50عفارس لطرشي 191931039012 17

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

1                                     الصفحة 02-07-2022  11:57:44حرر 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 السادس  السنة:
تقنيات التنشيط اإلعالمي المادة: المجموعة:2 

50/50 النسبة:% 2 الرصيد: 2 المعامل: 20 الفوج:

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
أ.م
/20

اإلمتحان
/20

مكسب
سابق

اإلستدراكي
/20

المعدل
/20

10.2510.25معيدةأشواق بوديس 181831084379 1
10.0005.00عآسيا تواتي 191931045591 2
3 179DZA0893 10.0005.00معيدةمنال حدانة
05.5010.0007.75عأحمد زكريا رماقي تمام 191931072644 4
05.0010.5007.75عغزالن فتيحاني 181831064534 5
12.0010.0011.00عمنار فرحاتي 1932049473 6
06.5011.0008.75ععبد الفتاح كموش 181831044718 7
05.5010.0007.75عمحمد أمين لعروسي رويبات 191931067021 8
11.0010.0010.50عحنان أمينة ماجر 1631054735 9
05.5010.0012.0008.75عحنان ورتي 191931073280 10

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

1                                     الصفحة 02-07-2022  11:57:45حرر في 



إحصائيات 

نسبة النجاحعدد الراسبينعدد الناجحينعدد الطلبة
120962480%


