
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

21الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 09.0011.5011.0010.0010.3810.0010.0010.0002.0007.0010.0005.2507.0007.00141.0408.8225عمحمدأيت رمضان1202031076318
1مؤجل/الدورة 09.0007.2510.5007.0008.4408.7512.0009.8305.0005.0008.0005.7508.0008.00128.0108.006ععبد المالكالمقروض2202031042590
1مؤجلة/الدورة 10.2506.7510.0007.0008.5005.7510.5007.3310.0010.0006.0009.0014.5014.50140.4908.7816معيدةماليا بايةالمنصور3191931039200
1ناجحة/الدورة 11.7511.7513.5015.0013.0012.2517.0013.8315.0011.0010.0012.7511.0011.00207.4912.9730علبنىبغدالي4202031080180
1ناجحة/الدورة 08.2510.5009.0013.0010.1910.5015.0012.0012.0008.0010.0010.5007.0007.00166.5210.4130عحنانبن بكري5202031040023
1ناجحة/الدورة 08.2509.5013.0014.0011.1912.2516.0013.5016.5010.0005.0012.0008.0008.00186.0211.6330عسرينبن شيخ6202031064751
1مؤجل/الدورة 10.0012.5012.2507.0010.4411.7516.0013.1705.0008.0005.0005.7508.0008.00154.0309.6323عفتحيبن اللي7202031036976
1ناجح/الدورة 11.7511.0013.7516.0013.1312.2518.0014.1715.0010.0011.0012.7512.0012.00210.5513.1630عمحمدبن ناصر8202031079783
1مؤجل/الدورة 08.0007.2510.5007.0008.1910.0005.0008.3300.0004.0010.0003.5007.5007.50112.0107.009عمروانبوسنة9202031080094

1ناجحة/الدورة 10.7507.2511.2514.0010.8113.2514.0013.5016.0011.0010.0013.2510.0010.00189.9811.8730عأمينةبوشلكية10202031056640
1ناجحة/الدورة 10.0007.7511.0011.0009.9408.0017.0011.0014.5007.0002.0009.5010.0010.00160.5210.0330عشهينازبوكرشة11202031059605
1ناجحة/الدورة 12.1313.5012.5014.0013.0313.2518.0014.8312.0008.0010.0010.5006.0006.00196.7312.3030عخولةتقار12202031057157
1ناجحة/الدورة 11.0012.0012.7513.0012.1913.5013.0013.3314.0004.0011.0010.7509.0009.00189.5111.8430عإكرامجيدة13202031061033
1مؤجلة/الدورة 11.5009.2513.0002.0008.9412.2514.0012.8308.0002.0012.0007.5005.0005.00145.0109.0615عمالكحجال14202031061310
1مؤجل/الدورة 12.5005.0012.5006.0009.0007.0010.5008.1711.0008.0002.0008.0010.0010.00138.5108.6614إدماجمحمد أديبحرزهللا151735050834
1ناجحة/الدورة 10.7507.2508.2511.0009.3112.7512.5012.6710.0010.0010.0010.0008.5008.50160.9910.0630عأمالخنور16202031061409
1مؤجلة/الدورة 07.0007.5008.0014.0009.1313.2513.0013.1714.0010.0002.0010.0007.0007.00159.5509.9714عايةدفاس17202031045035

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

21الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 13.2509.7513.5012.0012.1313.5013.0013.3315.0008.0010.0012.0010.5010.50195.5312.2230عمروىرباعين18192031090816
1ناجحة/الدورة 160.9910.0630غائبةغائبة07.5010.2509.5014.0010.3107.7515.0010.1711.0014.0012.0012.00عبشرىررنوت19202031038335
1مؤجل/الدورة 11.2507.7510.0003.0008.0008.5015.0010.6706.0008.0007.0006.7506.0006.00129.0108.0613ععبد النورشكير20202031056880
1مؤجل/الدورة 81.0305.065غائبغائب02.0005.0005.5014.0006.6305.5008.0006.3300.0004.0005.0002.25عمحمدصخري21202031049883
1مؤجلة/الدورة 10.7510.2514.0007.5010.6309.2511.0009.8308.0004.0002.0005.5010.5010.50147.0309.1922عليلياطانم22202031061712
1مؤجلة/الدورة 10.8808.0012.0017.0011.9710.5014.0011.6706.0007.0002.0005.2508.0008.00159.7709.9923عمنالعصوان23202031076693
1ناجحة/الدورة 09.2510.5010.0013.0010.6910.2514.0011.5010.0012.0007.0009.7509.0009.00168.0210.5030إدماجمريمفنوح241731094738
1ناجحة/الدورة 11.5013.2514.0015.0013.4411.5014.0012.3315.0013.0011.0013.5011.5011.50210.0113.1330عاكرامقتو25202031082005
1ناجحة/الدورة 13.1308.2513.5018.0013.2214.0010.0012.6712.0011.0010.0011.2512.0012.00200.7712.5530عنهادقويدري زورقي26202031079830
1ناجحة/الدورة 10.0012.7511.0012.0011.4408.5016.0011.0002.0012.0012.0007.0009.0009.00161.5210.0930عاكرام رشاكعواش27202031061425
1ناجحة/الدورة 173.4710.8430غائبةغائبة11.7512.2511.2511.0011.5611.0015.0012.3312.0010.0010.0011.00علوبنةمصطفاوي28202031036252
1ناجحة/الدورة 05.0008.0011.5011.50166.5310.4130غائبة10.0012.0007.5012.0010.3811.7516.5013.3313.50علينةمنصور29202031039590

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

اإلمضاء : 
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........................................................................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

22الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 08.7510.2509.0010.0009.5008.5010.5009.1712.5010.0005.0010.0009.0009.00152.5109.5317عمحمد نزيمأيت الحاج1202031049792
1ناجحة/الدورة 10.5013.7512.5011.0011.9413.2515.0013.8314.0011.0010.0012.2502.0002.00188.0111.7530عهالالكرز2202031081872
1مؤجل/الدورة 11.0005.0004.0009.0009.00141.5108.8425غائب08.5007.0012.5012.0010.0011.2514.0012.17ععبد هللا المهديبرزوان3202031061200
1مؤجل/الدورة 10.0008.0013.5015.0011.6310.7517.5013.0001.0004.0007.0003.2512.0012.00157.0409.8224عمحمد مروانبكبوكي4202031074505
1مؤجلة/الدورة 74.0504.630غائبةغائبة08.0001.0002.25غائبة07.0005.6307.0006.0006.67غائبة07.5008.00عشهينازبلكاتب5202031043058
1مؤجلة/الدورة 04.0001.0001.2507.0007.00103.5306.478غائبة10.0006.5006.0007.0007.3812.2508.0010.83عإكرامبن بعزيز6202031056660
1مؤجلة/الدورة 72.5304.530غائبةغائبة08.0002.0002.50غائبة08.5006.7500.5007.0005.6906.0005.0005.67عآيةبوحادي7202031042503
1مؤجلة/الدورة 07.5007.0013.0007.0008.6313.0013.0013.0001.0003.0002.0001.7508.0008.00123.0407.698عهدىبوداعة8202031040364
1مؤجلة/الدورة 09.2510.7511.0013.0011.0008.0010.0008.6702.0006.0005.0003.7509.5009.50138.5108.6621علطيفةبوطيبة9202031041532

1ناجح/الدورة 10.2510.0012.0013.0011.3112.0013.5012.5013.0008.0010.0011.0012.0012.00183.9811.5030عفيصلجاللي10202031090740
1مؤجلة/الدورة 09.2506.5012.5006.0008.5608.7513.0010.1712.0005.0005.0008.5008.5008.50141.4908.8410عدنياحاجي11202031061609
1ناجحة/الدورة 12.2512.0012.0014.0012.5612.7516.5014.0012.0013.0010.0011.7509.0009.00198.4812.4130عكاتيةدراجي12202031076473
1مؤجلة/الدورة 83.5305.225غائبةغائبة01.0001.0000.50غائبة08.5006.0006.0010.0007.6307.7505.0006.83عنزليدرامشي13202031059548
1ناجحة/الدورة 11.5008.2512.0015.0011.6912.5010.0011.6711.0008.0005.0008.7505.0005.00168.5310.5330عخولة يسرىرعاش14202031037991
1مؤجلة/الدورة 107.5106.7212غائبةغائبة10.0006.2505.5012.0008.4410.0008.0009.3301.0003.0007.0003.00عحنيفةساجي15202031057154
1ناجحة/الدورة 10.7513.0009.5015.0012.0612.5016.0013.6713.0013.0010.0012.2508.5008.50194.9912.1930عصبرينةسماعون16202031036184
1مؤجلة/الدورة 10.0007.0009.0011.0009.2509.0008.0008.6702.0004.0006.0003.5010.0010.00124.0107.7511عغيزالنشعباني17202031057201

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

22الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 5.0400.320غائبغائب00.0000.0000.00غائبغائبغائبغائب02.5000.0000.63غائبغائبعمحمد نجيبشعباني18202031078896
1مؤجل/الدورة 07.7507.7512.5010.0009.5008.5012.0009.6710.0006.0005.0007.7512.0012.00148.0109.2514عأسامة محمدشعنان19202031043911
1مؤجلة/الدورة 10.0009.2506.5010.0008.9413.5013.5013.5012.0008.0002.0008.5008.5008.50154.5209.6615عنسرينصوالح20202031077523
1ناجحة/الدورة 14.2507.7513.0015.0012.5012.5014.5013.1713.0012.0011.0012.2510.0010.00198.5112.4130عإلهامطبيب21202031037918
1ناجح/الدورة 12.0010.7512.0014.0012.1913.7517.0014.8313.5010.0010.0011.7508.0008.00197.0112.3130عاسالمعشي22202031080164
1ناجحة/الدورة 10.0007.5012.5012.0010.5011.2511.0011.1713.5006.0005.0009.5008.0008.00163.5110.2230عهندعيسى23202031038706
1مؤجل/الدورة 03.7502.5000.5003.0002.4402.5008.0004.3301.0000.0002.0001.0000.0000.0036.5102.280عميمونةقاسم24202032036887
1ناجح/الدورة 09.0008.0010.5013.0010.1308.0015.0010.3312.0011.0010.0011.2511.0011.00168.0310.5030عمحمد إسالمقمقاني25202031041739
1مؤجلة/الدورة 102.5406.4112غائبةغائبة10.2506.7506.5010.0008.3811.2506.0009.5002.0001.0002.0001.75عهاجرلزعر26202031049714
1مؤجلة/الدورة 142.5108.9125غائبةغائبة07.0011.7511.0011.0010.1912.0007.0010.3311.0004.0004.0007.50عأنيسةلهواس27202031048200
1ناجحة/الدورة 10.0008.0013.2513.0011.0610.0010.0010.0013.0008.0010.0011.0018.0018.00180.4811.2830عايمانمزنر28202031064080
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0007.0007.0038.5002.415غائب02.50غائب12.0000.0003.0003.75غائبغائبعفريدمشتي29172031051626

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

اإلمضاء : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

23الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 11.5009.2512.7512.0011.3814.2518.0015.5013.0011.0008.0011.2512.0012.00194.5412.1630عأسماءبرويبح1202031076197
1ناجح/الدورة 11.0009.0008.5011.0009.8810.5014.0011.6712.5007.0010.0010.5012.0012.00168.0510.5030عينيسبن سعدي2202031059340
1مؤجل/الدورة 10.0009.7505.0010.0008.6907.7511.0008.8312.0006.0007.0009.2512.0012.00145.0109.0614عأيمنبن وقليل3202031059217
1ناجح/الدورة 12.0010.5007.2515.0011.1913.0014.0013.3306.0011.0005.0007.0012.0012.00169.5110.5930عحموبوالنح4202031061442
1مؤجلة/الدورة 09.0007.2510.5010.0009.1908.7513.0010.1711.0005.0010.0009.2513.0013.00154.0309.6318عكاتيةتيمولت5202031061702
1مؤجلة/الدورة 08.5007.0006.5010.0008.0007.7507.0007.5014.0005.0010.0010.7511.0011.00140.5008.7812عحنان أسماءحجاج6202031059000
1مؤجل/الدورة 04.5002.7512.5005.0006.1904.0010.0006.0001.0005.0008.0003.7510.0010.0092.5205.787عسيد عليحشاش7202031083579
1مؤجل/الدورة 10.5007.2510.0013.0010.1908.0011.0009.0010.0008.0007.0008.7512.0012.00155.5209.7224عمبارك رؤوفدليج8202031059303
1مؤجل/الدورة 10.0003.5010.0010.00135.5408.4716غائب12.7507.7506.0012.0009.6311.2512.0011.5002.00عالياسدهيناوي9202031048229

1مؤجل/الدورة 00.0003.0000.0000.0000.7502.5000.0001.6700.0000.0000.0000.0000.0000.0011.0100.690إدماجأحمدزوليخة10042078194
1مؤجل/الدورة 07.2510.5012.5011.0010.3106.0007.0006.3303.0004.0007.0004.2510.0010.00128.4708.0321عرانياشليحي11202031036019
1مؤجل/الدورة 10.0009.2510.0010.0009.8110.5014.0011.6708.0007.0003.0006.5012.0012.00151.4909.4719معيدجزيلعبد السعيد12181831083504
1ناجح/الدورة 10.2510.0008.0012.0010.0614.5013.5014.1706.0011.0008.0007.7513.0013.00166.9910.4430عمحمد أمينعودية13202031079933
1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبةغائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعليديةعون14202033026637
1مؤجل/الدورة 5.0400.320غائبغائب00.00غائبغائب00.0000.00غائب00.6300.00غائب00.00غائب02.50علطفيفاضلي15202031069776
1مؤجل/الدورة 08.7507.7507.0011.0008.6313.0006.0010.6702.0011.0010.0006.2513.0013.00139.0508.6913عبدر الدينفراني16202031058979
1ناجح/الدورة 09.7510.0008.5011.0009.8111.0016.0012.6713.0008.0010.0011.0013.0013.00173.4910.8430عحكيمقرقيط17202031048540

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:28:46حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

23الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.0008.0013.5012.0011.3811.7510.5011.3314.0007.0010.0011.2510.0010.00180.0311.2530عمالكقسوم18202031037156
1مؤجلة/الدورة 10.0006.5009.0010.0008.8809.0012.0010.0015.0007.0002.0009.7511.0011.00151.0409.4416عيسرىكبور19202031049734
1مؤجل/الدورة 09.2508.2506.0010.0008.3810.5013.5011.5012.0004.0005.0008.2510.0010.00144.5409.0311عهشامكحلة20202031064612
1ناجح/الدورة 10.0007.5012.7514.0011.0609.0011.0009.6713.0010.0005.0010.2512.0012.00170.4910.6630عحواسلخلف21202031064115
1مؤجلة/الدورة 10.5006.2508.5014.0009.8108.7512.5010.0012.0006.0005.0008.7511.0011.00154.4809.6616ععائشة مجدةلعايب22202031042861
1ناجحة/الدورة 14.2513.5011.2513.0013.0014.7516.0015.1711.0010.0012.0011.0014.0014.00207.5112.9730عنهال نجيةلعبدوني23202031067013
1مؤجل/الدورة 00.0010.0010.0042.5302.661غائبغائب01.6700.00غائب03.4402.50غائب04.0003.7506.00ععبد الرحيملعماري24202031036956
1ناجح/الدورة 10.5009.7511.0013.0011.0611.2508.0010.1712.0004.0002.0007.5012.0012.00160.9910.0630عمروانمداني25202031057229
1ناجحة/الدورة 14.0012.0012.2513.0012.8112.7518.0014.5014.5010.0011.0012.5013.0013.00208.9813.0630عنفيسة لديةمشكاك26202031060592
1ناجح/الدورة 12.0011.7512.5010.0011.5613.5014.0013.6712.5008.0012.0011.2511.0011.00189.4911.8430عأيمنمقران27202033036205
1ناجح/الدورة 12.0008.0012.0014.0011.5013.7513.0013.5017.0004.0002.0010.0010.0010.00182.5011.4130عإبراهيممهدي281931087059

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:28:47حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

24الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 07.5005.0006.0010.0007.1308.5015.0010.6713.5008.0012.0011.7512.0012.00148.0509.2515عأمينةأكرم1202031069905
1ناجحة/الدورة 10.2511.0011.5010.0010.6912.0016.0013.3313.0010.0011.0011.7511.0011.00183.5111.4730عمنيرةأورابية2202031064914
1مؤجل/الدورة 08.5010.5006.2510.0008.8107.0005.0006.3312.0005.0002.0007.7514.0014.00134.4708.4013علينةادام3202031061720
1ناجحة/الدورة 12.5009.5011.7511.0011.1911.5012.5011.8311.0012.0011.0011.2513.0013.00183.0111.4430عوصالالعرفي4202031045440
1مؤجلة/الدورة 10.7510.0008.7514.0010.8809.0006.0008.0003.0006.5008.0005.1313.5013.50145.0609.0721إدماجإنصافالعيساوي5181831047187
1ناجحة/الدورة 12.5008.0010.5016.0011.7508.7518.0011.8317.0013.0013.0015.0012.0012.00201.4912.5930عشيماءبارون6202031037197
1ناجحة/الدورة 12.7511.5010.5013.0011.9410.0015.0011.6714.5011.0012.0013.0011.0011.00193.5312.1030عمنال شيماءبلعميدي7202031036266
1ناجحة/الدورة 10.7510.7509.0013.0010.8813.7512.0013.1717.0014.0006.0013.5014.0014.00194.5512.1630عأميرةبن عبد الرحمان8202031023930
1مؤجلة/الدورة 09.2503.7507.7510.0007.6905.0014.5008.1707.0011.0012.0009.2512.0012.00135.0308.4411عرتيبة ايناسبودراجي9202031036228

1ناجحة/الدورة 10.0007.2511.2510.0009.6312.2518.0014.1714.5008.0006.0010.7512.0012.00174.5510.9130عرميساءبوزواوي10202031038345
1ناجحة/الدورة 08.5011.2510.5017.0011.8110.5014.0011.6715.0006.0011.0011.7510.0010.00186.4911.6630عنور االيمان حنينبوصاع11191931085065
1مؤجل/الدورة 10.2507.0009.7510.0009.2508.5016.0011.0012.0005.0008.0009.2511.0011.00155.0009.6916ععبد الرزاقتسابلي12202031045551
1مؤجلة/الدورة 10.0007.5011.0011.00134.0508.3813غائبة08.0006.0006.5010.0007.6312.5007.0010.6710.00عشيماءتمار13202031074031
1مؤجل/الدورة 10.0005.5010.5010.0009.0012.5012.5012.5010.0005.0010.0008.7512.0012.00156.5009.7823ععدنانجنيدير14202031089645
1مؤجلة/الدورة 08.7505.0008.7510.0008.1305.5010.0007.0005.0003.0004.0004.2512.5012.50115.5407.227عسعيدة نهالحلواني15202031064756
1ناجح/الدورة 12.0014.5012.5015.0013.5007.5016.0010.3316.5014.0012.0014.7514.0014.00211.9913.2530عكلثومحمداني16202031024017
1ناجح/الدورة 10.2508.0010.0012.0010.0613.2514.0013.5012.0013.0011.0012.0013.0013.00181.9811.3730عثابتحمزة17202031080001

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:28:48حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

24الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجأمالداود18191931094449
1ناجحة/الدورة 10.0011.2512.0014.0011.8112.5011.0012.0003.0011.0008.0006.2512.5012.50167.9810.5030عنعيمة ياسمينزمور19202031084373
1ناجحة/الدورة 12.2512.0011.2512.0011.8808.7511.0009.5013.0010.0011.0011.7511.0011.00181.5411.3530عمروىصيد20202031087808
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدةنجلةعبد الدايم21191931094379
1ناجحة/الدورة 11.0011.0009.2512.0010.8108.2515.0010.5014.0011.0008.0011.7512.0012.00176.9811.0630عكوثرعبطوش22202031040343
1ناجحة/الدورة 11.7510.0013.5016.0012.8112.5011.5012.1713.0008.0010.0011.0012.0012.00194.9912.1930عسارةعمراوي23202031078687
1مؤجلة/الدورة 98.4706.157غائبةغائبة07.0010.0004.25غائبة08.2505.0008.0010.0007.8106.0007.0006.33عروميساءقدور24202031090555
1ناجحة/الدورة 11.7512.2511.7513.0012.1912.7514.0013.1714.0010.0011.0012.2513.0013.00199.0312.4430عنبيهةكوريبة25202031037228
1ناجحة/الدورة 13.2509.0010.7512.0011.2513.5020.0015.6713.0011.0011.0012.0010.0010.00195.0112.1930عايةكيال26202031048938
1مؤجل/الدورة 07.2508.0008.0014.0009.3103.5004.0003.6714.0006.0006.0010.0012.0012.00137.4908.5912إدماجسامي سليملكماش27181831081507
1مؤجلة/الدورة 08.7505.0011.7510.0008.8811.0010.0010.6705.0007.0008.0006.2511.0011.00139.0508.6914عصفينازلهاني28202035006817
1ناجحة/الدورة 10.5011.0011.5014.0011.7511.2515.0012.5002.0008.0011.0005.7513.0013.00167.5010.4730عالميةلواضح29202031049653
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبغائب00.00غائب00.0000.00غائبغائب00.0000.00ععليماني30083039472
1ناجحة/الدورة 10.0009.5013.2510.0010.6913.5012.0013.0012.0005.0002.0007.7513.0013.00168.5210.5330عمريممبرك31202031076330
1ناجحة/الدورة 09.0011.0007.7510.0009.4411.0015.0012.3311.0007.0011.0010.0012.5012.50165.0110.3130عياسمينمعتوق32202031032541
1ناجحة/الدورة 09.2510.0010.7516.0011.5013.7510.0012.5011.0006.0010.0009.5013.0013.00180.5011.2830علينامعلم33202031061717
1مؤجل/الدورة 09.2507.0009.0011.0009.0608.5010.0009.0010.0006.0010.0009.0011.0011.00146.4809.1611عكمال الدينمونسي34202031064832

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:28:50حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

24الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.5010.2511.0015.0012.1913.0017.5014.5011.0008.0011.0010.2512.0012.00194.0212.1330عخديجة ماجدةيوسفي35202031057156

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

3                                     الصفحة 27-05-2021  11:28:51حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

25الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.0015.2511.2513.0012.8812.2516.0013.5013.0006.0010.0010.5011.5011.50197.0412.3230عكميليةإيدار1202031064298
1مؤجلة/الدورة 10.0008.7511.5011.0010.3110.0010.0010.0002.0004.0008.0004.0014.0014.00142.4808.9124عأميمةبداني2202031037103
1ناجحة/الدورة 10.0015.5012.2513.0012.6912.5014.5013.1713.5005.0005.0009.2511.0011.00189.0311.8130عزينببن ازواو3202031064176
1ناجحة/الدورة 11.5010.2511.2513.0011.5012.7512.5012.6713.0011.0005.0010.5013.0013.00185.0111.5630عشهينازبن صغير4192031090646
1ناجحة/الدورة 11.0010.2511.0011.0010.8110.0008.0009.3313.5005.0010.0010.5014.5014.50170.9710.6930عريحانةبوحرامة5202031064165
1مؤجلة/الدورة 09.0008.0009.0010.0009.0011.0014.0012.0002.0010.0002.0004.0013.0013.00137.0008.5611عشيماءبوطاوي6202031064532
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00غائب00.0000.00عسيد عليبوعقاب7202031052230
1مؤجل/الدورة 04.0000.0002.5000.0001.6300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0002.0002.0015.0400.940عمحمدبوكرمة8202031087565
1مؤجلة/الدورة 10.0007.0008.5013.0009.6309.0010.0009.3302.0005.0010.0004.7502.0002.00126.0307.8813عكاملياخلفاوي9202031076474

1مؤجلة/الدورة 10.7511.5013.5011.0011.6913.0010.5012.1702.0005.0010.0004.7510.0010.00159.0309.9426عرقيةخيرواني10202031036901
1ناجحة/الدورة 10.2512.2511.2511.0011.1913.7511.0012.8311.0006.0012.0010.0010.0010.00178.0111.1330عإخالصرعاد11202032025097
1ناجحة/الدورة 11.0007.0011.0010.0009.7507.7514.5010.0012.5008.0010.0010.7511.5011.50162.5010.1630عزهيدة شهينازريشة12202031061640
1ناجح/الدورة 10.2506.5010.7513.0010.1310.0014.5011.5013.0010.0011.0011.7514.0014.00176.5411.0330عأنيسزايد13202031064649
1مؤجل/الدورة 07.2509.5013.2512.0010.5011.5008.0010.3301.0004.0010.0004.0011.0011.00141.9908.8726ععبد الرحمانسالم14202031057193
1ناجحة/الدورة 12.7513.2512.5017.0013.8812.7516.0013.8314.0012.0011.0012.7513.0013.00216.5313.5330عمروى صابرينسعيدي15202031083041
1ناجحة/الدورة 10.2511.7512.5017.0012.8812.5016.0013.6711.0012.0001.0008.7509.0009.00188.0511.7530عأسماءشاقور16202031048182
1ناجحة/الدورة 10.0010.7510.7510.0010.3811.5015.0012.6710.0003.0010.0008.2515.5015.50169.5510.6030عسارةطهاري17202031064508

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:28:52حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

25الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 11.2509.0011.7512.0011.0012.5013.0012.6712.0010.0011.0011.2516.5016.50187.5111.7230عندى الريحانطيبي18202031064928
1ناجحة/الدورة 11.5010.5009.0012.0010.7512.7515.0013.5013.5011.0008.0011.5012.0012.00184.5011.5330عفريدةعطية19202031077466
1مؤجل/الدورة 08.5003.5010.7513.0008.9408.5010.0009.0002.0008.0006.0004.5008.0008.00124.5207.7811ععبد الغنيعليوش20202031064543
1ناجحة/الدورة 10.0013.5012.5012.0012.0014.7518.0015.8312.0008.0010.0010.5011.0011.00196.4912.2830عاكرامعميرات21191931042404
1ناجحة/الدورة 11.0013.5011.0014.0012.3812.7515.0013.5012.0011.0011.0011.5007.5007.50193.0412.0730عنور الهدىقاليلية22202031047034
1ناجحة/الدورة 12.2508.0013.2513.0011.6312.2515.0013.1712.5013.0012.0012.5013.0013.00195.5512.2230عماريةلعروسي23202031052606
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائب00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00عرياضلقدر24202031056556
1مؤجل/الدورة 07.5006.0006.0003.0005.6305.5011.0007.3300.0003.0000.0000.7510.0010.0080.0305.002إدماجوليدلكات25191931067360
1ناجحة/الدورة 10.2513.2511.0012.0011.6312.5016.0013.6713.0011.0010.0011.7509.5009.50190.5511.9130عخولةمسعودي26202031089158
1ناجح/الدورة 08.7514.7512.2515.0012.6912.2516.0013.5014.5012.0012.0013.2511.5011.50206.5212.9130عرضوانمسكين27202031067922
1مؤجلة/الدورة 10.0009.2509.2510.0009.6311.7514.0012.5001.0014.0010.0006.5012.0012.00152.5409.5318عحنانموسوني28202031041439
1ناجحة/الدورة 10.0008.0011.7511.0010.1908.0013.0009.6710.0006.0011.0009.2514.0014.00161.5310.1030عروميساءوراد29202031038016
1ناجحة/الدورة 10.2510.7513.2510.0011.0612.5013.0012.6705.0010.0007.0006.7511.5011.50164.9910.3130عانصافيحي30202031041687

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:28:53حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

26الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 03.0003.0060.0103.755غائبغائبغائبغائب08.5002.5002.0010.0005.7503.0005.0003.67عمهديإجراوي1202031076498
1مؤجلة/الدورة 08.2503.0008.5010.0007.4411.2514.0012.1703.0007.0011.0006.0009.0009.00129.0308.0610عإكرامبريك شاوش2202031038331
1ناجح/الدورة 11.0015.5012.5013.0013.0012.5018.5014.5013.0008.0011.0011.2514.0014.00206.5012.9130عرشيدبن عمار3191931059294
1ناجحة/الدورة 14.2514.0013.0015.0014.0611.5016.0013.0012.0011.0011.0011.5013.5013.50210.9813.1930عشهرزادبن مجدوب4202031079717
1مؤجل/الدورة 08.0002.1312.5008.0007.6611.2505.0009.1702.0006.0010.0005.0011.0011.00119.7907.4910عياسربودكان5202031086154
1ناجحة/الدورة 11.0013.2512.5013.0012.4412.2516.0013.5011.0010.0011.0010.7512.0012.00195.0212.1930عليديابوسكسو6202031080073
1ناجحة/الدورة 12.0013.2513.0013.0012.8112.5016.0013.6713.0011.0010.0011.7512.5012.50202.9912.6930عإسرى عبيرتواتي7202031084267
1ناجحة/الدورة 13.7513.2513.0013.0013.2513.7516.0014.5013.5010.0011.0012.0009.5009.50207.0012.9430عاقبالجحنين8192039056840
1ناجحة/الدورة 11.5006.7511.0010.0009.8112.7511.0012.1713.0004.0006.0009.0012.0012.00162.9910.1930عإيمانجمعة9202031085055

1ناجحة/الدورة 09.2515.0010.0013.0011.8113.5014.5013.8313.0010.0010.0011.5013.0013.00194.9712.1930عهناديحطابي10202031087595
1ناجحة/الدورة 08.5015.0012.0013.0012.1312.5013.5012.8312.0011.0011.0011.5010.0010.00191.5311.9730ععائشةحميدي11202031045165
1مؤجل/الدورة 08.0002.7512.5013.0009.0605.5011.5007.5012.0008.0005.0009.2508.5008.50140.4808.7813عياسينحنيش12202031059334
1ناجحة/الدورة 09.2511.5011.5015.0011.8104.5016.5008.5010.0005.0011.0009.0011.0011.00166.9810.4430عابتسامرحو13202031024423
1مؤجل/الدورة 05.0010.0003.7513.0013.00126.5407.9116غائب09.2503.7510.5010.0008.3810.5010.5010.50عسليمزرقين14202031074017
1مؤجل/الدورة 04.0002.0001.5011.5011.50128.4708.0319غائب10.0003.2513.0013.0009.8111.0010.5010.83عأيوبزروتي15202031085053
1ناجحة/الدورة 08.7514.0010.0013.0011.4413.2512.0012.8313.5011.0012.0012.5011.0011.00191.0111.9430عامينةساجي16202031035995
1ناجحة/الدورة 08.2511.5010.0013.0010.6909.0011.0009.6710.0016.0010.0011.5015.0015.00175.5310.9730عوردةسامر17202031057484

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:28:54حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

26الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 10.0009.0011.0013.0010.7507.0015.0009.6714.0014.0012.0013.5012.0012.00181.0111.3130معيدةجيهانشاللي18181831047434
1مؤجلة/الدورة 01.0007.5005.0014.5007.0001.0014.5005.5000.0005.0001.0001.5008.0008.0086.5005.416معيدةأميرةعاشور191635098838
1مؤجلة/الدورة 00.0000.000.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبة00.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةغائبةعأمينةعروش20202031067338
1مؤجل/الدورة 09.0006.7510.0010.0008.9411.5011.5011.5006.0006.0003.0005.2513.5013.50140.5208.7814معيدوسيلعكاك21191931088788
1مؤجلة/الدورة 07.0002.1305.5009.0005.9112.2505.0009.8301.0010.0010.0005.5012.5012.50111.2706.957عنسيمةعميري22202031061779
1ناجحة/الدورة 12.0014.7509.0014.0012.4410.2514.0011.5013.5007.0010.0011.0010.5010.50188.5211.7830عرانيةغزالي23202031057322
1مؤجلة/الدورة 05.5012.0012.00134.0108.3811غائبة07.2507.0006.5013.0008.4410.0012.5010.8306.0010.00عسميةقادر24202031051270
1ناجحة/الدورة 09.2514.5009.0013.0011.4411.5014.0012.3310.0006.0010.0009.0012.5012.50177.0111.0630عسيرينكرميش25202031057519
1مؤجلة/الدورة 09.0003.2511.5010.0008.4411.7508.0010.5012.0007.0010.0010.2510.5010.50150.5209.4120عنسيبةلعناني26202031069293
1ناجح/الدورة 09.2508.5010.5016.0011.0612.5015.5013.5010.0004.0010.0008.5012.0012.00174.9810.9430عياسينمخلوف27202031064442
1مؤجلة/الدورة 08.0002.5012.0012.00105.0506.579غائبة05.0004.0006.5010.0006.3811.0010.0010.6701.00عمنارمضكور28202031036116
1ناجحة/الدورة 12.7513.0014.0014.0013.4414.7518.0015.8314.0010.0010.0012.0012.0012.00215.0113.4430عالعالية شهيندةميلودي29202031056694
1مؤجل/الدورة 08.7502.0008.5010.0007.3108.5008.0008.3305.0003.0005.0004.5012.0012.00113.4707.096علقمان أسامةنقال30202031086086
1مؤجلة/الدورة 11.0008.5009.5003.0008.0012.1311.5011.9210.5008.0002.0007.7502.0002.00132.7608.3010معيدةسيرين كميلياوادور31181831040677

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:28:56حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

27الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 09.0010.2506.0003.0007.0614.0012.0013.3314.0004.0011.0010.7508.0008.00147.4709.2214عليدياإقداد1202031061258
1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.0000.0000.00عأميرةبغداد21731044592
1مؤجل/الدورة 11.0100.690غائبغائبغائبغائبغائبغائب00.0000.0000.0003.0000.7502.5000.0001.67عرانية بلحاج31832038152
1ناجحة/الدورة 11.0012.0011.5013.0011.8815.0015.0015.0013.0014.0011.0012.7508.0008.00199.0412.4430عداليةبلحمر4202031052433
1ناجحة/الدورة 12.0010.0006.5012.0010.1310.2514.0011.5010.0013.0011.0011.0008.0008.00167.5410.4730عسماحبن زيادة5202031038039
1ناجحة/الدورة 10.7513.5007.5011.0010.6914.5017.0015.3307.0011.0011.0009.0007.0007.00174.5110.9130عحواءبوخاري6202031049534
1مؤجل/الدورة 07.2509.6307.0005.0007.2208.0014.0010.0008.0008.0004.0007.0009.0009.00124.7607.803معيدريان أمينبوعدنه7191931078632
1ناجح/الدورة 10.5010.0013.5014.0012.0010.5019.0013.3315.0010.0010.0012.5012.0012.00197.9912.3730عاسماعيلبوقرشوحة8059019384
1ناجحة/الدورة 10.2514.0009.5010.0010.9413.0018.0014.6712.0011.0008.0010.7510.0010.00184.5311.5330عسلسبيلبومعالي9202031078838

1ناجحة/الدورة 11.0008.7507.0007.00170.9910.6930غائبة11.2510.7513.0014.0012.2510.0011.0010.3312.00عسميرةبومعزة10202031086047
1ناجح/الدورة 12.5013.7514.0014.0013.5612.5018.0014.3313.0011.0011.0012.0007.0007.00206.4712.9030عساميبيبط11202031089325
1مؤجل/الدورة 09.0005.1310.5010.0008.6609.0013.0010.3306.0008.0007.0006.7512.0012.00139.2708.7014معيدمحمد رضاتراي12191931073912
1ناجحة/الدورة 12.5009.2511.5015.0012.0611.5016.0013.0014.0013.0005.0011.5010.0010.00191.4811.9730عمريمجابر13202031045581
1ناجحة/الدورة 12.5010.2509.0010.0010.4410.0012.5010.8314.0014.0012.0013.5010.0010.00180.0111.2530عأسيةجدي14202031081912
1ناجح/الدورة 10.0009.7512.5011.0010.8113.0015.0013.6713.0008.0004.0009.5009.0009.00174.4910.9130عسعيدحسين15202031057355
1مؤجلة/الدورة 10.5013.2511.0006.0010.1911.7515.0012.8307.0004.0011.0007.2508.0008.00157.0109.8125عسرينزيتون تركي16202031046901
1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.0000.0000.00عماريا فزيليزيتوني17202031052605

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:28:58حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

27الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 152.0409.5028غائبةغائبة09.0013.5010.0010.0010.6310.5000.0007.0013.0010.0010.0011.50ععبير مريمصالحي18202031080058
1ناجحة/الدورة 12.5013.2511.5013.0012.5612.0017.0013.6710.0012.0011.0010.7512.5012.50196.9912.3130إدماجليتيسيةعبروش19181831064884
1مؤجلة/الدورة 10.0009.7507.0007.0008.4410.0011.0010.3315.0013.0004.0011.7512.0012.00157.5109.8415عإيمان ريانعطروش20202031047182
1مؤجل/الدورة 10.2510.7509.5012.0010.6311.7517.5013.6702.0005.0011.0005.0009.0009.00155.0509.6925ععبد الرحيمعميروش21202031040425
1ناجحة/الدورة 11.7514.0005.5018.0012.3111.5018.0013.6715.5017.0011.0014.7510.0010.00208.4913.0330عامالعيادن22202031052393
1مؤجلة/الدورة 01.0000.2501.0001.0081.4905.091غائبةغائبة07.2508.0005.0005.0006.3108.5012.0009.67عشيماءقريدي23202031040328
1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.00غائبة00.00غائبة00.0000.0000.00عبشرىقريشي24171931056605
1ناجحة/الدورة 10.2510.5011.5012.0011.0611.7513.5012.3314.0011.0007.0011.5009.0009.00180.4711.2830عمنالقندوز25202031079816
1ناجحة/الدورة 10.0009.2510.5014.0010.9412.2510.0011.5012.0008.0006.0009.5010.0010.00170.0210.6330عليناكبوحي26202031080076
1ناجح/الدورة 09.5012.0012.5014.0012.0013.5012.0013.0011.0006.0006.0008.5004.0004.00173.0010.8130ععبد المؤمنكرشيش27202031049865
1ناجح/الدورة 11.0009.5011.0012.0010.8812.0019.5014.5003.0008.0010.0006.0009.0009.00163.5410.2230ععماد الدينلمليكشي28202031041633
1مؤجلة/الدورة 95.0005.947غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبة09.0010.5007.5007.0008.5011.0005.0009.00عليندةمحاي29202031089839
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائبغائبغائبغائبغائب00.0000.00غائب00.00غائب00.0000.0000.00عأمينمداني30202031069895
1ناجح/الدورة 12.0012.7508.5013.0011.5615.0015.5015.1712.0008.0010.0010.5011.0011.00190.9911.9430عسفيانوالمي31202031081685
1مؤجلة/الدورة 11.0010.0007.0010.0009.5005.5001.5004.1712.0005.0010.0009.7510.0010.00137.5108.5920إدماجاية هبة هللاولدمداني32181831066323

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:28:59حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

28الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 08.0010.0004.5008.0008.00145.0309.0615غائب10.0009.5009.0011.0009.8812.5015.0013.33عريانأمزوز1202031041705
1ناجحة/الدورة 08.0013.2512.0016.0012.3115.0015.0015.0011.0008.0011.0010.2507.0007.00191.4811.9730عفاطيمةاساك وقافي2202031024012
1ناجح/الدورة 10.0012.5012.0011.0011.3813.5012.5013.1706.0007.0010.0007.2509.0009.00168.5510.5330عطارقبلعويش3202031049610
1ناجحة/الدورة 12.7512.7510.0015.0012.6311.5014.0012.3310.0010.0005.0008.7510.0010.00183.0311.4430عحنانبلقاضي4202031022723
1ناجح/الدورة 10.0010.5011.5012.0011.0014.5013.0014.0011.0004.0005.0007.7508.0008.00169.0010.5630عأيمنبن سعيد5202031045009
1مؤجلة/الدورة 11.7513.5009.5012.0011.6911.2510.0010.8305.0005.0010.0006.2506.0006.00157.0109.8125عأميرةبن طرفاية6202031050719
1مؤجل/الدورة 10.2511.2511.5012.0011.2508.0008.0008.0010.5003.0011.0008.7510.0010.00159.0009.9425عبدر الدين عبد هللابن علي7202031059236
1ناجحة/الدورة 14.0012.7511.5015.0013.3111.0018.0013.3311.0010.0010.0010.5011.0011.00199.4712.4730عبشرىبن عويشة8192031089030
1ناجحة/الدورة 12.7510.7510.5015.0012.2512.5016.5013.8314.5011.0012.0013.0012.0012.00203.4912.7230عليليابوحارة9202031064563

1ناجحة/الدورة 14.0013.2511.0014.0013.0611.7511.5011.6714.0012.0012.0013.0012.0012.00203.4912.7230عوسامبوكرة10181831071950
1مؤجل/الدورة 09.2508.2510.7513.0010.3110.5012.0011.0003.0006.0007.0004.7509.0009.00143.4808.9723عنبيل نور الدينتومي11202031082094
1ناجحة/الدورة 11.5010.7509.7509.0010.2510.2518.0012.8311.0006.0008.0009.0010.0010.00166.4910.4130عأيةجابري12202031090443
1ناجحة/الدورة 10.7511.2511.0013.0011.5012.5016.0013.6714.0010.0007.0011.2510.0010.00188.0111.7530عهبةحتحات13202031064949
1ناجحة/الدورة 10.0013.2508.5017.0012.1913.5014.0013.6711.0008.0010.0010.0008.0008.00186.5311.6630عنوالحدادي14202031037062
1مؤجل/الدورة 07.5007.0010.5006.0007.7505.0011.5007.1708.0007.0005.0007.0011.0011.00122.5107.667معيدجهاد شريفحساني15191931078453
1ناجحة/الدورة 10.5012.2510.0011.0010.9410.5013.0011.3314.0012.0006.0011.5011.0011.00178.5111.1630عليلياحيون16202031064846
1مؤجلة/الدورة 01.0000.2509.0009.00127.0007.9423غائبةغائبة07.5010.0010.5014.0010.5010.5012.0011.00عمروى ياسميندراجي17202031042905

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:29:01حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

28الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.0012.0009.0017.0012.5010.7516.0012.5001.0012.0012.0006.5009.0009.00172.5010.7830عإكرامزاوش18202031042703
1ناجح/الدورة 15.0014.0013.0016.0014.5014.0015.0014.3310.0010.0012.0010.5007.0007.00207.9913.0030ععبد الرزاقزروقي19182031089584
1مؤجلة/الدورة 08.0003.3801.5014.0006.7209.0011.0009.6708.0003.0001.0005.0007.0007.00109.7706.866معيدةشهيناززوق زوق20191931045628
1ناجح/الدورة 09.2510.5010.7517.0011.8810.0012.0010.6712.0008.0010.0010.5009.0009.00178.0511.1330عفارسسوالمية21202031061219
1ناجحة/الدورة 12.0013.7513.0013.0012.9412.5015.5013.5012.0007.0006.0009.2510.0010.00191.0211.9430عأسماءشاوش22202031083601
1مؤجل/الدورة 09.0008.5012.2501.0007.6913.2514.5013.6701.0007.0010.0004.7507.0007.00128.5308.0310عنور الدينعزي23202031084375
1ناجحة/الدورة 08.0009.2509.0011.0009.3113.0014.0013.3312.0012.0010.0011.5006.0006.00166.4710.4030عمنالعالل24202031044056
1ناجح/الدورة 08.7510.2509.7515.0010.9413.5013.0013.3312.0007.0010.0010.2507.0007.00175.5110.9730معيدسيف الدينعودية25191931090934
1مؤجل/الدورة 06.2510.0011.5013.0010.1908.7510.0009.1710.0007.0005.0008.0007.0007.00148.0309.2523عمحمدغزالي26202031038376
1مؤجلة/الدورة 10.0009.2511.7512.0010.7515.0012.0014.0002.0007.0004.0003.7508.0008.00151.0009.4423عمنالقميري27202031045269
1ناجحة/الدورة 12.5011.2512.7512.0012.1313.0018.0014.6712.0012.0012.0012.0007.0007.00196.0512.2530عمنالمحانك28202031057450
1مؤجلة/الدورة 08.7508.7508.5015.0010.2508.5010.5009.1701.0001.0011.0003.5007.0007.00130.5108.1623عايمانمكفال29202031057144
1ناجحة/الدورة 10.7513.0010.0018.0012.9412.0011.0011.6712.0011.0011.0011.5009.5009.50194.0312.1330عليلياناضور30202031057413

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:29:02حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

29الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 08.0009.7508.5014.0010.0610.5008.0009.6701.0003.0004.0002.2512.0012.00130.4908.1623عمحمد أنيسأبزار1202031041542
1ناجحة/الدورة 10.5013.2509.0007.0009.9413.2510.0012.1710.0005.0010.0008.7511.0011.00162.0310.1330عكنزةإصوالح2202031049875
1ناجحة/الدورة 10.5010.7509.2511.0010.3811.0014.0012.0013.0005.0008.0009.7511.0011.00169.0410.5730عوسيلة ليلةالبار3202031057487
1مؤجل/الدورة 10.5009.7509.5011.0010.1910.2510.0010.1702.0005.0007.0004.0010.0010.00138.0308.6324ععبد الرزاق زين الدينبلحوت4202031059458
1مؤجل/الدورة 12.0012.0006.2518.0012.0610.0010.0010.0000.0006.0004.0002.5010.0010.00146.4809.1624عشعيببلهوشات5202031064525
1ناجحة/الدورة 13.2509.0007.5016.0011.4410.0010.5010.1710.0004.0008.0008.0011.0011.00165.0310.3130عنور الهدىبن الطيب6202031090868
1مؤجل/الدورة 06.0010.0009.0013.0009.5011.0013.0011.6710.0007.0010.0009.2511.0011.00159.0109.9418معيدمهدي الحسنبوتريش7191931049780
1مؤجلة/الدورة 07.5009.0008.0008.0008.1308.0018.0011.3313.0003.0004.0008.2511.0011.00143.0308.946عريمحاكم8202031036910
1مؤجل/الدورة 10.0009.5012.2506.0009.4412.5011.0012.0005.0003.0007.0005.0011.0011.00142.5208.9114عمحمد أغيالسحموش9202031074299

1مؤجل/الدورة 10.5009.2512.7515.0011.8807.5011.0008.6702.0004.0002.0002.5011.0011.00142.0508.8822عاحمدحميدي10202031059226
1مؤجل/الدورة 07.7511.5003.5005.0006.9410.0005.0008.3305.0003.0001.0003.5010.0010.00104.5106.538عمهديحيمد11202031057453
1ناجحة/الدورة 09.0012.5011.0010.0010.6310.0013.0011.0011.0000.0011.0008.2511.0011.00162.0410.1330عهيامدباح12202031048425
1ناجح/الدورة 10.0010.0011.5012.0010.8810.0012.0010.6710.0010.0010.0010.0008.0008.00167.0510.4430معيدرابحرمضاني13191931050704
1مؤجل/الدورة 07.7510.7510.5006.0008.7508.7512.0009.8314.0008.0004.0010.0012.0012.00151.4909.4718ععبد السالمسحنين14202031064241
1مؤجل/الدورة 01.5005.0001.0001.0002.1308.0005.0007.0000.0001.0004.0001.2500.0000.0043.0402.690عشكيبسعداوي15202031057179
1ناجحة/الدورة 10.0011.5007.5016.0011.2510.0013.5011.1716.0005.0006.0010.7510.0010.00176.5111.0330عليناسليماني16202031037144
1مؤجلة/الدورة 08.2510.0008.5013.0009.9409.2515.0011.1710.0004.0000.0006.0000.0000.00137.0308.5615عسارةسنوساوي17202031080027

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:29:04حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

29الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 08.7510.2508.5007.0008.6311.5012.0011.6710.0008.0008.0009.0010.0010.00150.0509.3811عمنارشريفي18202031047006
1مؤجلة/الدورة 10.0009.0008.5009.0009.1311.5006.0009.6706.0005.0010.0006.7510.0010.00139.0508.6910عنور الهدىصبان19202031059557
1ناجح/الدورة 10.7512.7512.5011.0011.7512.0014.5012.8312.0004.0010.0009.5011.0011.00181.4911.3430عسيد أحمدصالح20202031061153
1ناجحة/الدورة 10.0012.5009.2510.0010.4410.0013.0011.0007.0010.0010.0008.5011.0011.00161.5210.0930عأسماءطيبي21202031073889
1مؤجل/الدورة 10.5009.7507.5017.0011.1911.0008.0010.0000.0007.0004.0002.7511.0011.00141.5208.8424عمحمد أمينعبادة22202031039596
1ناجحة/الدورة 08.7513.7506.5016.0011.2506.7505.0006.1714.0015.0004.0011.7511.0011.00166.5110.4130عزهية جهانقاضي23202031061638
1مؤجلة/الدورة 09.7508.0007.5016.0010.3108.0014.0010.0012.0006.0001.0007.7513.0013.00156.4809.7826عإكرامقوادمة24202031087465
1ناجح/الدورة 10.0010.0012.0014.0011.5013.0016.0014.0007.0006.0011.0007.7513.0013.00178.0011.1330ععبد الباريكراش25202031037200
1ناجح/الدورة 08.7513.0009.5014.0011.3113.5016.0014.3313.0004.0007.0009.2512.0012.00182.4711.4030ععبد هللاكوفي26202031087303
1ناجح/الدورة 10.0012.7510.0014.0011.6913.7512.0013.1713.0008.0011.0011.2513.0013.00191.0311.9430عيونسنايت سليماني27202031044079

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:29:05حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

30الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.2511.5013.2514.0012.7512.2518.0014.1713.0008.0010.0011.0011.0011.00199.5112.4730عإيمانالعبري1202031039533
1ناجحة/الدورة 09.0013.2509.7513.0011.2512.7508.0011.1712.0006.0010.0010.0011.0011.00174.5110.9130عسارة ياسمينايدايكرة2202031064748
1ناجحة/الدورة 11.0014.0013.7513.0012.9412.0018.0014.0016.0010.0002.0011.0011.0011.00200.5212.5330عصارةبرهوني3202031048321
1مؤجلة/الدورة 12.0003.0010.0010.00134.4708.4024غائبة08.2513.5008.5012.0010.5608.0012.0009.3300.00ععائشةبن عبد الرحمان4202031023987
1ناجحة/الدورة 10.0012.7509.0011.0010.6911.7512.5012.0012.0012.0010.0011.5012.0012.00179.5211.2230عرانيابن مدور5202031059398
1مؤجلة/الدورة 10.7512.2513.7505.0010.4410.0008.0009.3303.0010.0004.0005.0013.0013.00144.5109.0325عالهامبوتي6202031064071
1مؤجلة/الدورة 08.5010.2508.5008.0008.8108.5012.5009.8310.0012.0011.0010.7512.0012.00154.9709.6913عنائلةبوخميخم7202031042767
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.0000.0000.00غائبة00.0000.0000.0000.00غائبةعحفصيةبوسيف8202031052204
1مؤجلة/الدورة 11.5014.5011.0008.0011.2510.5008.0009.6701.0004.0010.0004.0011.0011.00146.0109.1325ععائشةبوفجي9202031049612

1ناجح/الدورة 11.2513.5009.2510.0011.0012.2517.0013.8313.0007.0012.0011.2512.0012.00186.4911.6630عأيوببوهريرة10202031056650
1ناجح/الدورة 12.7514.7513.2518.0014.6914.7518.0015.8313.0012.0012.0012.5011.0011.00226.0114.1330ععمارتشتيوي11202031051556
1مؤجل/الدورة 08.7513.5008.2510.0010.1308.0010.0008.6712.0010.0003.0009.2512.0012.00156.0509.7526عمحمدجلفاوي12202031048369
1ناجحة/الدورة 12.7514.2513.7514.0013.6913.7518.0015.1715.0012.0011.0013.2511.0011.00219.0313.6930عمريمجياللي13202031079942
1ناجحة/الدورة 12.0010.5010.5012.0011.2510.2513.0011.1712.0014.0012.0012.5010.0010.00183.5111.4730عآيةحباني14202031035959
1ناجح/الدورة 10.0013.5013.7518.0013.8111.2518.0013.5014.0008.0012.0012.0011.0011.00209.9813.1230عاسالمحسناوي15202031023112
1ناجح/الدورة 11.0012.0012.0016.0012.7511.2518.0013.5013.0012.0011.0012.2511.0011.00202.5012.6630عصهيبحلوي16202031049609
1ناجحة/الدورة 10.2513.0013.0015.0012.8111.2514.5012.3312.0011.0011.0011.5010.0010.00195.4712.2230عشينازخيضر17202031076391

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:29:06حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالت
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

األولىالسنة:  ليسانسالشهادة: 
األولالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

30الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر2م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر2م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/8
5مادة 

2/ر2م
6مادة 

1/ر1م
3/3ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
2/ر1م

9مادة 
2/ر1م

6/4ت.إ 
10مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 11.5012.0012.2514.0012.4407.7508.0007.8300.0008.0001.0002.2512.0012.00144.0109.0021عالهامدامير18202031036165
1ناجحة/الدورة 10.0010.7510.5016.0011.8110.0015.0011.6715.0013.0003.0011.5011.0011.00186.4911.6630عجميلةرحماني199437205
1ناجح/الدورة 10.0013.2513.0016.0013.0611.2515.0012.5003.0011.0007.0006.0011.0011.00176.9811.0630إدماجحسام الدينسعدي20191931046729
1ناجحة/الدورة 11.2512.7513.2514.0012.8113.0018.0014.6712.0011.0011.0011.5011.0011.00203.4912.7230علمياءشارفي21202031079926
1مؤجل/الدورة 06.5010.0010.0010.0009.1307.2513.0009.1712.0004.0008.0009.0000.0000.00136.5508.5318ععبد هللاعمراوي22202031077449
1ناجحة/الدورة 12.2512.5011.2514.0012.5009.2517.0011.8314.0011.0011.0012.5010.0010.00195.4912.2230عسمية شيماءقربي23202031077651
1مؤجلة/الدورة 10.2510.0008.7510.0009.7508.7508.5008.6708.0007.0001.0006.0012.0012.00140.0108.7516عأحالمقريد24202031036156
1ناجحة/الدورة 11.0013.7509.5014.0012.0613.2515.0013.8313.0011.0012.0012.2511.0011.00197.9712.3730عأمالقندوزي25202031064639
1ناجح/الدورة 08.5008.5012.7518.0011.9408.0015.0010.3312.0012.0011.0011.7510.0010.00183.5111.4730عمحمد بركاتكريم26202031077679
1ناجحة/الدورة 12.5010.7513.5015.0012.9413.2510.0012.1711.0006.0010.0009.5010.0010.00188.0311.7530عخلود هويدةلبصاري27202031073969
1ناجحة/الدورة 12.2513.2511.7514.0012.8110.7518.0013.1712.0005.0011.0010.0010.0010.00191.9912.0030عإيمانلعرابي28202031046822
1ناجح/الدورة 10.7509.2510.5012.0010.6310.2516.0012.1705.0008.0011.0007.2510.0010.00160.5510.0330عوسيممقطيف29202031081885

الدليل : 
5/ر:2 - م:1:تاريخ الجزائر المعاصر3مادة 5/ر:2:مدخل إلى البيبليوغرافيا - م:2مادة 5/ر:2 - م:1:مدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال1مادة -
2/ر:2 - م:1:مدارس و مناهج5مادة 20/ر:8ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2 - م:1:مدخل إلى علم اآلثار4مادة -
2/ر:2 - م:1:تاريخ الحضارات7مادة 3/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:1/ر:1 - م:1:إعالم آلي6مادة -
6/ر:4ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل إلى الفلسفة - م:9مادة 2/ر:1 - م:1:مدخل إلى مجتمع المعلومات8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:1/ر:1:اللغة األجنبية - م:10مادة -

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:29:07حرر في 


