
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 :
6المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

51الفوج: 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 08.7511.2510.0015.0011.2510.0008.0009.3305.0010.0006.0006.5013.0013.00156.9909.8125ديونإبراهيمأقيني11731044169
1مؤجلة/الدورة 08.2510.0006.0011.0008.8110.0004.0008.0010.0012.0010.0010.5012.0012.00148.4809.2819ديونليليا ريمةاورليسان21331045637
1ناجح/الدورة 12.0010.0010.2511.5010.9410.5013.0011.3306.0008.0012.0008.0013.0013.00166.5110.4130ديونسليمانايت الطيب3181831053967
1ناجحة/الدورة 08.7509.5008.5012.0009.6909.7511.5010.3308.0016.0010.0010.5010.0010.00160.5110.0330ديونفردوسبردي41631081679
1مؤجلة/الدورة 07.0010.0009.0007.0008.2511.0008.5010.1700.0010.0010.0005.0010.0010.00126.5107.9113ديونليديةبلعميري51631021084
1ناجح/الدورة 11.0010.6312.0006.0009.9110.5011.0010.6710.5008.2012.0010.3008.0008.00160.4910.0330ديونسيد احمدبلعيدي6122028929
1ناجحة/الدورة 10.0014.0013.0015.0013.0009.5008.0009.0016.0007.0008.0011.7510.0010.00188.0011.7530ديونرميساءبن شيخة7171831059210
1مؤجل/الدورة 04.7509.5012.2511.0009.3811.0007.0009.6710.0012.0010.0010.5010.0010.00156.0509.7519ديونأحمد األمينبوعافية81731057834
1مؤجل/الدورة 09.5010.2506.5015.0010.3110.0010.0010.0003.0011.0001.5004.6312.0012.00143.0008.9426ديونمحرزتابتي9181831054017

1مؤجلة/الدورة 10.0010.7505.5009.0008.8111.5013.0012.0010.0014.0007.0010.2508.0008.00155.4809.7219ديونوردةتاهني10181831049941
1ناجح/الدورة 10.7510.0013.0010.5011.0613.0014.0013.3312.0010.0005.0009.7500.0000.00167.4710.4730ديوناسماعيلحجاب111631076908
1ناجحة/الدورة 11.5010.0008.0014.0010.8811.5015.5012.8314.0011.0010.0012.2512.0012.00186.5311.6630ديونصارةخميجة12181831041691
1مؤجل/الدورة 09.5004.2508.5013.0008.8110.5010.0010.3310.0010.5002.0008.1306.0006.00139.9908.7512ديونأنيسدالي13181831081224
1مؤجل/الدورة 00.0008.5000.0000.0002.1300.0000.0000.0000.0010.0000.0002.5000.0000.0027.0401.692ديونايوبدراجي141735058342
1مؤجلة/الدورة 11.5009.0010.0006.0009.1310.7502.5008.0003.0008.0006.0005.0005.0005.00122.0407.6312ديونريانذهبي15181831040410
1مؤجل/الدورة 07.5012.3811.2512.0010.7808.0007.0007.6710.0010.0010.0010.0007.5007.50156.7509.8026ديونأعمرزراد161731074435
1ناجح/الدورة 10.9611.9611.4608.0010.6011.7104.0009.1410.9610.9611.4611.0910.0010.00166.5810.4130ديونرمزيساليم17181831051742

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 :
6المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

51الفوج: 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 

1ناجح/الدورة 08.2511.5011.0009.0009.9409.5010.5009.8310.0016.0008.0011.0007.0007.00160.0110.0030ديونعماد الدينسناتي181731069932
1مؤجلة/الدورة 09.2509.2511.5008.0009.5011.2510.0010.8310.0012.0010.0010.5007.0007.00157.4909.8414ديونزهرةشباحي191631047403
1مؤجل/الدورة 10.0006.0009.5011.0009.1309.5013.0010.6712.0006.0003.0008.2513.7513.75151.8009.4916ديونرمزيشيهب20181831047557
1مؤجل/الدورة 11.7510.2509.0008.0009.7504.5010.0006.3311.0001.0012.0008.7508.0008.00139.9908.7515ديونأنيسصالحي211531087069
1مؤجلة/الدورة 08.1308.5010.0010.0009.1607.0013.0009.0010.0010.0008.2509.5610.0010.00148.5209.2816ديونوسام  فلةطايبي221431055285
1مؤجلة/الدورة 05.7506.2510.2502.2506.1309.7500.7506.7516.2510.2511.2513.5011.2511.25134.5408.4112ديونحنانطوبال231731056142
1مؤجل/الدورة 05.0005.0005.0012.0006.7503.0015.0007.0010.0011.0005.0009.0009.0009.00120.0007.5010ديونيوسفطيلب241533034853
1مؤجلة/الدورة 11.5811.5010.5000.0008.4011.5010.2511.0811.0011.0010.0010.7509.2509.25152.6909.5424ديونالزهرةفرحات2511040003
1مؤجلة/الدورة 08.0010.0010.0007.0008.7513.5004.0010.3307.0014.0007.0008.7511.0011.00146.9909.1916ديونإكرامفضيل26181831046249
1ناجحة/الدورة 11.7510.0011.5011.0011.0611.0002.0008.0014.0007.0007.0010.5015.0015.00169.4810.5930ديونهاجرقاوة27181831040554
1ناجح/الدورة 10.0012.5010.7506.0009.8110.0016.0012.0008.0014.0008.0009.5010.0010.00162.4810.1630ديونياسينكيشو28181831051794
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000ديونحورية فاطنةمحامدية29078019576
1مؤجل/الدورة 09.5005.5011.0008.0008.5006.7508.0007.1716.0001.0015.0012.0014.5014.50152.0109.5012ديونمحمد زين الدينمصواف30181831053054
1مؤجلة/الدورة 06.0008.5011.0014.0009.8812.0011.0011.6700.0011.0012.0005.7513.0013.00150.0509.3818ديونجوهر وردةمنديل311731086312
1مؤجل/الدورة 10.0010.0010.0015.0011.2505.0004.0004.6712.0004.0010.0009.5008.0008.00150.0109.3824ديونهشامموسلي32181831086649
1مؤجل/الدورة 07.7513.0009.5010.0010.0608.2510.0008.8306.0008.0011.0007.7505.0005.00142.9708.9423ديونسعيد فاروقنشادي331731051189
1مؤجل/الدورة 10.0004.0008.5005.0006.8802.5004.0003.0014.0006.0010.0011.0011.0011.00119.0407.4412ديونمحمدهزيل34181831047327

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 :
6المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

51الفوج: 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 09.0009.2510.5013.0010.4408.5010.0009.0011.0005.0010.0009.2503.5003.50151.0209.4425ديونموسىياهي351731028771

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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