
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

21الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 08.7511.5010.5012.0010.4808.5010.0009.0012.0010.0011.0010.5010.50164.3010.2730عرياضأباينو1191931051813
1ناجح/الدورة 12.5014.5011.0007.0011.3514.5010.0013.0010.0010.0010.0010.5010.50183.0011.4430ععبد الرقيب أعمرإلول2191931083209
1ناجح/الدورة 11.7511.2510.5010.0010.9307.7507.0007.5012.0010.0011.0012.5012.50166.3010.3930عموسىبراهمي3191931051895
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبغائبغائبغائب00.0000.00غائبغائب00.00عفوزيبراهمية4036057116
1مؤجلة/الدورة 11.2511.0009.0009.5010.1808.2506.0007.5010.0003.0006.5014.5014.50151.8009.4923عمالكبركاين5191931051030
1مؤجل/الدورة 08.5011.7510.7509.5010.0308.0010.0008.6711.0009.5010.2509.5009.50156.3109.7726عمدانيبن رجدال6191931049529
1ناجحة/الدورة 10.7512.5010.2513.5011.5011.5013.0012.0011.0006.0008.5012.0012.00180.0011.2530عشيماءبوبكر7191931088614
1مؤجل/الدورة 09.5011.5007.7511.0009.6806.0001.0004.3310.0000.0005.0009.5009.50129.2908.0812ععبد المومنبورابية8181831070135
1ناجحة/الدورة 13.5011.5011.5011.0012.0009.7508.0009.1711.0010.0010.5014.0014.00182.5111.4130عمريمبوروح9191931085775

1مؤجل/الدورة 11.7510.0010.5005.0009.6810.0005.0008.3310.0001.0005.5012.5012.50145.2909.0821عمحمد إسالمحاج رابح10191931088058
1مؤجلة/الدورة 08.2511.5009.7510.0009.7007.5009.0008.0011.0001.5006.2512.5012.50146.0009.1313عحسينةحيدر11191931050966
1مؤجلة/الدورة 07.5010.0009.2509.0008.8207.7511.0008.8310.0010.0010.0011.5011.50146.1909.1412عمنالخالل12181831053066
1ناجح/الدورة 10.0011.2511.2511.5010.9309.0008.0008.6711.0004.0007.5011.0011.00161.3110.0830عهشامخلدون13191931049588
1مؤجلة/الدورة 08.5011.0008.2509.5009.1307.0005.0006.3310.0010.0010.0013.0013.00143.2908.9610عمونةسدات14191931078779
1مؤجلة/الدورة 08.5011.0012.0011.0010.5506.2510.0007.5000.0000.0000.0010.0010.00138.0008.6323إدماجفريالسعودي15181831051761
1ناجح/الدورة 13.5013.7511.5012.5012.7509.7506.0008.5012.0005.5008.7511.0011.00181.5011.3430عرفيقشليك16191931066819
1مؤجل/الدورة 08.5009.5011.7508.5009.6809.5006.0008.3310.0010.0010.0012.5012.50154.2909.6410عريادشية17181831092504
1ناجحة/الدورة 10.0013.5011.0012.5011.5010.7505.0008.8310.0010.0010.0009.5009.50170.9910.6930عهناء وجدانصحراوي18191931041306

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

21الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 07.0011.2511.0012.0010.0509.7508.0009.1711.0008.5009.7510.5010.50158.0109.8823عأيمنعبالش19191931044262
1مؤجل/الدورة 08.0009.0002.5001.0005.1500.2506.0002.1710.0010.0010.0000.0000.0078.0104.884عمحمد لمينعبوب20191931085898
1ناجحة/الدورة 13.7514.0012.5012.0013.0813.2506.0010.8312.0010.0011.0014.5014.50199.7912.4930عندىعظيمي21181831081844
1ناجحة/الدورة 13.0013.0010.7513.0012.3310.5010.0010.3313.0010.0011.5011.5011.50188.7911.8030عوسامعيمن22191931085786
1ناجح/الدورة 12.5013.2510.5012.2512.0010.5007.0009.3311.0001.0006.0012.5012.50172.4910.7830عمخلوف ساميفزاع23191931088059
1ناجحة/الدورة 12.5012.0010.0009.0010.9511.2510.0010.8311.0001.0006.0010.0010.00163.9910.2530عسارةقاضي24191931038953
1مؤجل/الدورة 07.7510.7508.5009.5008.9309.0010.0009.3311.0010.0010.5010.0010.00148.2909.2712عمسينيساكشاوي25191931044405
1ناجحة/الدورة 13.5011.7512.2509.5011.9811.7508.0010.5011.0010.0010.5011.5011.50183.8011.4930عيامنةكمال26191931039087
1ناجحة/الدورة 12.5012.5011.7513.0012.3813.5011.0012.6713.5010.0011.7511.0011.00196.3112.2730عريملعالم27191931062148
1مؤجل/الدورة 08.5010.7511.2508.5009.7809.7509.0009.5011.0010.0010.5010.5010.50157.8009.8615ععمرمسلم28191931049486
1مؤجلة/الدورة 13.0005.5011.7500.5008.6301.0010.0004.0005.0003.5004.2512.0012.00118.8007.4313عآية ماريةمطاري29191931083879
1ناجحة/الدورة 13.5013.0010.2512.0012.1309.5011.0010.0011.0010.0010.5009.0009.00181.3011.3330عسليمة هاجرمغاري30191931085741
1ناجح/الدورة 13.5012.0007.7511.5011.0811.5007.0010.0010.0002.5006.2510.5010.50163.8010.2430ععبد الرفيقمنصور31191931088618

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

22الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 10.2515.0010.7512.2511.7510.5007.0009.3310.0003.0006.5011.0011.00169.4910.5930عأيوبإراتني1191931061697
1مؤجل/الدورة 00.0000.0059.7903.740غائبغائبغائب01.0007.7506.2505.5004.8305.2501.0003.83ععالء الدينبريش2191931083668
1ناجحة/الدورة 06.0010.0010.00166.3910.4030غائبة08.6312.5013.0011.7511.3410.0011.0010.3312.00عونيسةبلعمبري3191931087309
1ناجح/الدورة 12.8815.0010.0011.5012.1611.5010.0011.0012.0013.0012.5011.0011.00190.6011.9130عسيداحمدبن شا طر4191931088610
1ناجحة/الدورة 06.8813.7512.2511.0010.6910.2513.0011.1711.0011.0011.0010.5010.50172.9110.8130عأيةبوجناك5191931085802
1ناجحة/الدورة 07.0013.2512.7511.5010.8813.5010.0012.3310.0010.0010.0010.5010.50176.2911.0230عياسمينبورياحي6191931083869
1ناجحة/الدورة 13.2513.7512.5013.0013.0814.5010.0013.0014.0014.0014.0010.5010.50208.3013.0230عشيماءبوسليماني7191931039851
1ناجحة/الدورة 13.5015.0013.5014.2513.9515.5012.0014.3313.0013.5013.2512.5012.50221.4913.8430عنسرينحداد8191931054305
1مؤجلة/الدورة 07.0012.0010.5014.0010.4505.5008.0006.3315.0010.0012.5002.0002.00150.4909.4124عشيماءحمودي91731047961

1ناجحة/الدورة 14.7515.2514.0014.0014.4814.5011.0013.3313.0013.0013.0013.5013.50224.2914.0230عمليكةخيار10191931072104
1ناجحة/الدورة 13.2512.5012.7512.0012.7010.0010.0010.0014.0016.0015.0010.5010.50197.5012.3430عخديجةدوالي11191931046587
1مؤجلة/الدورة 09.5013.0011.7511.5011.2809.0005.0007.6701.0010.0005.5011.0011.00157.8109.8623عايمانزيان12191931062108
1مؤجل/الدورة 09.7512.7510.2511.0010.7510.0006.0008.6711.0004.5007.7506.0006.00155.0109.6925عتقي الدينزياني13191931051787
1ناجحة/الدورة 13.5015.5013.5013.5013.9015.0010.0013.3312.0017.0014.5010.0010.00217.9913.6230عامينةساسي14191931086367
1مؤجل/الدورة 12.0010.0006.0010.7509.5503.7508.0005.1711.0002.0006.5012.0012.00136.0108.5018معيدأسامة هشامشباني151631093972
1ناجحة/الدورة 10.5013.2511.5012.5011.7510.0004.0008.0010.0005.0007.5008.5008.50165.0010.3130عمنالشريف16191931067335
1مؤجلة/الدورة 03.0001.5011.5011.50157.7009.8626غائبة09.3814.0012.7509.3811.3211.5007.0010.00علينة أمالشاللي17191931064217
1ناجحة/الدورة 12.5013.0012.7514.2513.0310.2508.0009.5011.0016.0013.5012.0012.00197.8012.3630علبنىصغير18191931089989

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

22الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 10.8811.7512.2511.7511.6410.7506.0009.1710.0005.0007.5011.0011.00169.9110.6230عسعيدطالب19181831040424
1مؤجلة/الدورة 07.5010.7512.0011.0010.2007.2506.0006.8313.0011.5012.2511.5011.50158.4909.9125عصبرينةطالبي20191931066904
1مؤجل/الدورة 09.0008.5010.0005.2508.4507.5011.0008.6710.0004.0007.0010.0010.00134.5108.4110معيداكرمعبدات211731043456
1مؤجل/الدورة 10.0010.2509.5007.5009.4011.0010.0010.6708.0008.0008.0005.0005.00147.0109.1915معيدعبدالحليمعبدوني221731028587
1ناجحة/الدورة 14.5015.5014.5017.0015.2015.0017.0015.6715.0017.0016.0012.0012.00243.0115.1930عأسماءعجال23191938016989
1مؤجلة/الدورة 122.9907.6912غائبةغائبة08.5011.5006.5011.0009.0005.5008.0006.3311.0003.0007.00عيسرىعزيزي24191931089804
1ناجحة/الدورة 12.2514.0012.5012.5012.7312.5013.0012.6711.0011.0011.0009.0009.00196.3112.2730عودادعليلي25191931088563
1ناجحة/الدورة 14.0012.7513.0014.5013.5509.5015.0011.3314.0010.0012.0010.0010.00203.4912.7230عنور الهدىفدان26191931047914
1ناجحة/الدورة 09.3811.0011.2511.0010.5911.0007.0009.6710.0010.0010.0011.0011.00165.9110.3730عداللقطوش27191931085826
1ناجحة/الدورة 11.5014.0012.7513.7512.8311.0011.0011.0012.0014.0013.0011.0011.00198.3012.3930عسيلياقلو28191931062978
1مؤجلة/الدورة 00.2507.0007.00116.2107.2610غائبة07.0012.7512.2505.0009.3205.7504.0005.1700.50عياسمينكنيش29181831081443
1مؤجل/الدورة 09.5010.7512.0011.5010.9008.0004.0006.6711.0001.5006.2510.0010.00151.5109.4723عمحمد يوسفليتيم30191931049528
1ناجحة/الدورة 12.7513.2513.0011.5012.6813.0008.0011.3312.0012.5012.2508.0008.00193.2912.0830عشهرزادمحمد شريف31191931061792
1ناجحة/الدورة 10.8813.5013.5011.7512.3610.0010.0010.0011.0012.5011.7512.5012.50189.6011.8530عمنالموالي32191931064238
1مؤجل/الدورة 28.0101.752غائبغائب05.00غائب08.0002.6710.00غائب05.0000.0000.0001.00غائبعنور الهدىنايل331838013625
1ناجحة/الدورة 13.0013.7512.5011.5012.7010.2506.0008.8311.5006.0008.7509.0009.00179.9911.2530عأميرةهوادي34191931088673

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:38:05حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

23الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 10.0012.0009.0011.0010.3011.5008.0010.3313.0010.0011.5011.0011.00167.9910.5030عمحمداكيوان1191931044571
1ناجحة/الدورة 11.5011.7512.2512.7512.0309.2506.0008.1710.0012.0011.0011.0011.00177.8111.1130عرانيةبارش2191931047993
1ناجحة/الدورة 14.0012.2509.2513.5012.1311.2508.0010.1711.0010.0010.5010.5010.50183.3111.4630عإكرامبسايح3191931060087
1مؤجلة/الدورة 11.0010.7506.7511.5009.7806.7508.0007.1711.0006.5008.7506.5006.50143.3108.9617عحوريةبلقاجي4191931042847
1مؤجل/الدورة 05.0013.2510.5012.0009.7009.5008.0009.0010.0003.0006.5010.0010.00147.0009.1918عسيدعليبلوي5191931046744
1ناجحة/الدورة 10.0014.2511.2512.5011.7309.0007.0008.3311.0004.0007.5014.0014.00171.2910.7130عإلهامبن النوي6191931083541
1مؤجل/الدورة 05.0005.5005.0006.0005.3002.0000.0001.3305.0000.0002.5002.0002.0063.9904.000معيديونسبوخنتاش71531101633
1ناجح/الدورة 10.5012.2510.0007.0010.0011.5013.0012.0010.0005.0007.5010.0010.00161.0010.0630عمحمدبودربالة8191931043011
1ناجح/الدورة 10.0011.5010.2510.5010.4812.0013.0012.3311.0006.0008.5012.0012.00170.7910.6730عباللبوساعة9191931046726

1ناجحة/الدورة 14.0013.0012.0013.0013.0008.7509.0008.8310.0013.0011.5012.0012.00191.4911.9730عنور الهدىبوقريعة10191931062063
1ناجح/الدورة 09.0013.7508.7512.0010.4812.0011.0011.6711.0010.0010.5013.0013.00173.8110.8630عينيبوكعومه11181831051796
1مؤجل/الدورة 10.5012.5009.7510.0010.5807.5012.0009.0010.0002.0006.0010.0010.00154.8009.6825عتوفيقبولحية12191931070421
1ناجح/الدورة 10.7513.7511.2510.0011.3512.5009.0011.3310.0010.0010.0007.5007.50174.9910.9430عإلياسبوماجن13191931085810
1ناجح/الدورة 09.0013.0010.2512.0010.7812.0010.0011.3310.0011.0010.5013.5013.50176.2911.0230عمحمد نوفلجنادي14191931046844
1ناجحة/الدورة 10.3812.2511.0012.0011.2607.7508.0007.8311.0006.0008.5010.5010.50163.5910.2230عإيمانخوجة15191931089914
1ناجحة/الدورة 12.5015.0012.7512.0012.9811.0006.0009.3311.0010.0010.5015.0015.00193.7912.1130عذهبيةرابية16191931048113
1ناجح/الدورة 10.0014.5010.7510.5011.2312.0007.0010.3310.0003.0006.5008.0008.00164.2910.2730ععماد الدينروابح17191931049483
1ناجح/الدورة 10.0014.0011.2514.2512.0313.5008.0011.6710.0010.0010.0010.0010.00185.3111.5830عسلطان اسماعيلزعباطي18191931061778

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:38:07حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

23الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 10.0013.2511.5011.0011.3010.5004.0008.3311.0010.0010.5011.0011.00169.9910.6230عفارسسليماني19191931044487
1ناجح/الدورة 12.3814.0011.5014.0012.7613.5010.0012.3312.0010.0011.0010.0010.00196.5912.2930عسيد احمدسنياني20191931041022
1ناجح/الدورة 11.0013.2510.5010.5011.2012.0008.0010.6713.0004.0008.5010.0010.00171.0110.6930ععبد الرحمانشويطر21191931085860
1مؤجلة/الدورة 11.0006.0009.0009.0009.0006.0010.0007.3310.5004.0007.2511.0011.00137.4908.5910معيدةياسمينعيدروس221731091180
1ناجح/الدورة 12.5013.2512.0013.5012.7010.0011.0010.3311.0001.0006.0010.0010.00179.9911.2530عايمنغويني23191931089920
1ناجحة/الدورة 14.5013.0012.0013.5013.2515.5008.0013.0011.0010.0010.5014.0014.00206.5012.9130عمها أميرةمحانك24191931060266
1ناجحة/الدورة 10.2511.7512.2511.5011.4012.5010.0011.6711.0011.0011.0014.0014.00185.0111.5630عناديةمزوان25191931078523
1ناجحة/الدورة 07.5013.7511.5011.5010.7514.5008.0012.3313.5005.0009.2511.5011.50174.4910.9130عمالكموجر26191931041291
1ناجح/الدورة 11.5012.5009.5010.5010.9012.0007.0010.3311.5007.0009.2510.0010.00168.4910.5330عساميموزاوي27191931063842
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0060.5003.780غائب00.0000.0000.00غائب06.0009.7502.0008.5006.05عأحمدوارث28191931044462

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:38:07حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

24الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.2512.0012.2510.0011.7511.0009.0010.3311.0005.5008.2514.0014.00178.9911.1930عسيليا نورةبلعربي1191931062181
1مؤجلة/الدورة 05.2500.0000.0000.0001.5800.0000.0000.0000.0000.0000.0011.0011.0026.8001.681معيدةشريفةبن علية21731079383
1ناجحة/الدورة 12.2512.5013.0014.5012.9814.0010.0012.6711.0010.0010.5011.0011.00199.8112.4930عمنالحبيب3191931087130
1مؤجل/الدورة 06.5011.2510.5008.0008.9506.7507.0006.8310.0003.0006.5010.0010.00132.9908.3113عمحمدحرار4191931062042
1ناجح/الدورة 09.7512.5011.0011.5011.0311.5010.0011.0014.0003.0008.5009.0009.00169.3010.5830عمحمدخابو5191931025234
1مؤجل/الدورة 03.5012.7510.2508.0008.2802.7506.0003.8310.0001.0005.5010.5010.50115.7907.2413عسفيانخلفاوي6191931083622
1مؤجلة/الدورة 06.5012.2511.7508.5009.6306.2504.0005.5010.0005.0007.5010.5010.50138.3008.6413عنور الهدىدروغ7191931088025
1مؤجل/الدورة 11.2513.2508.2508.5010.2006.7507.0006.8310.0002.0006.0011.0011.00145.4909.0923عكريمرايس8191931087958
1مؤجل/الدورة 06.5011.5010.0008.0008.8509.5004.0007.6713.5002.0007.7510.5010.50137.5108.5913عايمن عبد اللطيفزروق9181831069286

1مؤجلة/الدورة 03.5012.0004.7507.5006.3808.0006.0007.3310.0002.0006.0011.0011.00108.7906.808عإلهامزيار10191931060090
1مؤجلة/الدورة 10.2512.2510.2508.5010.3006.5007.0006.6713.0002.5007.7511.0011.00149.5109.3423عسارة سليماني111935074053
1ناجح/الدورة 09.5013.0011.7509.0010.7810.2511.0010.5011.0011.5011.2510.0010.00171.8010.7430ععبد الرؤوفعبد الالوي12191931049464
1مؤجل/الدورة 11.2509.0009.0003.5008.5701.0010.0004.0011.5003.0007.2510.0010.00122.2007.6410معيدمهديعروس13181831050048
1مؤجل/الدورة 06.0012.2507.2508.0008.0308.5013.0010.0010.0002.0006.0011.0011.00133.3008.3313ععادلعلي باشا14191931064188
1مؤجل/الدورة 06.5011.7509.2507.5008.5708.2508.0008.1710.0002.0006.0011.5011.50133.7108.368عمختار أمينعمريش15191931067329
1مؤجل/الدورة 05.5012.0009.5009.5008.8008.5007.0008.0010.0000.5005.2510.0010.00132.5008.288ععبد المؤمنعياد16191931041062
1مؤجل/الدورة 09.2513.0012.5009.0010.9309.5007.0008.6710.0002.5006.2509.0009.00156.8109.8022ععبد الرحمانقطاف17191931041052
1مؤجلة/الدورة 07.5011.5011.2509.0009.7307.2501.0005.1711.0002.0006.5010.0010.00135.8108.4913عمنالقوشام18191931088021

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:38:09حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

24الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 10.0012.5011.0012.5011.3011.0009.0010.3312.5001.5007.0010.5010.50168.4910.5330عاسالمقويدر رحماني19191931038900
1مؤجل/الدورة 08.5011.5010.5009.5009.9007.2509.0007.8312.5001.5007.0010.0010.00146.4909.1613عمحمدلعوفي20181831050033
1ناجحة/الدورة 09.0013.0011.0009.7510.5508.0010.0008.6710.0012.0011.0008.5008.50162.0110.1330إدماجحنان أمينةماجر211631054735
1مؤجل/الدورة 05.5011.7511.0008.5009.0010.7508.0009.8310.0001.5005.7510.0010.00140.9908.8116عاسامةمصطفاوي22191931063755
1ناجحة/الدورة 07.7512.5007.0009.0008.7314.5014.0014.3312.0010.0011.0011.0011.00163.2910.2130عشهيرةملوج23181931053540
1ناجح/الدورة 11.7513.2510.0011.0011.3808.0012.0009.3312.0002.0007.0014.0014.00169.7910.6130عغيالسمهدي24191931089973
1ناجح/الدورة 11.5012.7511.5012.0011.8512.5008.0011.0012.0010.0011.0010.0010.00183.5011.4730عطيبنويوة25191931038998

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:38:10حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

25الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 08.0011.5009.5010.0009.5509.7506.0008.5011.0005.0008.0013.5013.50150.5009.4113ععبد الهاديالعفراوي1181831076568
1ناجحة/الدورة 10.2512.0011.7512.0011.4015.0010.0013.3312.0012.5012.2511.0011.00189.4911.8430عخديجةبريكي2191931040938
1ناجح/الدورة 12.2512.7510.5009.5011.2803.0008.0004.6713.0010.0011.5012.5012.50162.3110.1430عنبيلبشيم3191931089761
1ناجحة/الدورة 08.5012.7511.5010.0010.5510.0013.0011.0010.0010.0010.0012.5012.50171.0010.6930عايةبقاص4191931043212
1ناجحة/الدورة 14.5014.2514.5013.2514.2015.0013.0014.3314.0014.0014.0011.0011.00223.9914.0030عسهامبكيس5191931089672
1ناجحة/الدورة 13.2512.7512.5009.5012.1812.5011.0012.0011.0005.0008.0012.0012.00185.8011.6130عوفاءبوترزي6191931078415
1مؤجل/الدورة 08.5012.2510.7508.5009.9308.7504.0007.1710.0005.0007.5011.0011.00146.8109.1813ععبدالحقبوزيد7191931061817
1ناجحة/الدورة 08.5012.2512.0012.5011.1012.0006.0010.0011.0011.5011.2511.0011.00174.5010.9130عفاتنبوعليلي8191931083674
1ناجحة/الدورة 11.5012.2513.2510.5011.9808.0006.0007.3312.0010.0011.0012.0012.00175.7910.9930عنسرينبيرام9191931067115

1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0004.7500.0003.1700.0000.0000.0000.0000.009.5100.590معيدةنور الهدىتبيزي101731054038
1ناجحة/الدورة 13.5013.0012.0008.0011.8511.5006.0009.6713.0006.0009.5011.0011.00177.5111.0930عرانيا ريماحابل11191931087914
1ناجحة/الدورة 11.0011.7514.0013.2512.5011.5005.0009.3310.0010.0010.0013.5013.50186.4911.6630عمريمحداد12191931045561
1ناجحة/الدورة 06.2513.0012.5011.5010.5310.5010.0010.3311.0013.5012.2511.0011.00171.7910.7430عدنياحدون13191931085449
1ناجحة/الدورة 13.5012.7512.5010.5012.4507.0006.0006.6712.0010.0011.0011.0011.00177.5111.0930عليدياخرف هللا14191931087963
1مؤجلة/الدورة 07.0011.2509.0008.0008.6507.0006.0006.6713.0000.0006.5011.5011.50131.0108.198عكميليا يمينةزاغ15191931083998
1ناجح/الدورة 10.5013.2513.5012.2512.3013.2510.0012.1711.0010.0010.5012.0012.00192.5112.0330ععبيدةشرشاري16191931053768
1ناجحة/الدورة 11.2513.7512.5011.0012.0810.5008.0009.6713.0004.0008.5013.5013.50180.3111.2730عمفيدةشريح17191931078520
1ناجحة/الدورة 08.0011.7513.0010.0010.6507.5008.0007.6710.0010.0010.0012.0012.00161.5110.0930عأمينةشريف18191931092060

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:38:11حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

25الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 00.0000.0010.5010.50102.3006.396غائبة06.2511.5006.5008.5007.8306.7500.0004.50عمنالصاري19181832056067
1مؤجل/الدورة 05.5009.2510.0010.5008.6008.7507.0008.1711.0008.0009.5010.5010.50140.0108.7513عمصطفى إدريسطبيب20073071950
1ناجحة/الدورة 14.0013.0013.7512.0013.3315.0008.0012.6712.0011.0011.5011.0011.00205.3112.8330علينةعتصماني21191931091478
1ناجح/الدورة 10.7512.2510.0009.5010.5811.5005.0009.3311.0010.0010.5013.0013.00167.7910.4930ععبد النورعطال22191931049476
1مؤجل/الدورة 11.5003.5004.1510.0006.0008.6712.0000.0006.0012.0012.0091.5105.7211غائبغائبعتوفيقفرطاس2394003858
1ناجح/الدورة 11.5012.2513.0012.0012.2011.5010.0011.0010.0001.0005.5013.0013.00179.0011.1930عأسامةفضيل24191931040838
1ناجحة/الدورة 11.2511.7512.0013.0011.9309.7509.0009.5012.0002.0007.0011.0011.00172.8010.8030عسارةقرابة25191931080401
1ناجحة/الدورة 13.5011.0009.7512.5011.6814.0010.0012.6713.0010.0011.5012.0012.00189.8111.8630عسارةقنفود26191931062162
1ناجحة/الدورة 11.5013.0013.5013.5012.8014.5013.0014.0010.0010.0010.0010.5010.50200.5012.5330عياسمينةكركار27191931041209
1ناجحة/الدورة 13.5012.7512.0011.5012.5007.5006.0007.0012.0010.0011.0011.0011.00179.0011.1930عمشيرةكريم28181831042791
1ناجح/الدورة 09.5011.2512.0009.7510.6510.5009.0010.0010.0003.5006.7510.0010.00160.0010.0030معيدأسامةكنوش291731074422
1مؤجلة/الدورة 07.5010.0011.5008.0009.3010.2510.0010.1710.5006.0008.2511.0011.00151.0109.4418عوساملعبيدي30191931048225
1ناجحة/الدورة 12.2513.5012.2510.5012.1507.7505.0006.8312.0010.0011.0011.0011.00174.9910.9430عسوالفةلوصيف31191931089953
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجكريمةمادي32121040491
1مؤجل/الدورة 09.7508.5011.5008.5009.7810.0010.0010.0011.0001.0006.0010.2510.25150.0509.3813معيدفيصلموسوني331731074808

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

26الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 10.2514.0013.2510.0011.8511.0012.0011.3311.5011.5011.5012.0012.00187.4911.7230عإيمانآيت موسى1191931046795
1ناجحة/الدورة 12.7512.2512.2510.0011.9508.5010.0009.0012.0010.5011.2512.0012.00181.0011.3130عهاجرأولمي2191931081810
319198SAU7161ناجحة/الدورة 11.5011.2510.7512.5011.4307.7504.0006.5011.0004.5007.7515.0015.00164.3010.2730عسميرةابو سبيحة
1مؤجل/الدورة 07.5012.0009.7511.0009.7809.0010.0009.3311.0010.0010.5000.0000.00146.7909.1716عمحمدالشيخ صالح4191931071886
1مؤجل/الدورة 06.0010.7505.5005.0006.6007.2506.0006.8300.0010.5005.2500.0000.0096.9906.067ععبد القادربلعابد5191931078294
1ناجحة/الدورة 07.5011.2513.0010.5010.5011.0008.0010.0011.5010.0010.7512.0012.00168.5010.5330عدنيابن يخلف6191931066792
1مؤجلة/الدورة 08.7509.0011.5007.5009.3805.7508.0006.5010.0010.0010.0006.0006.00139.3008.719عمدينةبوزامة7191931067048
1ناجحة/الدورة 12.0014.2513.2514.5013.3311.5008.0010.3311.0012.0011.5010.0010.00197.2912.3330عسارةبوزواوي8191935073079
1ناجحة/الدورة 08.7514.2514.5010.0011.8311.5012.0011.6712.0010.0011.0012.0012.00187.3111.7130عأمالبوسيف9191931041236

1ناجح/الدورة 10.0014.5013.0010.0011.8010.5008.0009.6710.0010.0010.0012.0012.00179.0111.1930عوليدتيار10191931060304
1مؤجل/الدورة 07.0011.2509.5007.5008.7010.0009.0009.6714.0010.0012.0012.0012.00152.0109.5013عيونسحطابي11191931040051
1مؤجل/الدورة 05.0012.5011.7510.5009.6310.2508.0009.5010.0003.0006.5000.0000.00137.8008.6120عأسامةحنجار12191931070005
1مؤجل/الدورة 05.0012.0012.0009.5009.4007.0008.0007.3313.0010.0011.5012.0012.00150.9909.4415عمحمد نجيبخالد13191931060240
1مؤجل/الدورة 05.0011.0011.2508.5008.7803.0010.0005.3310.0010.0010.0010.0010.00133.7908.3617عايمنسليماني14191931063767
1ناجحة/الدورة 10.0013.5011.7510.0011.2310.0010.0010.0011.0010.0010.5012.0012.00175.3010.9630عفلةسليماني15191931059985
1ناجح/الدورة 10.5012.0012.0008.5010.8507.2514.0009.5010.0010.0010.0006.0006.00163.0010.1930عيانيسشبلي16191931059872
1ناجحة/الدورة 08.0013.0013.2509.5010.8811.0012.0011.3311.0010.0010.5011.0011.00174.7910.9230عحنانعرجة17191931089610
1ناجح/الدورة 10.0012.5011.5010.0010.9510.5010.0010.3313.0010.0011.5013.0013.00176.4911.0330عوليدعقابي18191931049790

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:38:14حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

26الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 08.0012.0011.2508.5009.8807.0004.0006.0013.0002.0007.5011.0011.00142.8008.9313عزكرياءعميمر19191931087156
1ناجح/الدورة 10.0013.0012.2511.0011.4812.0009.0011.0010.0010.0010.0012.0012.00179.8011.2430عمهديفكراوي20191931067091
1مؤجل/الدورة 10.0010.5009.5009.0009.7505.2506.0005.5010.0004.5007.2500.0000.00128.5008.0312عأسامةقاسمي21191931078129
1ناجحة/الدورة 12.5014.0014.2510.0012.8313.5012.0013.0010.5014.5012.5013.0013.00205.3012.8330عسبأكرمان22191931064172
1ناجحة/الدورة 10.7512.7513.7513.0012.5009.7507.0008.8311.5011.5011.5010.0010.00184.4911.5330عمناركودري23191931051033
1ناجحة/الدورة 12.5015.0007.5008.0010.6013.0013.0013.0014.0016.5015.2515.0015.00190.5011.9130عغزالة هدية هللامرداسي241835052697
1مؤجلة/الدورة 1.5000.090غائبةغائبة00.0000.0000.00غائبةغائبةغائبة00.0000.0000.5000.0000.15عنجاةمساعدي251639030858
1ناجح/الدورة 11.0011.5012.0010.5011.3013.5010.0012.3310.0010.0010.0012.0012.00181.9911.3730ععبيدة نور الدينوطار26191931064199
1ناجحة/الدورة 07.7511.2512.2511.0010.4510.2508.0009.5011.0010.0010.5012.0012.00166.0010.3830عرانياوهاب27191931039806

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:38:14حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

27الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 08.2512.0011.0009.2510.0308.0012.0009.3314.0011.5012.7510.0010.00163.7910.2430عليلياأعومار1191931080699
1ناجحة/الدورة 13.7511.7511.2508.0011.4509.0010.0009.3310.0010.0010.0010.0010.00172.4910.7830عإيمانأيت مزياني2181831062583
1ناجحة/الدورة 08.0012.0010.5012.5010.4514.0012.0013.3310.0014.5012.2512.0012.00180.9911.3130عفتيحةبن لفقي3191931047827
1ناجحة/الدورة 11.0012.7512.5010.2511.6512.0007.0010.3312.0014.0013.0011.0011.00184.4911.5330عوهيبةبوحصير4191931041203
1ناجحة/الدورة 183.5111.4730غائبةغائبة12.7513.5013.7509.5012.5513.5008.0011.6713.0010.0011.50عامينة نور الهدىبوختالة5191931059459
1ناجحة/الدورة 10.2512.7512.0009.7511.1811.0010.0010.6712.5015.5014.0012.0012.00183.8111.4930عصارةبوسكسو6191931067547
1ناجحة/الدورة 162.5110.1630غائبةغائبة11.2512.7510.2507.0010.4011.7513.0012.1712.0010.0011.00عمروةتمالي7191931049532
1مؤجلة/الدورة 132.4908.2822غائبةغائبة06.25غائبة10.0011.7509.0011.0010.2505.7506.0005.8312.50عمريمتهمي8191931064236
َّ حميطوش9191931067573 1ناجح/الدورة 10.7512.7511.5008.7510.9809.0009.0009.0014.0010.0012.0013.0013.00173.8010.8630ععبد

1مؤجل/الدورة 07.5014.0007.2508.5008.9306.0009.0007.0010.5010.0010.2510.0010.00140.8008.8010ععبد الحميدرحال10181931071330
1مؤجل/الدورة 139.3008.7112غائبغائب07.7512.5011.5008.5009.9807.2508.0007.5011.0006.0008.50عشكيبرسول11191931059964
1ناجح/الدورة 11.2512.2511.7508.5011.0508.2508.0008.1711.0010.0010.5012.0012.00168.0110.5030عزهيرزيان12191931045620
1مؤجلة/الدورة 118.7007.427غائبةغائبة05.50غائبة07.2510.0009.5009.0008.8206.7506.0006.5011.00عأنفال سعادسالمي13191931064296
1مؤجل/الدورة 07.7510.7509.7509.0009.2003.7507.0004.8310.0002.0006.0005.0005.00123.4907.727عرمزيشيهب14181831047557
1ناجحة/الدورة 10.0011.2511.7509.5010.6811.7506.0009.8310.0010.0010.0010.0010.00166.2910.3930عنهادصابور15191931083752
1مؤجلة/الدورة 08.7511.7506.0006.5008.0706.0007.0006.3311.0004.5007.7512.0012.00127.1907.958عسندس حفصةصحية161935029160
1ناجحة/الدورة 07.5012.2512.2510.2510.4309.7511.0010.1711.0014.0012.5005.0005.00164.8110.3030عصابرينةصراردي17191931083648
1مؤجلة/الدورة 07.5011.7509.7509.5009.4306.7506.0006.5011.0004.0007.5011.0011.00139.8008.748عليليةعبروس18191931067620

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

27الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 08.2514.0012.5012.7511.5813.0013.0013.0012.0015.0013.5012.0012.00193.8012.1130علمياءعدة19191931083698
1مؤجلة/الدورة 12.0012.5010.0010.0011.1006.2506.0006.1711.0006.5008.7512.0012.00159.0109.9423عرانية منالعرجون20191931046593
1ناجحة/الدورة 08.2513.5010.2511.0010.4510.5008.0009.6711.0013.5012.2510.0010.00168.0110.5030عسندسعكروم21191931045524
1مؤجل/الدورة 12.0012.5010.2509.0010.9806.7504.0005.8311.0006.0008.5005.0005.00149.2909.3322عسيف الدينعالل شريف22191931083641
1مؤجلة/الدورة 82.5105.165غائبةغائبة10.2509.5008.5006.6005.7504.0005.1700.0001.0000.50غائبةعياسمينفراج23191931044596
1ناجحة/الدورة 12.7511.2512.2512.2512.2009.7509.0009.5014.0016.0015.0010.0010.00190.5011.9130علميسفليح24191931041284
1مؤجل/الدورة 108.5106.7812غائبغائب11.7509.0010.5007.1505.5009.0006.6710.5006.5008.50غائبععبد المالكلويفي25191931083665
1مؤجلة/الدورة 134.2908.3912غائبةغائبة08.2510.7511.0009.0009.7308.0009.0008.3310.0002.0006.00عخولةمالكي26181831085293
1مؤجل/الدورة 06.5012.2511.7510.2509.9810.0008.0009.3311.0010.0010.5010.0010.00158.7909.9223ععبد القادر هشاممتشاط27191931064414
1مؤجل/الدورة 130.8008.1812غائبغائب07.5010.7510.7507.5009.1306.5008.0007.0010.0008.5009.25عسميرياسف28181831086802
1ناجحة/الدورة 185.3111.5830غائبةغائبة14.2511.0012.5011.0012.4314.0013.0013.6710.0010.0010.00علينةيجد291632034760

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

28الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 10.5011.5013.0009.0011.1509.7506.0008.5010.0013.0011.5007.0007.00167.0010.4430عمروىبالطيب1191931042468
1مؤجل/الدورة 10.0012.7511.5008.0010.6006.5004.0005.6710.0003.5006.7510.0010.00146.5109.1623عمحمد أمينبراهيمي2181831070212
1ناجحة/الدورة 11.2512.7512.5009.0011.4809.5006.0008.3314.0010.0012.0012.0012.00175.7910.9930عايمانبلوناس3191931083566
1ناجحة/الدورة 12.3814.5010.0013.5012.3113.7508.0011.8314.0012.5013.2513.0013.00198.0912.3830عآمالبن اعمارة4191931088034
1ناجحة/الدورة 12.3813.0012.7512.0012.5414.5006.0011.6714.0010.0012.0010.0010.00194.4112.1530عخولةبن بلقاسم5191931091159
1ناجحة/الدورة 169.0110.5630غائبةغائبة10.5013.2510.0012.0011.2010.7509.0010.1713.0013.5013.25عنور الهدى بن دالل61932055416
1ناجحة/الدورة 10.3813.0013.5010.5011.8610.0014.0011.3311.0013.5012.2510.0010.00187.0911.6930عرقيةبن سالم7191931040970
1مؤجلة/الدورة 12.5007.0009.2505.7509.0706.2507.0006.5010.0005.0007.5015.0015.00140.2008.768معيدةمنالبن شناف81731061219
1مؤجل/الدورة 00.0000.0010.0010.00109.6106.856غائب03.67غائب09.3811.5008.0006.7508.8605.50عأمينبوحدوف9191931061955

1مؤجلة/الدورة 09.0012.2511.0006.5009.7505.2508.0006.1710.0002.0006.0010.0010.00138.0108.6313عسميةبوزيد10191931038967
1مؤجل/الدورة 03.5001.7500.0000.0027.4901.720غائب07.0002.33غائب00.0008.5001.70غائبغائبعنسيمبوغازي11191931083749
1ناجح/الدورة 10.0012.7510.0012.0010.9508.2508.0008.1710.0006.0008.0010.0010.00160.0110.0030عباللتيفن12191931083117
1مؤجل/الدورة 02.5007.5010.0010.0007.2503.0011.0005.6710.0010.0010.0009.0009.00118.5107.4116معيديوسفدومي131432052184
1ناجحة/الدورة 13.0013.5012.7513.0013.0312.5007.0010.6713.0012.0012.5011.0011.00198.3112.3930عإيمانرازم14191931064116
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0032.3002.020غائبغائبغائبغائب06.0006.7500.0003.23غائبعمحمد عالء الدينروان151731001351
1مؤجلة/الدورة 09.0008.2509.0010.5009.1509.0012.0010.0008.0005.0006.5012.0012.00146.5009.1611معيدةفريالزعبون161731072027
1مؤجلة/الدورة 02.0001.0010.0010.00126.2907.8916غائبة10.0006.0010.7510.5009.5306.0007.0006.33عرانيةسالم17191931041254
1ناجح/الدورة 10.0011.2512.2507.0010.3311.2507.0009.8311.0006.0008.5011.0011.00160.7910.0530ععالء الدينشريط18191931083669

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

28الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 10.0005.0010.0010.00139.8008.7423غائب10.2511.2510.0010.0010.3306.2504.0005.50عإسالمشويعل19191931090840
1ناجح/الدورة 12.5013.2509.5010.0011.2506.2506.0006.1712.0012.0012.0010.0010.00165.0110.3130عرمزي ريانعباد20191931089844
1مؤجل/الدورة 145.1009.0722غائبغائب10.3813.7510.0008.0010.4608.5007.0008.0011.0005.5008.25عأسامة عجرود 211939082336
1مؤجلة/الدورة 06.5005.5006.5007.0006.4002.5000.0001.6700.0000.5000.2500.0000.0069.5104.340معيدةايمانعليم221731101770
1ناجحة/الدورة 12.3814.2512.7511.5012.6908.5008.0008.3313.0014.5013.7510.0010.00189.3911.8430عمنارفرحاتي231932049473
1ناجحة/الدورة 11.7513.5012.7511.2512.3011.5007.0010.0011.0011.5011.2511.0011.00186.5011.6630عأمينةكولوقلي24191931040869
1ناجحة/الدورة 13.0013.5011.5014.0012.8513.5013.0013.3313.0014.5013.7512.0012.00207.9913.0030عأيةكويسي251932055331
1ناجحة/الدورة 10.2512.2512.0010.0011.1309.7506.0008.5010.0013.0011.5010.0010.00169.8010.6130عخولة خضرةمدادي26191931094560
1مؤجلة/الدورة 10.0012.5012.2510.5011.2806.2505.0005.8310.0010.0010.0000.0000.00150.2909.3924عهاجرمرسي27191931042381
1ناجحة/الدورة 10.0013.5013.5012.5012.2511.0009.0010.3310.0011.5010.7511.0011.00185.9911.6230عريمةمنان28191931045368
1ناجحة/الدورة 12.0007.0012.5010.2510.8010.5005.0008.6712.0011.0011.5011.5011.50168.5110.5330عأمالمنصوري29191931059399
1ناجحة/الدورة 11.3813.5011.7512.5012.1412.2509.0011.1711.0012.0011.5012.0012.00189.9111.8730علمياءنكاع30191931088056

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

29الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 12.2514.2512.5011.1312.5008.0011.0009.0010.0010.0010.0011.0011.00183.0011.4430عتودرت أغيالسأيت حمودة1191931049725
1ناجحة/الدورة 14.2515.7512.2515.2514.1514.5009.0012.6714.5012.0013.2513.0013.00219.0113.6930عالميةالعايب2191931051016
1ناجح/الدورة 11.5013.0012.2512.3812.2008.7513.0010.1713.0006.0009.5010.5010.50182.0111.3830عيونسبرغوث3191931041224
1ناجحة/الدورة 13.2513.2512.2512.0012.7013.2508.0011.5011.5011.0011.2513.5013.50197.5012.3430عأمينةبكاري4191931089908
1مؤجلة/الدورة 10.2511.7507.2508.5009.3010.0009.0009.6700.0014.0007.0013.0013.00149.0109.3116عياسمينبوسنة5181831064848
1مؤجل/الدورة 11.6314.7508.5013.0011.5907.0007.0007.0011.0000.0005.5011.0011.00158.9009.9323علطفيبوقرة6191931051867
1ناجحة/الدورة 12.0015.2510.0015.5012.7512.0010.0011.3310.0014.0012.0013.5013.50198.9912.4430علينة ذهبيةبومريجة7191931050800
1مؤجلة/الدورة 05.0005.7506.2507.0005.9306.0000.0004.0000.0000.0000.0013.0013.0084.3005.271عكاتياتقمونت8191931044489
1مؤجلة/الدورة 06.0013.7510.5011.5010.0007.2511.0008.5010.5002.0006.2512.5012.50150.5009.4125عرميسةحدوش9191931067483

1ناجحة/الدورة 12.5014.0010.5012.2512.1511.7513.0012.1711.0010.0010.5011.0011.00190.0111.8830عمنىحليس10191931078374
1مؤجلة/الدورة 10.2510.2511.2510.0010.5006.7506.0006.5004.0001.0002.5010.0010.00139.5008.7221ععبيرخلوفي11191931040025
1ناجحة/الدورة 10.2514.2511.0013.7511.9808.0006.0007.3311.0003.0007.0013.0013.00168.7910.5530عفريالدويب12191931067594
1ناجحة/الدورة 12.2514.2511.7513.5012.7512.0007.0010.3312.0014.0013.0011.0011.00195.4912.2230عأنفالزيتوني13191931089589
1ناجح/الدورة 13.5015.0012.0012.5013.1510.5009.0010.0011.0012.5011.7510.0010.00195.0012.1930عمحمدزيدات14191931059735
1ناجح/الدورة 09.7512.5009.5012.0010.6808.7505.0007.5012.0010.0011.0010.0010.00161.3010.0830عماهرسعيدون15191931042459
1ناجح/الدورة 11.7513.2511.7512.3812.1809.0009.0009.0011.0010.5010.7510.0010.00180.3011.2730عهشامسليح16191931059828
1ناجحة/الدورة 13.0015.0013.0013.5013.5012.2508.0010.8313.5011.0012.2510.5010.50202.4912.6630عإكرامشعباني17191931059435
1مؤجل/الدورة 12.2506.5002.5007.0007.1302.5000.0001.6700.0000.5000.2513.0013.0089.8105.616معيدأسامةطالب أحمد181731044152

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

29الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدمولودعبدلي191731086557
1ناجحة/الدورة 10.0013.5011.5011.5011.4510.7506.0009.1711.0010.0010.5010.0010.00173.0110.8130عهدىعبوب20191931041304
1ناجح/الدورة 10.2513.2510.7512.7511.5009.7510.0009.8313.0010.0011.5010.5010.50177.9911.1230عمحمدقهار21191931080450
1ناجح/الدورة 11.2514.5011.5013.8812.5010.5010.0010.3312.0010.0011.0011.0011.00188.9911.8130عمنيرلكحل22191931042475
1ناجحة/الدورة 11.7514.7511.5011.5012.2308.7507.0008.1712.0013.0012.5012.5012.50184.3111.5230عمفيدةلوناس23191931060017
1ناجحة/الدورة 12.2515.2512.7512.0012.9514.0008.0012.0015.0010.0012.5013.0013.00203.5012.7230عرشا صبرينمخطاري24191931044530
1ناجحة/الدورة 11.5014.0013.0011.8812.5314.0008.0012.0014.0013.0013.5012.0012.00200.3012.5230عسرينمناصر25191931044541
1ناجحة/الدورة 13.2514.5013.5014.6313.8512.5007.0010.6713.0014.5013.7511.0011.00209.0113.0630عسارةمنصوري26191931059569
1ناجح/الدورة 12.5013.7510.5013.3812.3309.2508.0008.8311.0012.0011.5013.0013.00185.7911.6130عزكرياءنايت حمود27191931059544

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

30الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 07.5014.2509.2511.5010.1809.0005.0007.6711.0012.5011.7514.0014.00162.3110.1430عوسام الغاليةأكير1191931060299
1ناجح/الدورة 13.2513.0013.0013.7513.2313.7510.0012.5013.5010.0011.7514.0014.00207.3012.9630عمرادأيت مختار2191931072005
1ناجحة/الدورة 13.7515.5012.5014.2513.8313.5013.0013.3314.0016.0015.0013.5013.50221.7913.8630عوسامبباسي3191931060036
1ناجح/الدورة 11.2514.2510.2513.7512.0507.7506.0007.1713.0012.0012.5010.0010.00177.0111.0630عمصطفىبلمولود4191931060258
1مؤجلة/الدورة 08.7512.5010.7508.7510.1006.5006.0006.3314.0006.5010.2514.0014.00154.4909.6625عندىبن عبد الباقي5191931067342
1ناجحة/الدورة 11.7515.0011.0014.5012.7314.5013.0014.0014.0011.5012.7512.0012.00206.8012.9330عنريمانبودينة6191931067707
1ناجحة/الدورة 06.5013.0010.7512.0010.1809.0010.0009.3313.5010.5012.0014.0014.00167.7910.4930عمريمبورنان7191931060013
1مؤجل/الدورة 05.7510.0009.0008.0008.0307.2505.0006.5012.0003.5007.7512.0012.00127.3007.968عاليسعبوسري8191931066726
1مؤجلة/الدورة 11.0011.0043.5002.721غائبةغائبةغائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.5008.5003.0003.25عشهينازبوكابوس9191931060185

1مؤجل/الدورة 00.0000.000.0000.000غائبغائبغائبغائبغائبغائب00.0000.0000.0000.0000.00عيوسفتوات10181831091299
1ناجحة/الدورة 10.5014.0012.5011.5012.0008.2510.0008.8313.5011.5012.5013.0013.00184.4911.5330عسهامتوازي11191931039841
1ناجح/الدورة 10.5014.0009.7513.0011.4810.2508.0009.5011.0010.0010.5010.0010.00174.3010.8930عالطاهرجبالي12191931067425
1ناجحة/الدورة 07.5014.5011.0010.0010.4511.2507.0009.8314.0010.0012.0012.0012.00169.9910.6230عسيسلياجعود13191931067530
1ناجحة/الدورة 06.0014.7509.5011.5009.9009.2513.0010.5011.0010.0010.5011.0011.00162.5010.1630عأميرةجموحي14191931039748
1ناجحة/الدورة 11.0016.0009.7513.0012.0307.0008.0007.3310.0010.0010.0012.0012.00174.2910.8930عامينةحمالوي15191931060104
1ناجحة/الدورة 13.5013.5009.5012.5012.1012.2508.0010.8311.0012.0011.5013.0013.00189.4911.8430عنور الهدىحميدي16191931047910
1مؤجل/الدورة 08.5008.2509.5005.0008.0508.0003.0006.3312.5006.0009.2510.0010.00127.9908.003ععبد النورخوجة17191931046631
1مؤجلة/الدورة 08.2512.0010.0006.7509.2309.7511.0010.1711.0010.0010.5013.5013.50157.3109.8320عنايلةريان18191931067339

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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:  

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

30الفوج: جذع مشتركالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر2م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر2م
ت.أ

20/10
5مادة   

3/ر2م
6مادة 

2/ر1م
5/3ت.م 

7مادة 
2/ر1م

8مادة 
2/ر1م

4/2ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.5015.0010.2513.5012.5310.7513.0011.5014.5013.5014.0014.0014.00201.8012.6130عمالحةسليماني19191931078741
1ناجحة/الدورة 12.2514.0011.2511.5012.1509.0008.0008.6712.0013.5012.7513.5013.50186.5111.6630عأحالمسيساني20191931067374
1ناجح/الدورة 10.0014.7509.7510.0010.8807.7508.0007.8312.0014.5013.2514.0014.00172.7910.8030عمروانصالحي21191931080460
1مؤجلة/الدورة 08.0007.5010.0009.5008.8006.7509.0007.5010.5001.5006.0014.5014.50137.0008.568معيدةصباحعبيدي221731091209
1مؤجل/الدورة 00.0000.0012.0000.750غائبغائبغائبغائبغائبغائب00.0000.0004.0000.0001.20عأيمنعمور23191931060079
1ناجحة/الدورة 13.7516.0011.5014.0013.5814.2514.0014.1715.0016.0015.5014.0014.00223.3113.9630عسارةغانية24191931060153
1ناجحة/الدورة 10.7515.7505.5014.0010.8310.0010.0010.0014.0014.0014.0012.0012.00178.3011.1430عمريم قرازم251933024288
1مؤجل/الدورة 06.5013.7509.0008.7509.1509.0007.0008.3311.0010.0010.5000.0000.00137.4908.599عأيمنلعقاب26191931066687
1مؤجلة/الدورة 06.0014.0014.00110.4906.9111غائبة06.8312.00غائبة06.5008.2500.0014.0006.4010.25عهبة هللالقرادة2719330224295
1ناجحة/الدورة 11.0014.5011.7512.0012.1312.5008.0011.0014.0012.0013.0012.0012.00192.3012.0230عهناءولد فروخ28191931040047

الدليل : 
5/ر:3:فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة - م:3مادة 5/ر:2:تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال - م:2مادة 5/ر:3 - م:1:مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال 1مادة -
1 :مناهج وتقنيات البحث في علوم اإلعالم واإلتصال 5مادة 20/ر:10ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:2:اقتصاديات وسائل اإلعالم - م:4مادة -  - 
2/ر:1:أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية - م:7مادة 5/ر:3ت.م:التعليم المنهجية - م:2/ر:1:تحليل البيانات الصحفية - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة أجنبية - م:9مادة 4/ر:2ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:2/ر:1:مدخل للعلوم القانونية - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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