
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

 السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

2/ر11م
2مادة  

9/ر5م
و.ت.أ
30/16

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عأحالمأعراب11731075227
العاديةناجح16.5000.0011.34181.4411.3430عحمزةأكسوم21731057670
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عإيمانأكموسي31731088705
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عنور الهدىإغبريوان41731087031
العاديةناجح16.0016.0016.00256.0016.0030ععبد هللابرزولغ51731028229
العاديةمؤجل14.0004.3870.0804.389غائبعحسيبةارقام6041023746
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عخديجةاسماعيلي71731094585
العاديةناجح17.0016.5016.84269.4416.8430عوليدالحاج81731058993
العاديةمؤجل17.0005.3184.9605.319غائبعخميسالساهل997532386

العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عجيهانالعارف101731069469
العاديةناجحة16.5017.0016.66266.5616.6630عفهيمةاودان111631057936
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عزينبباديس121731043474
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عأمينةبارة13081095747
العاديةمؤجلة00.0016.0005.0080.0005.009عآمنةبالوصيف141535030480
العاديةناجح11.69187.0411.6930غائب17.00عفيصل أنوربخوش151739038204
العاديةناجح16.5016.0016.34261.4416.3430عحسينبداوي161631106075
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائب00.00ععبد البصيربدوي171531082682
العاديةناجح17.0012.0015.44247.0415.4430عكمالبرادعي1897227757
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عرانيابراشد191739067820
العاديةناجح11.34181.4411.3430غائب16.50عخليلبراهيمي20105064991
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عمريمبركات211631100785
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عامينةبركان22041042385
العاديةناجحة11.34181.4411.3430غائبة16.50عسلسبيالبرور231731086377
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930عالياسبريان241739086271
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عياسمينبطاطاش251731043436
العاديةناجح17.0013.0015.75252.0015.7530عشاكربطيط26075038892
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عشيماءبعارة271731074695

الدليل : 
30/ر:16و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:9/ر:5:ملتقيات - م:2مادة  21/ر:11:مذكرة التخرج - م:1مادة  -

اإلمضاء : 
1                                     الصفحة 20-07-2022  09:31:37حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

 السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

2/ر11م
2مادة  

9/ر5م
و.ت.أ
30/16

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عغنيةبالل281731098615
العاديةناجحة17.0013.0015.75252.0015.7530عفلةبلحاج عباسي291731075455
العاديةمؤجلة00.000.0000.000غائبة00.00معيدةكوثربلعابد301531082122
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830ععبيربلعسل311732022290
العاديةناجحة17.0013.5015.91254.5615.9130عسيرينبلعطار321734071311
العاديةناجح16.5014.0015.72251.5215.7230عسيد عليبلوناس331731090117
العاديةناجح17.0013.0015.75252.0015.7530ععبد المؤمنبليمان34054123812
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عليليةبن أحمد351731075480
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830معيدوليدبن احمد361631063657
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930إدماجشافيةبن اعراب3795006206
العاديةمؤجلة00.000.0000.000غائبة00.00عزهرةبن تامر381731066705
العاديةمؤجلة00.0013.0004.0664.9604.069عآمنة ابتسامبن جاعل391731103513
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عصبرينةبن حريز401631047072
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عرانيا ماريابن حمادة411531050505
العاديةناجح16.5014.0015.72251.5215.7230عمحمدبن حمالوي421532034314
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عالميةبن دادة4398203540
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عيسرى أميمةبن رابح441731047020
العاديةمؤجلة00.0017.0005.3184.9605.319معيدةمنالبن زكة451631081089
العاديةناجح11.69187.0411.6930غائب17.00عسيد احمدبن زيان46061045918
العاديةمؤجل00.0015.5004.8477.4404.849معيدنورالدينبن سماية471631099223
العاديةناجح17.0000.0011.69187.0411.6930عيونسبن شعالل481731098543
العاديةمؤجلة00.0017.0005.3184.9605.319عنسرينبن عباس491731071611
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عوهيبة نهادبن علي501731075630
العاديةمؤجلة00.0016.0005.0080.0005.009عفتيحةبن علية511731102584
العاديةناجح17.0017.0017.00272.0017.0030ععدنانبن عمر52071000288
العاديةناجحة17.0013.0015.75252.0015.7530عايمانبن عيسى531731101775
العاديةمؤجلة00.000.0000.000غائبة00.00إدماجلميسبن مبارك541535037886

الدليل : 
30/ر:16و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:9/ر:5:ملتقيات - م:2مادة  21/ر:11:مذكرة التخرج - م:1مادة  -

اإلمضاء : 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

 السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

2/ر11م
2مادة  

9/ر5م
و.ت.أ
30/16

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة16.5013.5015.56248.9615.5630عأميمة إكرامبن نوي551735045253
العاديةناجحة17.0015.5016.53264.4816.5330عسعادبهرامي561731097145
العاديةناجح17.0017.0017.00272.0017.0030عليلى منالبوتشيشة571732012889
العاديةناجح17.0012.5015.59249.4415.5930عحليمبوجمعي58913126
العاديةمؤجلة00.0000.0000.000.0000.000عشيماءبودورة591731103343
العاديةناجحة16.5016.0016.34261.4416.3430عروميصاء خديجةبورخيس601731102098
العاديةناجحة16.5015.0016.03256.4816.0330عنور الهدىبوزيان611735035601
العاديةمؤجلة00.000.0000.000غائبة00.00معيدةهاجربوزياني621631047223
العاديةناجحة11.34181.4411.3430غائبة16.50معيدةإيمانبوزيدي631631051489
العاديةناجح16.5016.0016.34261.4416.3430عفاروقبوسالم641731094692
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عسارة رانيةبوشامي651731066730
العاديةناجحة17.0013.0015.75252.0015.7530عأمالبوصوفة661731094506
العاديةمؤجلة00.0015.0004.6975.0404.699عإلهامبوصيلة671731092177
العاديةناجح17.0014.0016.06256.9616.0630عانسبوطلبة681633043957
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عاحميدوشبوغرارة691731044184
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عصبرينةبوقابس70071110668
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائب00.00معيدعادلبوكليوة711636013466
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عنصيرةبولحليب72071118843
العاديةمؤجلة00.0016.0005.0080.0005.009عمريمبولحية731731061696
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عخليدة وسيلةبولفراد741731043173
العاديةمؤجل16.0005.0080.0005.009غائبعاسالم سيف الدينبومعقل751739047844
العاديةمؤجلة00.000.0000.000غائبة00.00عأميرة ندىبونيل761531081729
العاديةمؤجل00.0000.000.0000.000غائبعمحرزبوهالي77860527
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائبغائبعنسيمبوية781531071705
العاديةمؤجلة00.0000.0000.000.0000.000عمونيةبيداي791531076171
العاديةناجحة17.0011.5015.28244.4815.2830عفتيحةبيراش80915435
العاديةناجح17.0014.5016.22259.5216.2230عيامنةتايب811633035895

الدليل : 
30/ر:16و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:9/ر:5:ملتقيات - م:2مادة  21/ر:11:مذكرة التخرج - م:1مادة  -

اإلمضاء : 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

 السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

2/ر11م
2مادة  

9/ر5م
و.ت.أ
30/16

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عدنياترفاس821631100741
العاديةمؤجلة00.0000.000.0000.000غائبةعاسماءتركي83091046927
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عمنالتعبد هللا841732033307
العاديةناجحة17.0015.5016.53264.4816.5330عاشواقتقار851731045502
العاديةناجح15.5017.0015.97255.5215.9730عأسامةتمليكشت861531062207
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عفراحتومي871631105013
العاديةناجحة17.0013.0015.75252.0015.7530عخلودتيفور881731086330
العاديةناجحة17.0013.0015.75252.0015.7530عسميةجبار891631046005
العاديةمؤجل15.0004.6975.0404.699غائبعاسماعيلجميات90075115199
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930عوليدجناد911331037102
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عأمالجودي929650198
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930عجمال الدينحديد93081063901
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عأميرةحديدي941731099813
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عكمالحساني9501373402
العاديةناجحة17.0013.0015.75252.0015.7530عرانيةحسين961731086816
العاديةمؤجل00.0016.0005.0080.0005.009ععمادحكيمي971731044353
العاديةناجحة17.0013.0015.75252.0015.7530عندىحمام981731069200
العاديةناجحة17.0013.0015.75252.0015.7530عدنياحمداش991731086337

العاديةمؤجل00.0000.000.0000.000غائبعمحمد رؤوفحمزاوي1001631050586
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عفلةحمودي1011731100022
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عإكرامحموقة1021731066584
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عإمانحموم1031731017154
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائب00.00معيديزيدحويش1041335011846
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عروميساءحويشي1051731044262
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عبلقيس ريم الندىختاش1061732039501
العاديةناجح17.0017.0017.00272.0017.0030عناصرخلوي107061034372
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائب00.00معيدعبدالرحمانخليفاتي1081531106237

الدليل : 
30/ر:16و.ت.أ:وحدة التعليم األساسية - م:9/ر:5:ملتقيات - م:2مادة  21/ر:11:مذكرة التخرج - م:1مادة  -

اإلمضاء : 
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3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال
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  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

 السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

2/ر11م
2مادة  

9/ر5م
و.ت.أ
30/16

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة00.000.0000.000غائبة00.00عإسمهانخليفة1091539032662
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عإيناسخليفي تهامي1101731069279
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830ععبد الجليلخنوسي1111731092357
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عليندةخويطر1121731061011
العاديةناجحة17.0015.5016.53264.4816.5330عمروةخير1131731074895
العاديةناجح15.5015.0015.34245.4415.3430معيدوسيم هاتمدحماني1141631054691
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عسارةدحموني1151631100409
العاديةمؤجل00.0000.0000.000.0000.000عزكريادربالة116121072333
العاديةناجح14.0016.0014.63234.0814.6330عرابح جاللدريزة1171731066671
العاديةناجح14.0016.0014.63234.0814.6330معيدوليددريزة1181631062287
العاديةناجحة16.0015.0015.69251.0415.6930عهاجردودو1191731069406
العاديةناجحة17.0000.0011.69187.0411.6930ععزيزةرباعي1201731092385
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عفريالرجايمية1211731071498
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عإكرامرحلي1221731057893
العاديةناجحة17.0013.0015.75252.0015.7530عرميساءرحموني1231731088754
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عنجوىرغيس124084009882
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عهاجررقيق1251731043524
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائب00.00ععبد الباريروافيس1261731052401
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عحوريةريش127041073175
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930عرياضزرياط1281731088915
العاديةمؤجل00.0016.0005.0080.0005.009عخير الدينزغاش1291731058925
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930عحديفةزكري1301631074384
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عيونسزكري1311731087062
العاديةناجحة16.5015.0016.03256.4816.0330عياسمينزوبيري1321731044682
العاديةناجحة17.0012.0015.44247.0415.4430عأحالمسالمي1331731056121
العاديةناجح17.0015.5016.53264.4816.5330معيدعبد الحقسايح1341631100476
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عميساءسراي1351731088852
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 السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
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2مادة  
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و.ت.أ
30/16

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح16.5014.0015.72251.5215.7230عرمزيسعدي1361732047366
العاديةناجح16.5015.0016.03256.4816.0330معيدمحمد اكرمسعدي1371631103261
العاديةناجحة15.5015.5015.50248.0015.5030عياسمينسعدي138081094367
العاديةناجحة16.5015.0016.03256.4816.0330عنزيهةسعودي1391731091227
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830معيدمحمد أنسسعيدي1401631066545
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عماجدةسقراط1411734074693
العاديةمؤجلة00.000.0000.000غائبة00.00علبنةسكوم1421532039191
العاديةناجحة16.0012.0014.75236.0014.7530عميليساسالحجي1431731075576
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عنبيلةسلطاني144071072407
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عالزهرةسلمان1451733059275
14692mas1115العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عسليمانسمرود
العاديةمؤجلة00.0013.0004.0664.9604.069عوسامسنجاق الدين1471731072126
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830معيدةأمالشايب1481431064144
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عديناشايب1491431084522
العاديةمؤجل00.0015.5004.8477.4404.849معيدعبد هللاشبيشب1501631054867
العاديةناجح15.5014.0015.03240.4815.0330عرضوانشتوح15100942823
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عسليمةشراف1521731086385
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930عريان عبد الرؤوفشرفة1531731074608
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عنريمانشريف1541731044665
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائبغائبعوليدشريفي1551731057820
العاديةناجحة16.0017.0016.31260.9616.3130عخيرة دنيا زادشعبوني1561731102014
اإلستدراكيةمؤجل0.0000.000غائبغائبغائبعوسيم عبد الناصرشعالل1571531057209
العاديةناجح16.0016.0016.00256.0016.0030عمحمد أمينشالبي1581731098474
العاديةمؤجلة00.000.0000.000غائبة00.00إدماجسميةشاللي1591631047053
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائب00.00معيدسهيلشماع1601531086387
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930عسيد أحمدشمشاط1611732025997
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عإدريسصالحي1621731074452
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

 السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

2/ر11م
2مادة  

9/ر5م
و.ت.أ
30/16

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عكنزةصالحي1631731089282
العاديةمؤجلة00.0016.0005.0080.0005.009عالميةصالحي1641731051331
العاديةناجحة17.0013.0015.75252.0015.7530عرحمةصاولي1651731086345
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عمحمد امينصايفي1661731074869
العاديةناجحة17.0012.0015.44247.0415.4430عيمينةصحراوي167081094265
العاديةمؤجلة00.0016.0005.0080.0005.009عمنىصخراوي1681735032885
العاديةمؤجل15.0004.6975.0404.699غائبعخالدضيف1691539042910
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عرانياضيف1701731056249
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عناديةطاطاي17198200688
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930عمحمد االمينطالب172039016737
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عرانيةطالبي1731734027962
العاديةمؤجلة00.0014.0004.3870.0804.389عمريم رشاءطوال174171739000346
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عإكرامعابد1751731052325
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عسهامعامر1761731089030
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عمايسةعبدي1771731103791
العاديةناجحة11.69187.0411.6930غائبة17.00عأسماءعبود1781731096228
العاديةناجحة16.0017.0016.31260.9616.3130عأمينة سارةعثماني1791731057633
العاديةناجحة16.0013.0015.06240.9615.0630عمروةعجرود1801731061692
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830ععماد الدين وائلعداد1811731096443
العاديةناجحة17.0000.0011.69187.0411.6930عمريمعزوز1821731092499
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عيوسفعفرون1831731081050
العاديةمؤجلة00.0000.0000.000.0000.000عمنىعقون1841731086999
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عرانيا اكرامعقيني1851731096255
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عأسياعلوم1861731043443
العاديةناجح16.5014.0015.72251.5215.7230عمحمد الطاهرعلون187091023126
العاديةناجحة17.0013.0015.75252.0015.7530عسماحعمامرة1881535057752
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عإيمانعويمر189081083166
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

 السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

2/ر11م
2مادة  

9/ر5م
و.ت.أ
30/16

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930معيدعمرعيسي1901531105954
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائبغائبعابراهيمغدير1911731101643
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930عمحي الدينغيموز1921533054813
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عرحيمةفارس1931737028034
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عوسامفردي1941335009988
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائبغائبععبد الحفيظ دراجيقادري1951632021030
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عكاهينةقارون1961731074810
العاديةناجحة17.0014.5016.22259.5216.2230عمونيةقاسمي197061081483
العاديةمؤجلة00.000.0000.000غائبةغائبةعفاطمةقاسمي الحسني1981632071257
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائب00.00معيدأحمدقايس1991438066366
العاديةناجح17.0013.0015.75252.0015.7530عمحمدقايس200032057858
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عساميةقبوج2011635025071
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930عأسامةقداش2021731068927
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930عمحمد منيرقربي203071060639
العاديةمؤجل00.0015.0004.6975.0404.699عحوريةقرنوتي2041631046974
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عآسيةقريب205031039140
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عرشيدةقريدي2061731102071
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عفطيمةقريش2071731045729
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عتنهنان خديجةقريشي2081731071281
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائب00.00معيدسميرقريشي2091631105846
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائبغائبعنوفل ماهرقرين2101731054189
العاديةمؤجلة00.000.0000.000غائبةغائبةعسناءقريوة2111631096531
العاديةمؤجلة14.0004.3870.0804.389غائبةعفايزةقسوم2121731074788
العاديةمؤجلة00.000.0000.000غائبةغائبةعخديجةقطاف213039063593
العاديةناجحة16.5015.0016.03256.4816.0330عإبتسامقويدري214081049543
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائب00.00ععبد الجليل قيعص2151634085756
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عجناة أصالةكحول2161735032290
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

 السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

2/ر11م
2مادة  

9/ر5م
و.ت.أ
30/16

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجل00.000.0000.000غائبغائبعمهديكرمية2171631058357
العاديةناجحة17.0013.5015.91254.5615.9130عنور الهدى فاديةكري2181731057805
العاديةمؤجلة00.0016.0005.0080.0005.009عصفاءكالم2191731075406
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عزينبكمار2201631056154
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عمحمد أنيسكوريبة2211631093926
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عسارةكيارد2221731044282
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عإبتساملعمري2231731088904
العاديةمؤجل00.0015.0004.6975.0404.699عحورية مونيةلعوادي22498017596
العاديةناجح16.0016.0016.00256.0016.0030عياسينلكحل2250583069791
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عنواللوكال2261731092685
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عإيمانلياد2271731074463
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عسرينمادون2281731075368
العاديةمؤجلة00.0015.0004.6975.0404.699عفريالمبروك2291731071497
العاديةناجح17.0014.0016.06256.9616.0630عيمينةمبروك2301635103611
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عأميرةمجبر2311731094810
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عسارةمحمد معريش2321631068790
العاديةمؤجلة00.0007.7502.4238.7202.420عنسيمةمحمدي233074000296
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عمونيةمختاري2341731096376
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عنسرينمختاري235081067181
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930عرشيد عماد الدينمداحين2361631077528
العاديةناجح15.5016.5015.81252.9615.8130معيدمحمد ياسينمداني2371631054883
العاديةناجح17.0000.0011.69187.0411.6930عفريدمراجي2381333049965
العاديةناجح11.34181.4411.3430غائب16.50معيدنجيبمراكشي2391631109588
العاديةمؤجلة00.0000.0000.000.0000.000عيسرىمسعودي2401531116786
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عنسرينمصطفاي2411731057792
العاديةناجح16.5015.0016.03256.4816.0330عحمزةمغربي2421731050940
العاديةناجح17.0016.0016.69267.0416.6930ععليمقروس2431631104868
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلعالم
  -  الدورة: العادية + اإلستدراكية 2022/2021 السنة الجامعية:  

الثانيةالسنة:  ماسترالشهادة: 
الرابعالسداسي:  علوم انسانية واجتماعيةالميدان :
علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

 السمعي البصريالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة  

2/ر11م
2مادة  

9/ر5م
و.ت.أ
30/16

الدورةالنتيجةالرصيدالمعدلالمجموع

العاديةمؤجلة15.0004.6975.0404.699غائبةعساميةمناوي2441731061614
العاديةمؤجل00.0000.0000.000.0000.000معيدمحمد الهاديمنجة245111038828
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عسميةمنصوري2461633031422
العاديةمؤجل00.0000.000.0000.000غائبعمحمد أنيسمهاجري2471431052723
العاديةناجحة17.0013.0015.75252.0015.7530عجهيدة ماليةمهزول2481731086798
العاديةناجح17.0017.0017.00272.0017.0030عدنيازادمهني2491733056380
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عايةموبحة250171733041998
العاديةناجح17.0015.0016.38262.0816.3830عصالح الدينمود251061078975
العاديةمؤجل00.000.0000.000غائب00.00معيدوليد فريدميال2521631081859
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عيسمينةمينة253042019883
العاديةناجح11.69187.0411.6930غائب17.00عزكرياءميهوبي254044092694
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عبثينةناصري2551731044203
العاديةناجحة17.0014.5016.22259.5216.2230عمريمنايت يحي2561731075545
العاديةمؤجلة00.0000.000.0000.000غائبةعمليكةنذيري2571633023798
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عدنيازادنميري258071115673
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عايماننوار2591731101249
العاديةناجحة17.0014.0016.06256.9616.0630عنوالنور26095207024
العاديةناجحة17.0017.0017.00272.0017.0030عفراحهنوس2611631081341
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عنسرينوعلي2621731051109
العاديةناجحة17.0016.0016.69267.0416.6930عاسماءوهراني263081053739
العاديةمؤجل00.0015.0004.6975.0404.699إدماجسيف االسالميحي شريف2641331048767
العاديةناجحة17.0015.0016.38262.0816.3830عمريميدر2651732073133
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