
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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

31الفوج: 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 11.5010.5011.2513.0011.5312.2513.0012.5012.0003.0007.5011.2511.25179.0511.1930عمروى مروان 11932050167
1مؤجلة/الدورة 136.3008.529غائبةغائبة09.5009.0008.2512.0009.5307.0010.0008.0010.0007.0008.50عثفاثأكلي2191931083806
1مؤجل/الدورة 10.0008.2510.7511.7510.2308.7510.5009.3309.0004.0006.5014.0014.00157.2909.8323ععبدالسالمامزياني3191931089969
1ناجحة/الدورة 12.8809.5010.2512.0311.2510.2506.5009.0010.0003.0006.5010.0010.00162.5010.1630ععبيربلعيدي4181831066943
1مؤجل/الدورة 06.5010.5007.5012.5008.8012.0002.5008.8306.0002.0004.0015.0015.00137.4908.5914عمحمدبلغاش5191931051971
1مؤجل/الدورة 06.3806.2512.5010.0008.9107.0010.0008.0011.0002.0006.5010.0010.00136.1008.5115إدماجمحمد شمس الدينبن شهرة6181831047336
1ناجحة/الدورة 11.5007.2514.0012.5011.6010.7513.5011.6714.0003.0008.5014.0014.00182.0111.3830عسلينة مريمبن محمد7191931061993
1مؤجلة/الدورة 06.5010.0004.0010.5007.2511.2505.0009.1716.0002.0009.0013.5013.50131.5108.2216عأمالبوترعة8191931073044
1ناجحة/الدورة 11.3808.7508.5013.2510.3611.7508.5010.6710.0003.0006.5012.0012.00160.6110.0430عياسمينبودراع9191931062318

1مؤجلة/الدورة 04.0005.5001.0010.5004.7008.0005.0007.0012.0004.0008.0012.0012.0096.0006.008عريانبوسنينة10191931085469
1ناجحة/الدورة 11.5009.7511.2512.5011.2811.5006.5009.8316.0004.0010.0013.2513.25175.5410.9730عيسرى منالبوعمامة11191931049615
1مؤجل/الدورة 08.5007.2510.7511.7509.5708.5000.0005.6702.0003.0002.5010.2510.25127.9608.0011عكمالبوقرو12191931049499
1ناجحة/الدورة 13.2502.5012.2515.0011.1512.0010.0011.3316.0004.0010.0011.0011.00176.4911.0330عفاطمةتاتولت13181831092352
1ناجح/الدورة 12.0006.7510.7513.0010.7811.0011.5011.1712.0002.0007.0010.5010.50165.8110.3630عوليدحراق14191931047940
1مؤجل/الدورة 08.8807.5008.7512.2509.2407.5008.0007.6710.0003.0006.5011.7511.75140.1608.768عانيسحماش15181831083269
1ناجحة/الدورة 13.7510.7513.0013.2512.8313.0010.0012.0016.0002.0009.0014.5014.50196.8012.3030عمونيةزاوشي16191931049781
1مؤجل/الدورة 11.3805.7508.0012.0009.3608.5011.5009.5012.0002.0007.0010.5010.50146.6009.1615ععبد الحكيمزواوي17191931045531
1ناجح/الدورة 11.3807.7511.7512.7511.0410.0010.5010.1710.0003.0006.5012.0012.00165.9110.3730ععماد الدينزيدان18191931045405

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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

31الفوج: 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 13.7514.2510.0016.0013.1813.2514.5013.6714.0005.0009.5017.0017.00208.8113.0530عروميساءسايح19191931073383
1مؤجل/الدورة 07.3809.0013.0010.2509.9610.0006.0008.6706.0002.0004.0011.2511.25144.8609.0514عأيمن محمد أمينسلمان201731097261
1مؤجلة/الدورة 11.7510.0006.0012.7509.8810.0006.5008.8302.0003.0002.5011.5011.50141.7908.8619عليلياعماري21191931089994
1ناجحة/الدورة 13.0011.7512.0014.7512.8011.7513.0012.1712.0001.0006.5013.0013.00190.5111.9130عنور الهدىعمراوي22191931045572
1مؤجل/الدورة 09.5008.5011.0010.0009.8507.2507.0007.1710.5007.0008.7510.0010.00147.5109.2213معيدكمالعمروش231731054305
1ناجحة/الدورة 13.5011.2510.0012.5011.8011.0008.5010.1714.0005.0009.5011.5011.50179.0111.1930عهندفورار24191931078407
1ناجحة/الدورة 14.0013.2511.7514.5013.2813.2514.5013.6704.0013.0008.5014.0014.00204.8112.8030عأمالقبايلي25191931010603
1ناجحة/الدورة 14.0013.2512.0014.7513.4012.7514.5013.3316.0008.0012.0014.0014.00211.9913.2530عنسرينقريشي26191931043280
1مؤجلة/الدورة 12.5009.2507.0011.5010.0010.7508.0009.8308.0005.0006.5010.5010.50152.9909.5624عأميرة غزالنلعوامي27191931064290
1مؤجلة/الدورة 12.2508.5008.0013.0010.3810.5007.5009.5006.0002.0004.0011.2511.25151.5509.4724عإكراممداح28191931090843
1ناجحة/الدورة 12.2512.5011.5014.0012.4311.5010.5011.1710.0004.0007.0018.0018.00189.8111.8630عنور الهدىمعسكري29191931088651
1مؤجلة/الدورة 12.8808.5010.0005.0009.5611.0008.5010.1706.0013.5009.7511.5011.50157.1109.8218عطاوسمعيشو30191931093322

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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

32الفوج: 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 11.7510.5008.0011.7510.3814.5010.0013.0015.0002.0008.5013.2513.25173.0510.8230عوجدانأقمنفاد1191931042487
1مؤجل/الدورة 05.0008.0010.5006.7507.6005.2511.0007.1709.0004.5006.7510.0010.00121.0107.568معيدعبد الغنيبن اعمر2181831053021
1مؤجلة/الدورة 06.0008.7502.0012.2506.6007.2510.0008.1712.0007.0009.5013.2513.25122.7607.6710عاكرامبن حسين3191931083800
1مؤجل/الدورة 07.0010.0003.5012.7507.7005.2508.5006.3308.0002.0005.0000.0000.00105.9906.6210عمحمدهشامبن سالم4191931025409
1مؤجل/الدورة 12.0010.0007.0013.0010.3010.0005.0008.3302.0003.0002.5013.7513.75146.7409.1724عأحمدبن سعيد51636010397
1مؤجلة/الدورة 10.5006.5004.0012.0008.0510.5003.0008.0016.0001.0008.5013.7513.75135.2508.4516عمروىبن شيخ6191931089880
1ناجحة/الدورة 10.7511.0010.0013.2511.0811.5007.5010.1715.0009.0012.0012.2512.25177.5611.1030عيسرىبن عياد7181831042886
1مؤجل/الدورة 08.2510.0000.5014.0007.4308.0005.0007.0008.0004.0006.0015.7515.75123.0507.6911عمحمد أنيسبن عيسى8191931072914
1ناجحة/الدورة 13.0010.0010.0012.0011.3010.0006.0008.6716.0002.0009.0015.0015.00172.0110.7530عإيمانبوالقابول9191931089828

1مؤجلة/الدورة 06.5009.2510.0012.5009.3011.7506.0009.8312.0002.0007.0013.7513.75150.2409.3916عإخالصبوركايب10191931061698
1مؤجل/الدورة 06.0008.0007.0011.5007.8010.2510.0010.1705.0002.0003.5012.7512.75128.2608.0211عاءسالم انيسبوشلغوم11191931059906
1ناجحة/الدورة 10.0012.5012.0014.5012.0012.0005.0009.6713.0006.0009.5014.0014.00182.0111.3830عصبرينةتونسي12181831046351
1مؤجلة/الدورة 03.5008.7500.5011.5005.2510.2510.5010.3304.0004.0004.0010.5010.50101.9906.3711عسارةجوري13191931081545
1ناجح/الدورة 08.2508.7508.7514.0009.6511.2510.0010.8314.0002.0008.0015.0015.00159.9910.0030عأنيس نوفلداف بن سليمان14191931051240
1ناجح/الدورة 11.7509.5010.0013.0011.0310.7510.0010.5008.0004.0006.0013.7513.75167.5510.4730ععبد الفاظلسعدادو15191931039002
1مؤجلة/الدورة 09.5010.7508.7510.0009.6310.0005.0008.3308.0002.0005.0011.7511.75143.0408.9414عصبرينةسليمي16191931039856
1مؤجلة/الدورة 10.5009.7505.5014.0009.5510.7511.5011.0010.0000.0005.0013.2513.25151.7509.4818عوسامسوالمة17191931042383
1مؤجلة/الدورة 09.2508.5007.5009.0008.5308.7510.5009.3305.0003.0004.0013.2513.25134.5408.413عميليسةسي بشير18191931061902

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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

32الفوج: 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 10.0009.7507.2513.0009.7311.7506.5010.0015.0009.0012.0013.7513.75165.0510.3230عرانيةشاليف19191931039809
1ناجحة/الدورة 10.7511.2511.0012.5011.2813.7512.5013.3310.0011.0010.5018.0018.00191.7911.9930عنسرينشوكري20171931077436
1مؤجل/الدورة 98.2906.142غائبغائب08.7508.2503.5009.0007.1306.0010.0007.3301.0004.0002.50عحمزةعياد21191931039791
1مؤجل/الدورة 06.5006.0000.5009.0005.1001.0007.5003.1702.0000.0001.0000.0000.0062.5103.910عأميرقديري22191931046546
1مؤجل/الدورة 07.0006.5010.2505.0007.4805.5005.0005.3310.0005.0007.5012.0012.00117.7907.368معيدرياض مدينكري231731052537
1مؤجلة/الدورة 08.7509.0005.2513.2508.6512.5008.0011.0015.0000.0007.5013.0013.00147.5009.2213عسميةمخباط24181831042642
1مؤجل/الدورة 05.5009.2508.5010.7508.2006.5010.0007.6701.0001.0001.0000.0000.00107.0106.697عكريممزرار25191931040030
1مؤجل/الدورة 10.0008.2510.0012.0010.0510.2510.5010.3302.0009.0005.5014.2514.25156.7409.8026ععمرمعيز26191931049485
1ناجحة/الدورة 12.2509.7510.0012.0011.0312.2505.0009.8315.0000.0007.5013.7513.75168.5410.5330عشيماءنعيمي27191931042362
1ناجحة/الدورة 12.0009.2508.5012.2510.4512.2507.0010.5008.0002.0005.0015.7515.75161.7510.1130عامالوداحي28191931040070

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  11:39:00حرر 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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

33الفوج: 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 11.2505.5003.0010.0007.3807.7510.0008.5006.0006.0006.0014.5014.50125.8007.8613عهشامبلعيدي1191931067355
1مؤجلة/الدورة 09.5009.0005.7511.5008.6811.2510.0010.8306.0011.0008.5012.0012.00148.2909.2713عبثينةبلقايد2191931062109
1مؤجلة/الدورة 11.2508.0005.0013.0009.0705.5011.5007.5006.0000.0003.0012.7512.75131.9508.2513عمريمبن شريف3191931090010
1مؤجلة/الدورة 12.5005.7507.5000.0005.0000.0000.0000.0000.0000.0072.5004.535غائبة06.5006.50عوفاءبوجمعي4191931085695
1مؤجلة/الدورة 12.5010.2508.2511.7510.6312.0004.0009.3301.0011.0006.0013.5013.50159.7909.9926عابتسامبوزياني5191931040067
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0005.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0010.0000.630معيدفيصلبومعزوزة61731092434
1ناجحة/الدورة 14.0009.7510.1310.5011.2909.0012.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00172.9010.8130إدماجراويةحجوط71532066027
1مؤجل/الدورة 11.5009.0007.5010.7509.6510.0010.0010.0014.0002.0008.0014.2514.25156.7509.8018عاسماعيل شعيبخوني8191931067208
1مؤجلة/الدورة 09.0008.5005.5012.0008.4511.0006.0009.3308.0000.0004.0013.2513.25133.7408.369عساميةدغار9191931042348

1ناجحة/الدورة 11.7514.5006.2513.0010.9013.0010.0012.0010.0006.0008.0011.2511.25172.2510.7730عآسيازعتر10191931073013
1ناجحة/الدورة 11.2512.2511.7512.0011.7511.2510.0010.8315.0012.0013.5011.7511.75188.7411.8030عالزهراءزواوي11191931066722
1مؤجل/الدورة 11.7508.5006.7512.0009.6510.0010.0010.0005.0003.0004.0010.0010.00144.5009.0316ععماد الدينسناتي121731069932
1ناجح/الدورة 11.0009.5012.0010.5010.9012.0010.0011.3307.0003.0005.0012.7512.75165.7410.3630ععبد القادرشريفي13191931053706
1مؤجل/الدورة 11.8812.5002.0010.5008.7605.5006.0005.6712.0009.0010.5000.0000.00125.6107.8519عفوزيعبد العزيز14191931049678
1مؤجلة/الدورة 07.0008.0007.5008.0007.5510.5011.0010.6708.0003.0005.5010.0010.00128.5108.036عرانياعلواش15191931040957
1مؤجلة/الدورة 08.0008.5007.2512.7508.8210.0008.0009.3308.0010.5009.2515.0015.00149.6909.3611عرحمةفراط16181831049687
1مؤجل/الدورة 10.5009.0006.0013.5009.4510.0007.5009.1701.0010.0005.5015.7515.75148.7609.3016عالمهدي رمزيقاقة17191931062102
1مؤجل/الدورة 07.0009.0010.5007.5008.5504.0005.0004.3310.0004.0007.0010.0010.00122.4907.668معيدياسينقرباج18181831042882

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  11:39:01حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

33الفوج: 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 11.2512.0003.0013.2509.3211.7507.0010.1701.0001.0001.0016.7516.75142.4608.9021عمحمد ضياء الدينقسوم191831047337
1ناجحة/الدورة 11.5011.0010.0009.0010.4511.7514.0012.5004.0008.0006.0016.5016.50170.5010.6630عمريمقاللش20191931060251
1ناجحة/الدورة 12.2511.5013.0014.0012.6812.7512.5012.6716.0013.0014.5015.0015.00208.8113.0530عنريمانكباب21191931080483
1ناجح/الدورة 13.0006.0010.0012.5010.6010.7510.0010.5003.0004.0003.5015.7515.75160.2510.0230عياسينكويتيني22191931089802
1مؤجل/الدورة 09.0011.0005.2512.0008.8811.0007.0009.6710.0002.0006.0013.0013.00142.8108.9316عمحمد كمالكيارد23191931039916
1مؤجلة/الدورة 10.0007.0006.0012.0008.6008.2500.0005.5007.0000.0003.5015.0015.00124.5007.7811عنهىلعبادي24191931080553
1مؤجل/الدورة 08.7506.0008.5013.0008.9810.0010.5010.1712.0002.0007.0013.7513.75148.0609.2513عسميرلكحل25191931049430
1ناجحة/الدورة 12.3808.5011.7513.5011.6413.0007.0011.0005.0002.0003.5015.0015.00171.4010.7130عمريملكحل26191931039136
1مؤجلة/الدورة 09.0011.5007.0015.0010.1012.5010.5011.8301.0008.0004.5013.0013.00158.4909.9126عرانيا ليليامحفوظ27191931039808
1مؤجل/الدورة 08.2505.5000.5011.0005.9307.5006.0007.0006.0000.0003.0014.5014.50100.8006.306عساميمدور28191931064171
1ناجح/الدورة 10.0011.2509.5013.5010.8010.7510.0010.5010.5004.0007.2510.0010.00164.0010.2530معيدرمزيمصفح29181831047240
1مؤجل/الدورة 07.5006.5008.5007.5007.6008.5006.5007.8305.0002.0003.5013.7513.75120.2407.521عمحمد راميمالين301731075519
1مؤجلة/الدورة 09.0010.0006.0012.7509.0511.7507.0010.1713.0010.0011.5012.7512.75156.7609.8020عنسيمةموسلمال31191931054324
1ناجحة/الدورة 12.5010.7505.5014.0010.3510.7512.0011.1710.0010.0010.0012.2512.25169.2610.5830عسارةواكر32191931061987

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  11:39:03حرر 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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

34الفوج: 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 08.2510.2508.2512.0009.4014.0006.5011.5011.0005.0008.0010.0010.00154.5009.6618عمونيةأودوة1191931067696
1مؤجل/الدورة 10.2508.5007.0011.5009.1808.5004.0007.0001.0002.0001.5013.5013.50129.3008.0811عمحمد رياضالعيد2191931063980
1مؤجل/الدورة 10.5006.7510.0013.0010.1009.7500.0006.5000.0001.0000.5015.0015.00136.5008.5321عصهيببهيج3191931067277
1مؤجل/الدورة 11.0007.5006.5010.2508.8011.5006.0009.6715.0006.0010.5015.0015.00153.0109.5618عماسينيسابوباية4191931089998
1مؤجلة/الدورة 09.2508.0007.0013.2509.1310.5007.5009.5008.0002.0005.0008.0008.00137.8008.618عوسيلةبوحفص5191931094974
1مؤجلة/الدورة 10.5008.7508.7510.2509.5711.5007.0010.0015.0003.0009.0013.5013.50157.2009.8218عإسراءبوشاقور6191931085805
1ناجح/الدورة 10.0008.0010.7513.2510.4811.5008.5010.5008.0005.0006.5012.5012.50161.8010.1130عمحمدبوعكوك7191931082773
1مؤجلة/الدورة 04.2509.5010.7510.0008.4006.7507.5007.0014.0000.0007.0013.5013.50132.5008.2813عصليحةبوغربي8191931049752
1مؤجلة/الدورة 10.0009.0008.0008.0008.8008.5010.0009.0010.0009.0009.5010.0010.00144.0009.0010معيدةشيماءبولجنوح9181831069807

1ناجحة/الدورة 10.7510.0011.2513.7511.3512.5010.5011.8315.0002.0008.5008.0008.00173.9910.8730عليلىبوهالل10191931066999
1مؤجل/الدورة 53.9903.370غائبغائب01.5005.7504.5007.2504.4005.0000.0003.3300.0000.0000.00عيانيس سليمبوهالل11181831070334
1مؤجلة/الدورة 11.0009.0010.2508.0009.7810.0007.0009.0011.0008.0009.5012.0012.00155.8009.7416معيدةأميرةحقيرة12181831092472
1مؤجلة/الدورة 07.0008.0008.5013.2508.9013.7507.0011.5000.0004.0002.0011.0011.00138.5008.6611عانياحمو13191931060106
1ناجحة/الدورة 10.0011.2511.2514.5011.5314.2510.0012.8305.0006.0005.5016.5016.50181.2911.3330عسارةخيار14191931054645
1مؤجلة/الدورة 10.0009.0011.7512.7510.8805.0000.0003.3300.0000.0000.0007.5007.50126.2907.8920عليندةربوح15181831044769
1مؤجل/الدورة 06.5006.2507.0013.2507.9510.0005.0008.3305.0002.0003.5013.5013.50124.9907.819عمحند شريفشعبان16191931052049
1مؤجل/الدورة 07.7508.5011.0011.7509.6806.5006.5006.5006.0002.0004.0015.0015.00139.3008.7111عرمزيشيخي17191931060139
1ناجحة/الدورة 12.0007.7511.5012.5011.1014.2512.5013.6710.0002.0006.0008.0008.00172.0110.7530عإكرامعاللو18191931083538

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  11:39:04حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

34الفوج: 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 15.0010.2508.5013.0011.7014.0013.0013.6713.0008.0010.5014.5014.50193.5112.0930عفاطمة سرينعمارة19191931067589
1مؤجلة/الدورة 07.5006.5011.0012.7509.4005.0000.0003.3300.0000.0000.0012.0012.00115.9907.2511عمنالقساس20181831045078
1ناجحة/الدورة 11.0009.2513.2512.0011.5310.0005.0008.3313.0007.0010.0011.0011.00171.2910.7130عياسمينكراز21191931087296
1مؤجلة/الدورة 08.7509.0010.0012.7509.9810.0007.0009.0004.0009.0006.5012.5012.50152.3009.5214عشيماءكسراوي22191931089681
1مؤجل/الدورة 02.0005.2512.2509.0007.1309.0003.0007.0000.0000.0000.0010.0010.00102.3006.396عمحمد أمينلعروسي رويبات23191931067021
1ناجحة/الدورة 10.2510.7511.5012.7511.2313.2510.0012.1714.0007.0010.5014.0014.00183.8111.4930عمارية مونىماتوس24191931064461
1مؤجل/الدورة 10.5008.7510.0010.2509.9510.7510.0010.5012.0003.0007.5013.0013.00159.0009.9423عالياس مسيلمخزومي25191931067213

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  11:39:05حرر 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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

35الفوج: 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 12.0011.5011.2513.7512.0313.0008.5011.5008.0005.0006.5015.5015.50183.3011.4630ععماد الدينأوقنون1191931040027
1ناجح/الدورة 12.0009.5010.5013.5011.3512.7512.0012.5010.0004.0007.0016.5016.50181.5011.3430عأيمنالعجرود2191931051941
1مؤجلة/الدورة 13.5008.0007.0012.7510.3010.2507.0009.1708.0002.0005.0010.5010.50151.0109.4424عريانبداوي3191931041350
1مؤجلة/الدورة 08.2508.7507.0007.5007.8310.5010.0010.3301.0004.0002.5013.0013.00127.2907.966عنايلةبن أمزال4191931085649
1مؤجل/الدورة 06.0002.7505.0000.0003.8507.0010.0008.0008.0000.0004.0000.0000.0070.5004.412معيدحمزةبن حبوش51731101127
1مؤجل/الدورة 07.5007.5005.5008.0007.0010.2506.0008.8301.0006.0003.5000.0000.00103.4906.473عباللبن سماية6191931082569
1مؤجل/الدورة 09.5008.0011.0011.5010.0511.0008.5010.1708.0004.0006.0008.0008.00151.0109.4425ععبد الحميدبن مومة7191931085541
1ناجحة/الدورة 12.0010.0010.0013.2511.2512.0008.0010.6712.0000.0006.0015.5015.50172.0110.7530عهاجر لبنىبوشكر8191931047920
1مؤجل/الدورة 08.7506.0011.7513.2510.0012.7507.5011.0001.0002.0001.5010.0010.00146.0009.1326عمحمدبويض9191931088533

1ناجحة/الدورة 10.7510.0007.0012.5009.8213.2510.0012.1715.0006.0010.5011.5011.50167.2110.4530عمريمجلي10191931089881
1ناجحة/الدورة 12.7510.5011.0012.7511.7812.5007.5010.8316.0005.0010.5012.0012.00183.2911.4630عوسامجياللي11191931081816
1مؤجلة/الدورة 07.0007.7504.2510.6307.0506.7506.0006.5007.0000.0003.5007.0007.00104.0006.505معيدةفراححمزة12181831053148
1ناجحة/الدورة 12.0009.0013.0014.0012.1011.5012.0011.6716.0006.0011.0000.0000.00178.0111.1330ععبير فاتنخبوزة13191931062023
1مؤجل/الدورة 11.5008.0010.0012.7510.6011.0010.0010.6702.0002.0002.0012.5012.50154.5109.6626عمحمودخياطين14191931046846
1مؤجلة/الدورة 11.0010.2507.0012.5009.9512.2510.0011.5014.0008.0011.0000.0000.00156.0009.7524عفاطمة الهامدهري15191931066968
1مؤجل/الدورة 10.0007.0004.7507.2507.2810.0010.5010.1710.5014.0012.2511.5011.50139.3108.7115إدماجأمينرماز161631105982
1مؤجلة/الدورة 06.0009.0003.0005.0005.5007.0005.0006.3310.0010.0010.0011.0011.00104.9906.565معيدةزهرة نجيةستيتي17181831092610
1ناجحة/الدورة 11.0010.7510.0013.7511.2013.2510.5012.3312.0004.0008.0014.0014.00178.9911.1930عخولةسقالب18191931066788

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  11:39:07حرر 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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

35الفوج: 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 12.5007.0008.5010.0009.7007.5007.5007.5001.0003.0002.0012.0012.00135.5008.4711عمحمد رضاشيخ19191931041385
1ناجحة/الدورة 14.5011.0010.5015.0012.7013.5015.5014.1716.0013.5014.7514.0014.00213.0113.3130عمونيةطيباوي20191931043044
1مؤجل/الدورة 09.2508.7510.0011.5009.8208.5007.0008.0002.0000.5001.2514.0014.00138.7008.6711عنديرعابد21191931084039
1مؤجل/الدورة 11.0005.0008.2511.0008.9807.5006.5007.1705.0001.0003.0015.5015.50132.8108.3011عاحمد انيسعبد القادر22181831047536
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائب00.0000.0000.0000.00غائب00.00غائبغائبعمصطفيعزاز رحماني231738067069
1ناجحة/الدورة 14.2509.5012.0012.0012.1813.0010.5012.1716.0004.0010.0014.0014.00192.3112.0230عرانيةعوشر24191931089630
1ناجحة/الدورة 11.7509.5012.5012.0011.5812.7512.0012.5013.0006.0009.5013.0013.00185.3011.5830عفطيمةقاني25191931089708
1ناجحة/الدورة 12.0010.5010.5012.5011.3513.7510.0012.5013.0006.0009.5015.0015.00185.0011.5630عفريالكاسل26191931041282
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000معيدةلمياءمباركي271535031492
1ناجحة/الدورة 11.5010.5010.7513.0011.3812.5011.5012.1713.0002.0007.5013.5013.50178.8111.1830عمالكمرادي28191931088768
1ناجحة/الدورة 13.5008.2513.0013.0012.2013.5011.5012.8311.0008.0009.5014.5014.50193.9912.1230عمليسةمنصوري29191931067684
1مؤجل/الدورة 07.0008.5006.5010.5007.8512.5006.5010.5005.0004.0004.5014.5014.50133.5008.3411عالطيبميلودي30191931025005

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  11:39:08حرر 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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

36الفوج: 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 12.5012.0011.0014.2512.3011.0012.5011.5014.0005.0009.5016.5016.50193.0012.0630عمنالباسطة1191931067686
1مؤجل/الدورة 11.5007.2510.2514.0010.7810.0010.5010.1706.0002.0004.0013.5013.50159.8109.9926ععصامبدر الدين2191931046826
1مؤجلة/الدورة 11.0009.7500.0011.0007.4512.0010.5011.5008.0005.0006.5010.0010.00132.0008.2516عزينببن النوي31935006664
1ناجحة/الدورة 11.7511.7511.0014.7512.1310.0007.0009.0016.0007.0011.5008.5008.50179.8011.2430عرانيةبن شطارة4191931063815
1ناجحة/الدورة 15.0012.5013.0015.5014.0013.0013.5013.1714.0012.0013.0013.5013.50219.0113.6930عمريمبن شيخ5191931067056
1مؤجل/الدورة 11.5007.2508.5011.0009.6508.5005.5007.5002.0001.0001.5014.0014.00136.0008.5011ععمربن عامر6191931082765
1مؤجلة/الدورة 11.5009.0010.0009.2510.1010.2511.0010.5006.0006.0006.0015.0015.00159.5009.9726عوردة رحمةبن عبد هللا7191931039975
1ناجح/الدورة 11.2508.5010.0010.0010.0709.1310.0009.4210.0006.0008.0018.0018.00162.9610.1930معيدانيسبن فاتح8181831084536
1ناجحة/الدورة 14.7513.2512.0015.5013.7813.2513.5013.3316.0008.0012.0015.5015.50217.2913.5830عفهيمةبن لشهب9191931053910

1مؤجل/الدورة 13.5008.7810.5010.5010.5012.0004.0008.0016.5016.50151.8009.4923غائب12.7511.25عصبرينةحاجي101932025267
1مؤجل/الدورة 10.0009.0010.2513.5010.5810.5002.0007.6706.0003.0004.5013.0013.00150.8109.4324عمحمد حسامحواج11191931046839
1ناجحة/الدورة 11.5010.0011.2513.2511.4810.0011.5010.5012.0005.0008.5015.0015.00178.3011.1430عفوزيةدايد12191931050790
1مؤجلة/الدورة 05.5000.0005.0005.0004.1501.2510.0004.1711.0011.5011.2511.0011.0087.5105.477معيدةرانيةدومة بوطيبة131731069488
1مؤجلة/الدورة 08.5010.7510.7511.5010.2310.0008.0009.3304.0000.0002.0012.0012.00146.2909.1424ععبيررابحي14181831090694
1ناجحة/الدورة 12.0011.5012.0013.0012.1010.5011.0010.6713.0004.0008.5012.0012.00182.0111.3830عمنالرايح15191931041393
1ناجحة/الدورة 12.0011.7510.7513.0011.7808.5012.5009.8315.0008.0011.5011.5011.50181.7911.3630عسلمىرحال16191931063852
1مؤجلة/الدورة 09.0007.2512.2511.5010.1308.2510.0008.8308.0001.0004.5017.0017.00153.7909.6123عرانيةزاهي17191931080589
1مؤجلة/الدورة 09.0009.0010.5012.5010.1511.0006.0009.3305.0001.0003.0015.0015.00150.4909.4124عليدياسي الخيضر18191931078497

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  11:39:10حرر 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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

36الفوج: 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 12.0010.5010.0012.2511.1512.2510.0011.5010.0000.0005.0015.0015.00171.0010.6930عرهامشاطر19191931085829
1مؤجل/الدورة 11.0006.5012.5009.0010.1509.2505.0007.8307.0006.0006.5000.0000.00137.9908.6220معيدجمال الدينشعبي20181831084573
1مؤجلة/الدورة 10.0008.5011.2505.5009.1810.2510.0010.1710.0004.0007.0012.0012.00148.3109.2718معيدةاسماءصالح211631081258
1مؤجل/الدورة 08.0008.0010.0012.7509.5510.0004.0008.0012.0001.0006.5015.5015.50148.0009.2516عمحمد فؤادصحراوي22191931054728
1ناجحة/الدورة 11.5010.2507.5013.7510.5013.5010.0012.3314.0005.0009.5013.0013.00173.9910.8730عبايةعقابة23191931088691
1مؤجلة/الدورة 13.0010.0006.0013.5010.4010.2502.5007.6714.0008.0011.0000.0000.00149.0109.3127عرباب أحالمعمران24191931053231
1ناجحة/الدورة 12.0010.0010.0012.2511.0508.0008.0008.0016.0006.0011.0014.5014.50171.0010.6930عفريالعوار25191931039021
1مؤجلة/الدورة 12.5010.2511.0012.5011.6008.0006.5007.5001.0005.0003.0014.5014.50159.0009.9421عهبةعيساوي26191931044430
1مؤجلة/الدورة 10.0008.2509.0010.0009.3510.0007.5009.1713.0004.0008.5011.5011.50149.5109.3416معيدةنسرينقايدي27181831047369
1ناجحة/الدورة 14.0013.5011.5015.7513.5013.0013.5013.1716.0012.0014.0014.5014.50217.0113.5630عنريمانقسمي28191931088024
1مؤجل/الدورة 13.7509.5007.5012.7510.8310.5005.5008.8305.0006.0005.5000.0000.00145.7909.1123ععماد الدينلونيس29191931083835
1ناجحة/الدورة 13.5012.0008.0013.0011.4511.7516.0013.1706.0012.5009.2510.5010.50183.0111.4430عدليلةليماني30191931085446
1مؤجل/الدورة 07.5008.0006.5010.2507.8502.0007.0003.6701.0002.0001.5011.0011.00103.5106.476عزين الدينمهاجري31191931067499

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  11:39:11حرر 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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

37الفوج: 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 00.0000.0079.5004.9710غائبةغائبةغائبة00.00غائبة14.0006.5000.5011.5007.9500.00عايمانالعزرقي1191931085408
1ناجحة/الدورة 13.5009.0012.5013.2512.2510.0010.0010.0013.0010.0011.5014.0014.00189.5011.8430إدماجنايلةبن عسلون21531079380
1مؤجلة/الدورة 12.0008.2510.0006.0009.4508.5007.0008.0006.0002.0004.0011.0011.00137.5008.5911عفاطيمة الزهراءبن قويدر3191931081772
1مؤجلة/الدورة 08.7510.0008.7514.0010.0509.0008.0008.6701.0002.0001.5012.0012.00141.5108.8421عنسيبةبن محمد4191931043173
1مؤجلة/الدورة 11.0009.5009.2512.5010.4810.0010.5010.1709.0004.0006.5011.0011.00159.3109.9626عمسعودة ريمابوراجي5191931043034
1ناجحة/الدورة 10.0009.5012.7514.7511.6810.7508.0009.8301.0003.0002.0012.0012.00162.2910.1430عاميرةبوعشرين6191931078578
1مؤجلة/الدورة 05.0005.0006.0008.7506.0506.7510.0007.8312.0014.0013.0010.0010.00119.9907.507معيدةغزالن زنيدةبولفراخ71531106241
1مؤجلة/الدورة 13.0010.5010.5004.0009.9513.0006.5010.8310.0001.0005.5012.0012.00154.9909.6923عأحالمتولوم8191931082791
1مؤجلة/الدورة 00.5011.0011.00140.7908.8021غائبة08.5007.5011.2514.7510.3808.7507.5008.3301.00عاسياحسان9191931082800

1مؤجلة/الدورة 10.2510.0006.5015.5010.1311.0008.0010.0008.0006.0007.0012.0012.00157.3009.8326عأميرةحمراراس10191931064107
1مؤجلة/الدورة 10.0005.0013.0013.00158.2909.8928غائبة11.0011.7506.7512.2510.1311.7510.5011.33عصابرينحميسي11191931059972
1ناجحة/الدورة 08.5010.5010.0014.5010.5511.5010.5011.1708.0005.0006.5012.0012.00164.0110.2530عشهينازحور12191931043137
1مؤجل/الدورة 12.7509.5007.7511.5010.3510.2506.5009.0005.0004.0004.5011.0011.00150.5009.4124ععبد الرؤوفخليل شارف13191931067554
1مؤجلة/الدورة 09.5008.0005.2514.5008.9310.0010.5010.1708.0002.0005.0011.0011.00140.8108.8011عسالمةرابحي14191931082756
1ناجحة/الدورة 14.5010.0011.5005.5010.9012.5011.5012.1707.0004.0005.5013.0013.00169.5110.5930عمروةرياش15191931040125
1مؤجلة/الدورة 11.7509.0010.5011.7510.8310.0005.5008.5013.0002.0007.5011.0011.00159.8009.9926عفاطمة الزهرةزعمون16191931050785
1مؤجلة/الدورة 13.2507.0006.0013.2509.8210.0010.5010.1716.0002.0009.0011.0011.00157.7109.8618عشهيناززواوي17191931087091
1مؤجلة/الدورة 13.5008.0010.0006.7510.0010.0010.0010.0008.0004.0006.0012.0012.00154.0009.6326عامينةسواق18191931042410

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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

37الفوج: 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 04.5003.0000.0003.2502.6007.2500.0004.8308.0001.0004.5012.0012.0061.4903.841معيدةإيمان عائشةشيتة19181831066654
1مؤجل/الدورة 08.0008.5002.0013.7507.4507.7506.0007.1708.0004.0006.0012.0012.00120.0107.506عابراهيمشيهاني20191931080509
1مؤجلة/الدورة 13.2510.7510.5004.5010.1811.5003.0008.6713.0001.0007.0012.0012.00153.8109.6126عباية دنياعطاء هللا21191931082803
1مؤجلة/الدورة 11.2508.0010.7511.2510.4508.7510.0009.1708.0002.0005.0012.0012.00154.0109.6323عإكرامغربي22191931082741
1مؤجلة/الدورة 13.0007.0010.0015.0011.3010.0007.0009.0006.0002.0004.0011.0011.00159.0009.9424عرميسةفراغ23191931087078
1مؤجلة/الدورة 11.5006.5005.5006.0007.6010.0001.0007.0008.0002.0005.0012.0012.00119.0007.449عنائلةفرج هللا24191931051897
1ناجحة/الدورة 14.5009.0008.7511.5011.0810.7510.5010.6710.0003.0006.5011.0011.00166.8110.4330عرانيةقاسمي25191931091087
1مؤجلة/الدورة 12.0008.5005.5005.0007.9510.0010.0010.0006.0002.0004.0012.0012.00129.5008.0911عمروىماجور26191931051884
1مؤجل/الدورة 10.0008.7511.2508.0009.7306.5010.0007.6710.0005.0007.5013.0013.00148.3109.2715معيدحسانمداد271731044511
1مؤجل/الدورة 11.2508.5010.5007.2509.6806.5010.0007.6710.0004.0007.0010.5010.50144.3109.0215معيدمحمد زين الدينمصواف28181831053054

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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

38الفوج: 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 127.1907.9513غائبةغائبة10.2506.0008.0013.2509.3210.0005.0008.3308.0001.0004.50عكنزةأرشيد1191931067604
1مؤجل/الدورة 10.3812.0008.7513.5010.8410.7510.0010.5007.0001.0004.0011.5011.50159.4009.9626عكمالابزار2191931059705
1مؤجل/الدورة 08.1309.0007.0012.5008.8410.7510.5010.6702.0004.0003.0011.5011.50137.9108.6211عمحمد سليمالوالي3191931091012
1مؤجلة/الدورة 10.8809.0007.5013.0009.9110.0006.5008.8301.0002.0001.5012.0012.00140.5908.7914عبشرىبقباقي4191931083913
1مؤجل/الدورة 07.1310.7510.5011.7509.7911.0008.5010.1708.0001.0004.5013.0013.00150.4109.4021عمحمد امينبلبواب5191931067650
1مؤجلة/الدورة 12.3807.7510.0013.2510.9110.0003.0007.6708.0001.0004.5012.0012.00153.1109.5724عأميرةبلعباسي6191931045594
1مؤجلة/الدورة 07.3809.2507.7511.2508.6410.0002.0007.3301.0001.0001.0012.0012.00122.3907.659عاكرامبن دايخة7191931059907
1مؤجلة/الدورة 10.0010.0010.0007.7509.5510.0007.0009.0012.0004.0008.0012.0012.00150.5009.4121ععفافبن عبدي8191931063917
1مؤجلة/الدورة 06.5007.7510.0004.0007.3010.0005.5008.5001.0002.0001.5012.0012.00113.5007.099علينةبن عالل9191931067623

1ناجح/الدورة 11.8813.2507.5013.5011.1612.5010.0011.6704.0003.0003.5013.0013.00166.6110.4130عالمعتصم بابن عيسى10191931047981
1مؤجل/الدورة 08.6309.0007.0014.5009.3911.0008.5010.1713.0002.0007.5011.0011.00150.4109.4013عفاروقبن كراوش11191931090987
1ناجحة/الدورة 11.8810.2511.2513.5011.6912.0007.0010.3301.0002.0001.5011.5011.50162.3910.1530عحنينبوقبس12191931047698
1مؤجلة/الدورة 12.5006.7507.7501.5007.7310.5011.0010.6710.0003.0006.5010.0010.00132.3108.2713عمالكبولشلوش13191931088769
1ناجحة/الدورة 09.0011.2508.5013.0010.1012.2514.0012.8308.0007.0007.5012.0012.00166.4910.4130عإيمانديلمي14191931080508
1ناجحة/الدورة 12.7510.0008.7512.5010.9510.7512.0011.1707.0005.0006.0012.0012.00167.0110.4430عروزارزقان15191931050722
1مؤجل/الدورة 05.0007.0005.7507.2506.0807.0003.0005.6701.0002.0001.5011.0011.0091.8105.741عأحمد زكريارماقي تمام16191931072644
1مؤجلة/الدورة 11.2508.0010.0012.7510.5311.0010.0010.6704.0002.0003.0012.0012.00155.3109.7126عهناءسماعيلي17191931091053
1ناجحة/الدورة 11.6310.0010.0014.5011.3910.0012.0010.6712.0005.0008.5015.0015.00177.9111.1230عريمةطواهرية18191931049409

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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

38الفوج: 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 09.7511.2507.0006.2508.5310.0010.0010.0009.0002.0005.5011.0011.00137.3008.5811ععثمانطويلب19191931066950
1مؤجل/الدورة 08.5008.7508.5007.2508.3010.5006.0009.0007.0001.0004.0011.0011.00129.0008.064عيونسطيان20191931089809
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0010.0010.00121.6107.6014غائبة08.1312.5003.2514.7508.8611.5000.0007.67عفريالعباس21191931071645
1مؤجلة/الدورة 09.8809.2510.0012.0010.2108.2507.0007.8302.0005.0003.5013.5013.50146.0909.1321عصارةعتوت22191931067546
1مؤجل/الدورة 05.1306.5008.5007.0006.7907.0003.0005.6701.0000.0000.5010.0010.0095.9105.991عمحمدفرج23191931047857
1مؤجلة/الدورة 10.0008.0007.7513.2509.5710.5007.0009.3301.0001.0001.0010.0010.00135.6908.4814عمروةفرحات24191931043021
1ناجحة/الدورة 11.2512.5008.7507.5010.0012.7510.5012.0008.0005.0006.5012.0012.00161.0010.0630عهديللكحل25191931049584
1مؤجلة/الدورة 08.5010.0007.0010.7508.8010.0007.5009.1701.0002.0001.5012.0012.00130.5108.1614عهندمداني26191931060295
1مؤجلة/الدورة 12.5010.2507.2506.7509.3211.2507.5010.0001.0004.0002.5011.0011.00139.2008.7016عيسرىمرسي27191931043093
1مؤجلة/الدورة 10.2508.2510.0013.2510.3810.0011.0010.3301.0002.0001.5012.0012.00149.7909.3626عمليسةمصباح28191931084033
1مؤجلة/الدورة 06.5008.7500.5013.2506.5007.7511.0008.8306.0001.0003.5010.5010.50108.9906.818عساميةمقسم29191931091184
1مؤجلة/الدورة 10.0008.7510.0013.5010.4510.0013.0011.0002.0002.0002.0000.0000.00141.5008.8425عامالمقنوش30181831066314

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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

39الفوج: 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 10.2510.2512.7513.7511.7012.0010.5011.5016.0004.0010.0013.5013.50185.0011.5630عرياناوتو1191931059940
1مؤجلة/الدورة 07.0008.0010.0013.0009.3009.0010.0009.3304.0002.0003.0000.0000.00126.9907.9412عنور منىبزو2191931088652
1ناجحة/الدورة 11.2509.7508.7512.2510.4013.0010.0012.0012.0008.0010.0010.0010.00170.0010.6330عشهرزادبطاط3191931042923
1مؤجلة/الدورة 03.0002.5000.5005.0002.5506.0007.0006.3300.0000.0000.0000.0000.0044.4902.780إدماجاسماءبلمكسان41631042794
1ناجحة/الدورة 08.5010.2508.7513.5009.9310.0012.5010.8314.0002.0008.0013.0013.00160.7910.0530عفريال مريمبن براهيم5191931048169
1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبة00.0000.00غائبةغائبةغائبةغائبة00.0000.0000.0000.00غائبةعرميساءبن شيخة6171831059210
1مؤجلة/الدورة 87.8105.495غائبةغائبة04.0002.00غائبة02.17غائبة07.7509.7502.5013.5007.7303.25عكريمةبوشوية7181831042950
1ناجحة/الدورة 11.0009.0011.5015.0011.5510.2510.0010.1702.0002.0002.0012.5012.50162.5110.1630عرانياتليوانت8191931078459
1مؤجلة/الدورة 115.9907.2510غائبةغائبة05.5006.0010.0013.0008.4508.0007.5007.8307.0001.0004.00عمنالحمادو9191931087169

1ناجحة/الدورة 11.7513.0011.5014.2512.4311.0010.0010.6712.0007.0009.5011.0011.00186.3111.6430عأمانيحمو10191931043197
1ناجح/الدورة 13.0006.5011.0011.00187.5011.7230غائب08.7514.2513.2513.5012.1514.0014.0014.00عجلولخليفي11161931096430
1مؤجل/الدورة 03.0009.0000.5002.0003.2507.5007.5007.5001.0002.0001.5011.0011.0069.0004.311عنبيلدباح12191931050829
1ناجحة/الدورة 10.0010.0011.7513.0011.1312.2511.0011.8309.0007.0008.0014.0014.00176.7911.0530عسرين شهنازدحمان13191931049741
1ناجح/الدورة 10.5009.2511.2514.2511.2311.5013.0012.0014.0008.0011.0012.0012.00182.3011.3930عاسالمدحماني14191931047668
1مؤجل/الدورة 06.5010.5010.0013.5009.7507.5010.0008.3301.0002.0001.5011.0011.00136.4908.5318عإسالمرشيدي15191931040893
1مؤجل/الدورة 07.7506.7506.7513.7508.4510.0007.5009.1710.0006.0008.0010.0010.00138.0108.6311ععبد هللا أمينزيطاري16191931050774
1مؤجلة/الدورة 06.2511.0010.0013.0009.6808.7508.0008.5001.0002.0001.5010.0010.00135.3008.4616عهيلداسياب17191931049788
1مؤجلة/الدورة 141.3008.8320غائبةغائبة10.5009.0011.2513.7511.0808.2506.0007.5006.0002.0004.00عشهينازسيليني18191931059610

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  11:39:18حرر 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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

39الفوج: 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 06.7510.0007.7506.5007.6512.2512.5012.3310.0002.0006.0010.0010.00135.4908.4713عليتيسياطرزالت19191931048026
1ناجح/الدورة 11.2511.5008.0015.5011.1813.2512.5013.0008.0004.0006.0012.5012.50175.3010.9630عيحي مرجانعبدي20191931041215
1مؤجلة/الدورة 10.0010.5008.7506.2508.9812.5010.0011.6713.0005.0009.0010.5010.50153.3109.5818عنسرينعراش21191931091043
1ناجح/الدورة 10.5009.5010.2515.0011.1311.0010.0010.6706.0005.0005.5011.0011.00165.3110.3330عفيصلكودري22191931050792
1ناجح/الدورة 09.2510.2510.2515.2510.9512.7513.5013.0006.0005.0005.5011.0011.00170.5010.6630عابراهيمكيموش23191931040889
1مؤجلة/الدورة 10.0011.0008.0010.0009.6008.0011.0009.0012.0006.0009.0010.0010.00151.0009.4420إدماجامالمناصرية241631109499
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائب00.0000.00غائبغائبغائبغائب00.0000.0000.0000.00غائبععبد الوهابوادفل25191931041065

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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

40الفوج: 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 14.0010.0012.5010.5012.0513.2508.0011.5008.0008.0008.0000.0000.00171.0010.6930عياسمينبراهيمي1191931049793
1مؤجل/الدورة 11.5010.2508.2509.0009.7810.0010.0010.0008.0003.0005.5010.5010.50149.3009.3316عمولود محمد منوربلمشري2191931039142
1مؤجل/الدورة 05.5004.0002.0005.5004.1502.5008.0004.3307.0005.0006.0000.0000.0066.4904.160معيدعليبن دوحو31731044351
1مؤجل/الدورة 120.3007.5210غائبغائب07.0004.5007.7513.0007.9311.5007.0010.0007.0004.0005.50عاسامةبن رابح4191931066710
1مؤجل/الدورة 10.5010.0006.5008.5008.8011.0010.0010.6711.0005.0008.0011.0011.00147.0109.1918عزين الدينبوخالفة5191931091176
1مؤجلة/الدورة 09.5008.5008.2511.0009.2310.0010.0010.0008.0001.0004.5011.5011.50142.8008.9311علميسبوصوفة6181831046167
1مؤجلة/الدورة 125.0107.817غائبةغائبة08.0008.7507.5006.2507.6511.0008.5010.1710.0008.0009.00عحورية ياسمينبوفراش7191931067234
1مؤجل/الدورة 09.0009.7507.5008.0008.5010.0007.0009.0009.0002.0005.5011.0011.00134.0008.384عياسين بوفريوة81932050200
1ناجحة/الدورة 14.5010.7506.5014.7511.4010.2514.0011.5016.0011.0013.5012.5012.50188.0011.7530عأمينةجربيب9191931061689

1مؤجلة/الدورة 131.5108.2217غائبةغائبة07.0010.5006.5013.0008.7511.7508.5010.6710.0002.0006.00عرانيةحجيمي10191931061746
1ناجحة/الدورة 12.0011.7510.2515.0012.0312.2515.0013.1716.0005.0010.5012.0012.00192.8112.0530عليدياحمودي11191931061857
1ناجح/الدورة 12.0014.0007.5014.5011.5512.5012.0012.3312.0010.0011.0012.5012.50186.9911.6930ععليخمخوم12191931083984
1ناجحة/الدورة 11.0011.5007.7513.5010.6311.0012.0011.3311.0006.0008.5012.5012.50169.7910.6130عمريمدحيمن13191931067063
1مؤجلة/الدورة 09.5008.2508.0013.2509.5510.5014.5011.8306.0004.0005.0011.0011.00151.9909.5011عأمينةسامي14191931041325
1مؤجلة/الدورة 153.8109.6127غائبةغائبة11.5006.5010.2513.7510.5811.0013.0011.6713.0000.0006.50عايةسالمي15191931066737
1ناجحة/الدورة 10.0009.2508.0013.5009.9511.2513.5012.0012.0004.0008.0011.0011.00162.5010.1630عنريمانسلمان16191931040042
1مؤجل/الدورة 11.5010.0008.5010.5010.1007.7510.0008.5006.0007.0006.5010.5010.50150.0009.3823عنبيل عيمادسيساني17191931067341
1مؤجل/الدورة 114.5107.1612غائبغائب13.5009.2501.0010.0008.2007.2504.0006.1710.0004.0007.00عاسالمشايب الراس18191931091142

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  11:39:20حرر 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 :
4المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

40الفوج: 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 64.0004.003غائبغائب02.5008.0001.0003.5003.3510.7504.0008.5001.0004.0002.50عأنيسطقموت19191931064113
1ناجح/الدورة 10.5011.0010.2514.2511.2812.7513.5013.0006.0006.0006.0011.5011.50175.3010.9630ععبدالرؤوفعبدي20181831069503
1مؤجلة/الدورة 07.5008.0008.5006.5007.7010.0001.5007.1708.0001.0004.5010.0010.00117.5107.344عسارةعمروني21191931046812
1ناجح/الدورة 12.0012.0008.5013.5011.2511.7511.5011.6714.0005.0009.5011.0011.00177.5111.0930ععبد الرزاقمراح22191931049466
1مؤجلة/الدورة 08.0009.0008.0011.7508.9510.0010.0010.0007.0005.0006.0012.5012.50144.0009.0011عأمالموالي23191931088040
1ناجح/الدورة 10.5012.5010.2510.7510.8813.0010.0012.0012.0005.0008.5011.5011.50173.3010.8330عرابحموالي24191931049387
1مؤجل/الدورة 112.0007.0010غائبغائب11.0003.0007.5011.7508.5008.5004.0007.0001.0005.0003.00عمحمد مرواننموشي25191931067044
1مؤجلة/الدورة 10.0009.5007.5011.5009.4510.0007.0009.0010.0006.0008.0010.0010.00147.5009.2216عشيماء نور الهدىيعالوي26191931064399

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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