
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 :
6المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

51الفوج: 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 10.2511.0010.5002.7508.9807.0008.0007.3311.0001.0006.0010.0010.00133.7908.3618ديونطارقآيت وعمر1181831088623
1مؤجل/الدورة 10.5010.5003.5010.7508.4502.2513.5006.0010.0008.0009.0011.0011.00131.5008.2220ديونمحمد الشريفأمقران21733039757
1مؤجل/الدورة 11.0007.7507.0005.0007.9510.0002.0007.3310.5002.0006.2513.0013.00126.9907.9411ديونكريمأوتمزابت31731058778
1مؤجلة/الدورة 08.0009.5009.0010.2509.0507.6311.0008.7512.0006.0009.0013.0013.00147.7509.2310ديونأياتأومدور41731074412
1مؤجلة/الدورة 10.2510.0008.5008.7509.3805.2510.0006.8310.0004.0007.0010.5010.50138.7908.6715ديونرانياالمكرطار5181831064653
1مؤجل/الدورة 06.0010.0011.0010.0009.1008.7513.0010.1711.0010.0010.5013.0013.00155.5109.7225ديونحيدرالواحدي61635055871
1مؤجل/الدورة 10.0008.5011.5007.0009.5506.7511.0008.1708.0003.0005.5010.0010.00141.0108.8113ديونعبد السميعبالنقاس7181831026536
1مؤجل/الدورة 09.2511.0006.0010.0008.7810.0005.0008.3306.0009.0007.5010.0010.00137.7908.6114ديونمحمد المنذربدير8181831086583
1مؤجلة/الدورة 07.0010.0010.0011.7509.4508.0010.0008.6711.0008.5009.7514.0014.00154.0109.6320ديونشرازبربار91731086870

1مؤجلة/الدورة 06.0006.0010.2505.0007.0811.0011.0011.0011.5012.5012.0010.0010.00137.8008.6115ديونإيناسبركات101535037580
1مؤجل/الدورة 10.0009.5010.0008.0009.5007.5005.5006.8310.0006.0008.0004.0004.00135.4908.4712ديونحمزةبعالش111731047201
1مؤجلة/الدورة 10.0011.5007.0008.0009.0005.2510.0006.8311.0004.0007.5000.0000.00125.4907.8414ديونخولةبلعمري12181831044919
1مؤجلة/الدورة 07.0010.5007.0010.5008.4005.0004.0004.6708.0006.0007.0010.0010.00122.0107.6311ديونراضيةبن حسين13181831085300
1مؤجلة/الدورة 10.2505.5011.0010.0009.4803.0009.0005.0014.5006.0010.2504.5004.50134.8008.4319ديونصوفيابن حليمة141631066800
1مؤجلة/الدورة 06.0009.2511.5005.0008.1005.5002.0004.3311.0006.0008.5010.5010.50121.4907.598ديونمنالبوزيت151731069628
1مؤجلة/الدورة 09.7510.0008.5010.0009.4811.2509.0010.5005.0010.0007.5000.0000.00141.3008.8317ديوننسرينتافريس16181831026594
1مؤجلة/الدورة 0.0000.000غائبةغائبة00.00غائبة00.0000.0000.00غائبة00.00غائبة00.0000.00غائبةم.د.إدليلةحدادي171731088910
1مؤجل/الدورة 07.5010.0009.0007.0008.3509.5004.0007.6710.0005.0007.5007.0007.00128.5108.037ديونابراهيمخلفاوي18181831048543

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 :
6المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

51الفوج: 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 10.2510.5007.5008.0009.0304.7510.0006.5011.5005.0008.2510.0010.00136.3008.5215ديونجازيةدغبال19181831084403
1ناجحة/الدورة 11.0010.0010.0010.0010.3007.0012.0008.6713.0010.0011.5010.0010.00162.0110.1330ديونزوليخة فايزةربيع201631094076
1مؤجلة/الدورة 11.0007.7510.5010.0010.0008.7510.0009.1710.0008.5009.2510.0010.00156.0109.7525ديونخديجةرغدي211731045562
1مؤجل/الدورة 06.5010.7510.5007.5008.7507.0011.0008.3311.0006.0008.5005.0005.00134.4908.4114ديونساميزغالمي22181831085469
1مؤجل/الدورة 04.5006.5010.5006.0007.0004.5010.0006.3309.0008.5008.7510.0010.00116.4907.288ديونيوسف أمينسعودي231731075657
1مؤجل/الدورة 03.5006.0004.0001.2503.7001.2506.0002.8310.0002.0006.0013.0013.0070.4904.413ديونمحمد ريانسي عامر241731075522
1مؤجلة/الدورة 11.0013.0010.2510.2511.0306.5010.0007.6712.0005.0008.5005.0005.00155.3109.7124ديونرانياشرقو25181831052962
1مؤجل/الدورة 08.2505.0010.5005.7507.7812.5005.5010.1713.0000.0006.5008.0008.00129.3108.0812ديونعبد الواحدشعايب261731066834
1مؤجلة/الدورة 01.5010.0010.2508.0007.1304.7504.0004.5008.5013.0010.7512.0012.00118.3007.3915ديونبهيةطابونت271631048991
1مؤجلة/الدورة 10.5011.5010.0008.5010.1506.7510.0007.8311.0006.0008.5014.0014.00155.9909.7525ديونمليسةعمارخوجة281731051354
1مؤجل/الدورة 07.0005.7510.0003.5006.9505.5002.0004.3313.0013.0013.0013.0013.00121.4907.5910ديونحمزةعون هللا291534032195
1مؤجل/الدورة 07.0008.2510.5008.5008.6005.2502.0004.1713.0013.0013.0013.0013.00137.5108.5910ديونصالح الدينعوين301634030581
1مؤجل/الدورة 11.0007.7510.2510.0009.9309.0010.0009.3310.0006.0008.0013.0013.00156.2909.7720ديونمحمدقاصدعلي311731086954
1مؤجل/الدورة 11.0011.0008.0009.0009.7004.5007.0005.3311.0003.0007.0001.0001.00127.9908.0012ديونعمرقشقاش32181831049809
1مؤجل/الدورة 06.0011.0004.0004.0006.0000.0002.0000.6700.0010.0005.0000.0000.0072.0104.507ديونرياضلعجال331634024564
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000ديونحورية فاطنةمحامدية34078019576
1مؤجلة/الدورة 09.5006.5014.0005.5009.4500.5010.0003.6710.0012.5011.2507.0007.00135.0108.4411ديونندىمحرزي351536069515
1مؤجلة/الدورة 08.0006.0005.2509.0006.9808.7506.5008.0012.0010.0011.0010.0010.00125.8007.865ديوناسيامحيوت361631017366

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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3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

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

الثانيةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الثالثالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
6المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

51الفوج: 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 09.0010.0007.0009.5008.7004.5002.0003.6710.0006.0008.0010.0010.00124.0107.758ديونعبدالرزاقمخطاري37181831047286
1مؤجلة/الدورة 10.5008.0008.5011.5009.6011.0008.0010.0006.5006.0006.2510.0010.00148.5009.2816ديونأحالممخلوفي38181831061924
1مؤجل/الدورة 09.0011.0011.0011.2510.4514.0001.0009.6710.0004.0007.0010.0010.00157.5109.8426ديونمحمد نور اإلسالممروك39181831046182
1مؤجلة/الدورة 10.5008.2505.5010.0008.4508.5011.0009.3311.0008.0009.5010.0010.00141.4908.8415ديونعليةمزيهيد40181831041446
1مؤجلة/الدورة 08.0006.5012.0010.5009.4008.0006.2507.4212.0011.0011.5010.0010.00149.2609.3315ديونأسيةواصل411731068932

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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