
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 13.0008.5010.2511.0010.6912.0010.0011.0010.0008.0009.3314.5014.50214.7710.7430عمروىأكسوح1181831049286
1ناجحة/الدورة 14.0009.5012.0015.5012.7512.0012.5012.2513.2513.0013.1715.0015.00256.5112.8330عنغامأيت طالب2181831062524
1مؤجل/الدورة 09.0007.5008.2510.0008.6912.0010.0011.0009.5008.0009.0014.5014.50189.7809.4912ععبد المالكبن بوشريط3181831054115
1مؤجل/الدورة 06.0004.0008.0005.3314.0014.00173.2708.6614غائب12.5007.5007.7512.0009.9412.00عمحمد كمال الدينبن تعو41731092890
1ناجح/الدورة 12.0008.0010.7511.5010.5612.5010.0011.2512.0011.0011.6714.0014.00220.7311.0430عزكريابن نبري5181831069374
1ناجح/الدورة 13.5009.2511.0014.0011.9410.0013.5011.7514.0013.0013.6714.0014.00245.2912.2630عيونسبوركاش6181831040576
1ناجحة/الدورة 12.0011.5010.7512.5011.6910.0012.0011.0011.5010.0011.0015.0015.00232.2811.6130عرقيةبوضياف7181831070036
1مؤجل/الدورة 09.0009.0010.2508.0009.0611.0010.5010.7510.5010.0010.3314.0014.00196.7109.8415ععصامحبيس8181831091119
1ناجح/الدورة 12.5007.0008.2511.0009.6912.5010.0011.2510.0010.0010.0014.5014.50205.7810.2930عزكريادادو9181831044045

1مؤجلة/الدورة 00.0008.0005.7500.0003.4414.0010.0012.0006.0000.0004.0013.5013.50114.7805.747معيدةراضيةرحاب101731055798
1ناجح/الدورة 13.0008.7510.5010.0010.5610.0012.0011.0011.5008.0010.3313.5013.50215.2110.7630عمحمد عبد الهاديزاوي11181831044781
1مؤجل/الدورة 11.0008.5007.2510.0009.1910.5010.0010.2509.5008.0009.0014.0014.00192.2809.6117عمنيرزغزي12181831054050
1ناجحة/الدورة 14.5008.5010.5010.0010.8811.5010.0010.7510.0010.0010.0014.5014.50218.0610.9030عليديا ريمةزقان13181831062221
1ناجحة/الدورة 13.0012.0012.5015.0013.1312.5013.5013.0013.7510.0012.5015.5015.50262.5613.1330عأمالسراجي14181831089824
1ناجحة/الدورة 13.5011.0011.0015.5012.7510.0012.5011.2515.0011.0013.6715.5015.50254.5112.7330عكميليةسليماني15181831069543
1مؤجل/الدورة 11.5006.5007.2508.0008.3110.0010.0010.0010.0007.0009.0014.5014.50181.2209.0614عمحمد إسالمسوامي16181831054198
1ناجح/الدورة 11.0007.0011.2508.0009.3112.0010.0011.0010.0013.0011.0013.5013.50202.2210.1130عأيوبسيواني17181831054088
1ناجحة/الدورة 12.5012.0013.5013.0012.7510.0013.5011.7512.7512.0012.5014.5014.50252.0012.6030عصبرينةشريفي18181831090602

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

1الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 209.0710.4530غائبةغائبة09.0009.5011.5012.5010.6311.0010.0010.5013.7512.0013.17عرانيةشية19181831051493
1ناجحة/الدورة 13.5007.5012.0011.0011.0011.0010.5010.7513.5014.0013.6713.5013.50229.5111.4830علبنىعبد الحفيظي20181831086837
1ناجحة/الدورة 12.0009.7511.5008.0010.3110.0013.0011.5012.0008.0010.6713.5013.50215.2310.7630عنهالعزاز21181831090639
1مؤجلة/الدورة 12.5007.0007.5010.0009.2511.0010.0010.5012.0007.0010.3313.5013.50197.4909.8720عإيناسعياد22181831092592
1ناجح/الدورة 13.5009.2511.5011.0011.3111.5010.0010.7511.5008.0010.3314.0014.00223.7111.1930عمحمدفرج23181831069580
1ناجح/الدورة 13.5009.7510.7510.0011.0012.0010.0011.0012.0008.0010.6713.5013.50221.5111.0830عمحمد وليدقسوم24181831086868
1ناجح/الدورة 12.0008.5010.0011.0010.3812.0011.5011.7512.5008.0011.0013.5013.50218.0610.9030عمحمد لمينكريبة251631054787
1ناجحة/الدورة 12.5009.5010.2511.5010.9412.5012.5012.5012.7513.0012.8313.5013.50233.2711.6630عأمينةكشكار26181831041277
1ناجحة/الدورة 11.5008.5010.5008.0009.6311.5010.5011.0012.7509.0011.5013.5013.50207.5610.3830عالهاملبقع27181831064617
1ناجحة/الدورة 13.0010.0011.7510.5011.3112.5010.0011.2513.0008.0011.3314.0014.00228.7111.4430عدالللعريبي28171831075675
1ناجحة/الدورة 06.2510.5008.0009.6714.0014.00202.2910.1130غائبة13.0008.7513.0010.0011.1912.50عصبرينةلونيس خوجة291731075402
1ناجح/الدورة 13.5008.2508.7510.0010.1312.5013.0012.7512.2510.0011.5013.5013.50220.5611.0330عخيرالدينمختاري30181831047229
1ناجح/الدورة 13.5008.5010.0008.0010.0012.5010.0011.2510.0010.0010.0012.5012.50207.5010.3830عياسينمرابط31181831062363
1ناجحة/الدورة 10.0009.7512.0013.0011.1912.5013.0012.7513.0006.0010.6713.0013.00230.2911.5130معيدةرانيةمكي321731046031

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 12.0006.0003.0008.5007.3813.0005.0009.0010.5010.0010.3312.0012.00167.5508.3812عادريساخراهي11731028751
1ناجحة/الدورة 14.5011.5012.0011.0012.2515.0005.0010.0014.0012.0013.3315.0015.00241.9912.1030عشهينازاكساس2181831086502
1مؤجلة/الدورة 12.0008.7510.5010.0010.3111.0000.0005.5011.5008.0010.3314.0014.00190.7109.5427عفيروزالعايب3181831081772
1ناجحة/الدورة 15.0010.0011.5012.5012.2513.0011.0012.0013.0015.0013.6713.0013.00249.0112.4530إدماجمريمالعيشي41731080462
1ناجح/الدورة 12.0009.5010.7510.0010.5611.0008.5009.7511.5012.0011.6714.5014.50215.2310.7630عباللبالة5181831086418
1ناجح/الدورة 14.5008.2513.1310.0011.4712.0012.5012.2512.0013.0012.3316.0016.00239.6311.9830عيونس هانيبلعباس6181831054144
1مؤجل/الدورة 06.0011.5012.0011.6712.5012.50187.7909.3917غائب13.5006.7512.5006.0009.6912.00عمداني زين الدينبن خدة7181831067016
1ناجح/الدورة 13.5007.5012.0011.0011.0012.0010.0011.0010.5012.5011.1708.0008.00217.5110.8830معيدهشامبن سرياح81731058828
1ناجح/الدورة 15.0009.5012.7511.0012.0612.0008.5010.2512.5013.0012.6716.5016.50240.2312.0130عوليد حسام الدينبناي9181831088580

1مؤجل/الدورة 14.0005.5008.2506.0008.4410.0011.5010.7508.5010.0009.0007.0007.00178.2808.9112معيدلطفيبوتوتة101731043279
1مؤجل/الدورة 07.0009.5008.0009.0013.5013.50186.2209.3114غائب12.5008.5010.2508.0009.8114.00عطارق أمينبوجيدي11181831053983
1ناجحة/الدورة 13.0008.5010.0011.0010.6315.0005.0010.0010.5010.0010.3312.0012.00210.5510.5330عخديجةبوحنك12181831041327
1ناجحة/الدورة 13.5008.5013.2512.0011.8115.0010.0012.5012.7514.0013.1714.0014.00245.2312.2630عخليدةبوخريس13181831091334
1ناجحة/الدورة 13.0012.7512.7515.0013.3813.5010.5012.0013.7515.0014.1714.5014.50265.5713.2830عرانية وئامبوزيدي14181831081274
1ناجح/الدورة 13.5009.2512.8811.5011.7812.0009.0010.5010.0013.0011.0016.5016.50232.8611.6430عنسيمبوسة15181831047372
1مؤجل/الدورة 06.5009.0008.0008.6716.5016.50191.1509.5624غائب13.5006.5010.8810.0010.2213.00عاسامة عبد الجليلبوصفصاف16181831041653
1ناجح/الدورة 15.0010.7513.1313.5013.1011.0010.5010.7512.7515.0013.5012.0012.00252.7012.6430عأسامة أحمدبوكميش17181831048532
1ناجحة/الدورة 12.0009.0010.8810.0010.4714.0010.0012.0011.0007.0009.6713.5013.50216.1510.8130عنهالحايف18181831091431

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

2الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 14.0005.5011.6308.0009.7813.0005.0009.0011.0012.0011.3315.0015.00202.3510.1230عياسمينحريش191731067413
1ناجحة/الدورة 14.5011.2513.0012.0012.6910.0005.0007.5013.0013.0013.0014.5014.50235.7811.7930عياسميندحمان20181831069135
1ناجحة/الدورة 06.5012.2513.0012.5013.5013.50217.2810.8630غائبة14.0009.5010.7512.5011.6913.00عنسرينرزقالحي21181831042835
1ناجحة/الدورة 13.5009.0013.3811.0011.7215.0006.5010.7513.0014.0013.3307.0007.00230.6311.5330عمنالزبيري22181831047360
1مؤجل/الدورة 11.5004.0008.6308.0008.0310.0005.0007.5009.0012.0010.0012.5012.50168.8608.4412ععبد الرحيمطباخ231631047098
1ناجحة/الدورة 13.0013.0012.0014.0013.0015.0010.0012.5014.0010.0012.6714.0014.00258.0112.9030عشهينازطيباوي24181831064698
1ناجح/الدورة 15.0011.5010.0013.0012.3803.0005.0004.0012.2513.0012.5013.5013.50215.5610.7830عنسيم منيرعبد الرحماني251731071856
1مؤجلة/الدورة 13.0005.0008.1308.0008.5310.0000.0005.0009.5010.0009.6714.5014.50165.8708.2910عفطومة ياسمينعماري261731067333
1ناجحة/الدورة 14.0008.0008.5012.0010.6311.0005.0008.0011.0008.0010.0014.5014.50204.0610.2030عرايساعويسي27181831092602
1مؤجل/الدورة 12.5002.5010.0007.5008.1310.0005.0007.5009.5008.0009.0013.0013.00167.5608.3814عمحمد يزيدفتال28181831064782
1ناجحة/الدورة 13.5011.0011.5014.5012.6312.5005.0008.7512.7515.0013.5014.5014.50241.5612.0830عريمةقرباص29181831081677
1ناجحة/الدورة 13.5010.2511.5012.0011.8111.0005.0008.0012.7513.0012.8314.0014.00226.2111.3130عسارةكداش30181831069792
1ناجح/الدورة 15.0007.5011.2508.5010.5612.0011.0011.5012.0013.0012.3312.5012.50222.2111.1130عهيثم عبد هللالعرابي31181831054069
1ناجحة/الدورة 13.0010.0009.0011.0010.7510.0005.0007.5010.5011.0010.6713.5013.50204.5110.2330عمريممجراب32181831069866
1ناجحة/الدورة 14.0011.7513.3814.5013.4112.5005.0008.7513.5013.0013.3314.5014.50250.4112.5230عمنيرةناصري33181831041497
1مؤجل/الدورة 12.0007.5008.0011.0009.6312.0000.0006.0010.5010.0010.3314.5014.50185.0509.2517عمحمد عبد الغنيهندل34181831092667

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:44:42حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 14.5001.5003.0014.0008.2512.0012.5012.2510.5012.0011.0015.5015.50196.5009.8220ععفاف صوفياالعروي1181831064726
1ناجحة/الدورة 13.0008.7511.7514.0011.8813.0013.5013.2511.7512.0011.8314.5014.50245.5512.2830عمنالبن تماني2181831053070
1ناجحة/الدورة 11.5011.0013.0011.0011.6315.0012.5013.7512.2513.0012.5013.5013.50245.5612.2830عهاجربن زايد3181831051684
1ناجحة/الدورة 12.5007.0012.2508.0009.9410.0012.0011.0010.0011.0010.3313.5013.50207.7710.3930عمربوحةبن زغبة4181831064786
1ناجحة/الدورة 13.5007.7510.7510.0010.5011.0010.0010.5009.5012.0010.3312.5012.50211.4910.5730عفريالبن طاهر5181831053036
1ناجحة/الدورة 13.0009.7511.5011.5011.4413.0013.5013.2509.5008.0009.0014.5014.50231.7811.5930عمريمبوشنة6181831054034
1ناجحة/الدورة 12.0009.7510.2514.0011.5015.0013.5014.2514.7514.0014.5014.5014.50253.0012.6530عندىبولحية7181831041733
1ناجحة/الدورة 14.0010.0009.0012.5011.3814.0012.0013.0014.0013.0013.6715.0015.00244.5712.2330عشهينازحداد8181831070104
1ناجحة/الدورة 13.0007.7510.2510.0010.2509.0010.0009.5009.5012.0010.3314.0014.00205.9910.3030عأميرة روفياحديدي9181831051423

1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبة00.00غائبةعناديةحسين10181831090704
1ناجحة/الدورة 15.0011.5011.5011.0012.2513.0013.0013.0010.0013.0011.0013.0013.00245.0012.2530عرانيةحمالت11181831093917
1ناجحة/الدورة 13.0010.0012.0012.0011.7511.0012.0011.5011.2514.0012.1714.0014.00237.5111.8830عأميرة ميليساخالفي12181831091309
1ناجحة/الدورة 09.2511.2512.5008.2512.5013.5013.0012.0013.0012.3313.0013.00200.9910.0530غائبةعندىسراف13181831051667
1ناجح/الدورة 13.0009.5012.0011.5011.5012.0012.0012.0011.2513.0011.8312.0012.00233.4911.6730عفاتحسالطنة14181831069519
1ناجحة/الدورة 13.0011.0013.2514.5012.9411.0012.0011.5012.7512.0012.5013.0013.00251.7812.5930عنور الهدىشنوفي15181831091433
1ناجحة/الدورة 13.5011.7513.2515.0013.3815.0011.5013.2512.7514.0013.1714.0014.00267.0713.3530عساميةصابر16181831062637
1ناجحة/الدورة 12.0007.5008.7508.0009.0611.0012.0011.5010.5014.0011.6714.5014.50204.2310.2130عصبرينة مريمعبدالسالم17181831066453
1ناجحة/الدورة 11.5008.5012.7510.0010.6913.0012.0012.5010.2510.0010.1714.0014.00222.7911.1430عحيزيةعاللي18181831053937

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:44:43حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

3الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.0012.2513.2516.0013.3813.0013.5013.2513.2514.0013.5012.5012.50266.5613.3330ععديلةقندوز19171831076589
1ناجحة/الدورة 14.0009.2510.5012.0011.4410.0010.5010.2512.0014.0012.6715.0015.00231.2911.5630عسميةلزرق201531100098
1ناجحة/الدورة 13.0010.0012.2510.0011.3112.0012.5012.2509.5013.0010.6714.0014.00230.7311.5430عجوهرلوتيس21181831053931
1ناجحة/الدورة 14.5011.0011.2508.5011.3115.0012.5013.7512.2515.0013.1715.0015.00245.2312.2630عمنالمباركي22181831042808
1ناجحة/الدورة 13.0008.2506.7510.0009.5015.0011.0013.0009.7512.0010.5013.5013.50211.0010.5530علينةمجكان23181831083726
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000إدماجحورية فاطنةمحامدية24078019576
1ناجح/الدورة 13.0012.0012.0012.0012.2512.0012.0012.0011.5013.0012.0015.0015.00246.0012.3030عمحمد أيمنمختار أهدوقة25181831064548
1مؤجل/الدورة 11.0005.0001.0006.0005.7510.0011.5010.7508.0010.0008.6712.0012.00150.0107.5013ععبدالرزاقمخطاري26181831047286
1مؤجل/الدورة 13.0006.0006.5010.0008.8803.0010.5006.7502.5011.0005.3310.5010.50160.0508.0015عهشاممدمون27181831062326
1ناجح/الدورة 11.0009.0012.0010.0010.5011.0012.5011.7511.7510.0011.1711.5011.50218.0110.9030ععليمسعيد28181831047293
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةغائبة00.00غائبةعخديجةمقراني29181831070006
1مؤجلة/الدورة 06.7510.0011.0010.5008.5012.0009.6713.0013.00165.0108.2513غائبة13.5005.0008.50عيسرامكاشر301731051142
1مؤجل/الدورة 12.0007.7504.0008.0007.9404.0010.5007.2502.5007.0004.0012.0012.00148.2807.419ععبد الحكيمناجي31181831069473
1ناجحة/الدورة 14.5010.0010.7514.5012.4414.0012.0013.0013.5013.0013.3315.5015.50256.7712.8430عرانية أميرةوانوفي32181831070022
1ناجحة/الدورة 13.5006.7511.5014.0011.4411.0012.0011.5013.5013.0013.3314.5014.50237.7711.8930عأميرةوعلي33181831091308

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:44:45حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 05.0009.0011.0009.6712.5012.50147.7907.3910غائبة14.5006.0008.2500.0007.1910.00عهاجر فاطمة الزهراءأوزيدان1181831054216
1مؤجلة/الدورة 12.0007.5007.0010.0009.1312.0011.0011.5011.7514.0012.5006.5006.50199.5609.9819عخولةأيت إيدير2181831091080
1مؤجل/الدورة 12.5007.0007.0008.5008.7512.0000.0006.0009.7510.0009.8307.0007.00165.4908.279عيحيباشا3181831041748
1ناجحة/الدورة 14.0007.5009.2512.0010.6913.0011.0012.0012.0013.0012.3308.5008.50221.7711.0930علينةبورنان الشريف4181831043071
1مؤجل/الدورة 10.0009.7507.7501.0007.1310.0011.0010.5009.0012.0010.0013.0013.00170.5608.5315معيدرزقي عبد الغنيبوكايو51731051286
1ناجحة/الدورة 11.0008.0011.7513.0010.9413.0010.5011.7512.0008.0010.6712.0012.00222.2911.1130عشيماءحرزهللا6181831053008
1ناجحة/الدورة 10.5007.5013.0010.0010.2513.0010.0011.5010.0010.0010.0012.5012.50211.5010.5830عأمالحماط7181831054150
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0006.0003.0007.5011.0008.6700.0000.0038.0101.901عمهديحنوتي8181831048651
1ناجحة/الدورة 12.0008.5012.7513.5011.6913.0010.5011.7514.0014.0014.0012.0012.00241.2812.0630عهاجرخلفتة91731067012

1مؤجلة/الدورة 13.0006.5008.5007.0008.7511.0010.5010.7509.2510.0009.5010.0010.00186.5009.3213عياسمينداهل10181831062540
1ناجح/الدورة 13.5007.0010.7510.0010.3113.0012.0012.5010.5010.0010.3308.5008.50213.2110.6630ععبد العزيز الفاروقدرارني11181831090020
1ناجحة/الدورة 13.0007.0010.0012.0010.5012.5009.0010.7513.0014.0013.3315.5015.50224.4911.2230عمسعودة ريانزيكارة12181831070049
1ناجح/الدورة 11.5007.5011.0008.0009.5013.0010.5011.7509.7510.0009.8309.5009.50199.9910.0030عرفيقسليماني131731067097
1ناجحة/الدورة 14.5011.0008.7510.0011.0612.0010.5011.2510.5013.0011.3306.5006.50218.2110.9130عليندةسليماني1400085126
1ناجحة/الدورة 14.0007.7512.5014.5012.1907.0012.0009.5012.5013.0012.6710.0010.00232.2911.6130عسلمىشيبان15181831092620
1ناجحة/الدورة 10.0008.0011.7510.0009.9412.5011.0011.7509.7510.0009.8313.5013.50209.2710.4630عأميرةطهطالي16181831052937
1مؤجل/الدورة 11.0006.0007.7508.0008.1911.0011.5011.2510.0010.0010.0000.0000.00173.2808.6614عنزيم فارسعقلة17181831062761
1مؤجل/الدورة 11.0006.0008.5008.0008.3811.0011.0011.0009.5010.0009.6706.0006.00179.5708.9812ععمرقشقاش18181831049809

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:44:46حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

4الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.0007.0012.2512.0010.8112.0011.0011.5012.0012.0012.0006.5006.50218.2210.9130عماريةمحمودي19181831064765
1مؤجل/الدورة 12.0007.0007.5007.0008.3812.0010.0011.0010.0008.0009.3305.0005.00177.5508.8813عفؤادمرزاق201731054296
1ناجحة/الدورة 11.0006.0011.7513.5010.5612.0011.0011.5010.5013.0011.3313.5013.50220.2111.0130عشهرزادمزيلي21181831041685
1ناجحة/الدورة 13.5007.5013.5012.5011.7513.0011.5012.2512.2514.0012.8311.5011.50239.9912.0030عشيرازمنصور22181831051548
1مؤجل/الدورة 12.5007.2508.5008.0009.0613.0011.0012.0010.0012.0010.6710.5010.50199.2309.9615عمحمد أنيسمني231731061090
1ناجحة/الدورة 13.0009.0009.2513.0011.0613.0010.5011.7512.2513.0012.5010.5010.50227.7211.3930عنسرينمهداني24181831049909
1مؤجلة/الدورة 12.0008.0007.0010.0009.2513.0010.0011.5008.5008.0008.3305.0005.00186.9909.3516عإناسنمامشة25181836035343

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:44:47حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.0009.0012.0008.0010.2510.0011.0010.5009.2505.0007.8313.0013.00201.4910.0730عإبتسامآسياخي11831088571
1ناجحة/الدورة 13.0009.5010.0012.0011.1310.0013.5011.7510.2512.0010.8311.0011.00224.0511.2030عياسمينأوشعو2181831061000
1ناجحة/الدورة 12.0009.0011.0010.0010.5010.0011.5010.7511.0013.0011.6711.0011.00215.0110.7530عريمةإجدارن3181831069373
1ناجح/الدورة 13.0006.7507.7512.0009.8811.0011.0011.0010.0011.0010.3310.0010.00203.5510.1830عرمضان نسيمبالة4181831069358
1مؤجلة/الدورة 11.0007.5010.7508.0009.3111.0011.0011.0006.0008.0006.6712.0012.00187.7309.3917عمريمبعيش5181831088653
1ناجح/الدورة 12.5007.0010.0011.0010.1312.0011.0011.5006.5011.0008.0011.0011.00202.5610.1330عسليمبن اسماعيل6181831051528
1ناجحة/الدورة 13.5009.7511.2508.5010.7511.0013.0012.0009.2505.0007.8312.0012.00212.4910.6230عوسامبن عالية7181831062532
1ناجح/الدورة 13.0006.0011.5012.5010.7512.0009.0010.5013.2510.0012.1714.0014.00221.5111.0830عرياضبورايو8181831053954
1ناجحة/الدورة 13.0012.5012.7515.5013.4413.6500.0006.8313.7513.0013.5012.0012.00241.1012.0630عإلهامبوروينة9181831072792

1ناجحة/الدورة 15.0012.0012.2513.5013.1912.0013.0012.5011.7512.0011.8311.0011.00254.7712.7430عأسماء وئامبوعكاز10181831064597
1ناجحة/الدورة 12.0009.0009.0012.5010.6313.5013.0013.2512.7510.0011.8313.0013.00229.0511.4530عشافعة سرينجرود11181831069803
1مؤجلة/الدورة 11.5002.0010.0008.5008.0011.0009.0010.0008.5001.0006.0010.0010.00164.0008.2017عنسرينحاج أحمد121631081135
1ناجحة/الدورة 14.0009.2511.7511.0011.5011.0013.0012.0010.2508.0009.5012.0012.00226.5011.3330عليندةحباش13181831069563
1ناجحة/الدورة 12.5009.0011.2508.5010.3111.5012.5012.0010.0013.0011.0000.0000.00204.7210.2430عياسمينةحريدي14181831086661
1ناجحة/الدورة 12.5009.0012.5013.5011.8810.0013.5011.7512.0014.0012.6714.0014.00241.5712.0830عفريالحلوة15181831050188
1ناجح/الدورة 09.0007.5012.7512.5010.4411.0010.0010.5009.7511.0010.1711.0011.00208.7910.4430ععبد الحقخطاب161731074719
1ناجحة/الدورة 11.0007.5011.0012.5010.5012.5011.0011.7510.0008.0009.3312.0012.00212.9910.6530عيمينةخنوش17181831040574
1ناجحة/الدورة 12.5009.2510.7512.5011.2511.0012.0011.5013.0013.0013.0011.0011.00231.0011.5530عحسنى مونىدباح18181831048555

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

5الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 12.0006.0012.7514.0013.1713.0013.00207.7910.3930غائبة13.0009.5005.7515.5010.94عرميساءزعيم19181831063441
1مؤجلة/الدورة 10.5007.0010.2508.5009.0606.0010.0008.0010.2511.0010.5014.0014.00186.2209.3117عفريالزناد20181831096275
1ناجحة/الدورة 13.5006.0011.5010.0010.2510.0011.0010.5008.5008.0008.3313.0013.00202.9910.1530عتمانيسالمي21181831088578
1ناجحة/الدورة 11.5009.7510.7510.0010.5011.0012.0011.5009.7510.0009.8312.0012.00213.4910.6730عنزيات مروةسليمي22181831051669
1مؤجل/الدورة 10.0007.7507.0012.5009.3112.0012.0012.0009.5010.0009.6711.0011.00199.7309.9918عسعيدعاشوري23181831064684
1ناجحة/الدورة 12.0010.7511.0011.0011.1910.0013.5011.7510.5013.0011.3312.0012.00227.2711.3630عسماحعقوني24181831083678
1ناجحة/الدورة 11.5011.2512.2513.5012.1311.5012.0011.7512.2515.0013.1713.0013.00245.0712.2530عماريةعيبي25181831086848
1ناجحة/الدورة 10.5009.7511.7511.0010.7511.5011.0011.2509.5005.0008.0013.0013.00211.0010.5530عهندعيبي26181831086650
1ناجحة/الدورة 09.0011.0012.0013.0011.2512.0012.0012.0011.0012.0011.3316.0016.00232.9911.6530عبلقيسغربي27181831042532
1ناجحة/الدورة 12.5010.5007.0012.0010.5011.0011.0011.0009.5014.0011.0010.0010.00213.0010.6530عرانيةلزرق28181831092263
1مؤجل/الدورة 11.5005.7510.2513.0011.1714.0014.00193.5109.6827غائب13.5008.7505.2513.5010.25عياسرلعرابة29181831041629
1ناجح/الدورة 13.0009.0012.2508.5010.6912.0013.0012.5010.0012.0010.6711.0011.00221.2911.0630ععمر أمينلونيس30181831092527
1ناجحة/الدورة 13.5011.0010.7512.0011.8110.0013.0011.5010.5011.0010.6714.0014.00233.7311.6930عبسمةمسعود خربيش31181831093608

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 09.0006.0010.5008.0008.3811.0011.0011.0006.5005.0006.0011.0011.00173.5608.6812عطارقآيت وعمر1181831088623
1ناجح/الدورة 13.0006.5011.0011.0010.3813.5011.0012.2512.5008.0011.0010.0010.00216.5610.8330عانيساشركي21731052597
1مؤجل/الدورة 10.5004.5010.7508.5008.5613.5011.5012.5007.7505.0006.8316.0016.00189.2109.4617عباللبلقرون3181831053924
1ناجحة/الدورة 12.5010.5009.0013.5011.3812.5013.5013.0011.7513.0012.1712.0012.00237.0711.8530عسرينبوكرش4181831054104
1مؤجل/الدورة 09.0005.5007.7507.5007.4408.0012.5010.2508.5010.0009.0010.0010.00167.2808.368عمحمد أمينتيغزة5181831049861
1ناجحة/الدورة 11.0011.5012.2511.0011.4412.5011.0011.7511.7508.0010.5010.0010.00225.7811.2930عهدىحداد6181831056525
1مؤجلة/الدورة 11.5004.5006.0008.0007.5008.0010.0009.0003.5005.0004.0010.0010.00148.0007.409عليلىحدبي71731092449
1ناجح/الدورة 13.0007.0010.0010.0010.0012.0011.0011.5009.0013.0010.3313.0013.00209.9910.5030عحميد محمد أمينحمو81731071927
1مؤجلة/الدورة 10.5007.0010.0010.0009.3810.0011.0010.5009.2507.0008.5011.0011.00191.0609.5522عنينة نورخليفة9181831062776

1مؤجلة/الدورة 09.0006.0009.0007.5007.8807.0011.0009.0009.2506.0008.1712.0012.00167.0708.354عجازيةدغبال10181831084403
1مؤجل/الدورة 05.1308.0011.0009.5008.0005.0007.0014.0014.00134.5606.739غائب10.0004.5006.00عسميررودان111731069521
1ناجحة/الدورة 12.5009.0011.7508.5010.4410.0011.0010.5012.0011.0011.6713.0013.00215.2910.7630عسندرةزنطار12181831062648
1ناجحة/الدورة 13.0008.5011.0011.5011.0011.0012.5011.7512.0010.0011.3310.0010.00222.9911.1530عنسرينشرقي13181831066584
1ناجحة/الدورة 12.0010.7511.2510.5011.1310.0011.0010.5012.2510.0011.5011.0011.00221.0611.0530عريحانطاهري14181831073520
1ناجحة/الدورة 13.0008.0011.5010.0010.6308.0011.0009.5009.5007.0008.6713.0013.00204.5710.2330عوسامطهير15181831053248
1ناجحة/الدورة 10.0007.7512.0010.0009.9410.0012.5011.2512.2511.0011.8314.0014.00213.7710.6930عريان ميدنة أميرةعباسي161731084233
1مؤجلة/الدورة 04.0609.0011.0010.0003.7510.0005.8300.0000.00106.2105.3112غائبة00.0005.5010.75عكهينةعزوق17181831040624
1مؤجل/الدورة 11.0007.0010.7512.0010.1911.5013.0012.2506.7505.0006.1710.0010.00199.7909.9927عمنيرعليوان18181831088659

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

6الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 04.0009.0011.0009.6710.0010.00169.0108.4512غائب13.5004.5011.0009.0009.5008.00عأحمدفاسي191832027480
1ناجحة/الدورة 13.0007.7508.5009.0009.5610.0011.0010.5011.2512.0011.5012.0012.00203.2210.1630عسلمىلعجال20181831083437
1ناجحة/الدورة 12.5011.0012.0011.0011.6310.5013.0011.7512.5010.0011.6713.0013.00234.5711.7330عإبتساملكحل21181831042499
1مؤجلة/الدورة 12.5007.0008.7507.5008.9409.0012.5010.7508.0010.0008.6712.0012.00188.2909.4113عأمينةلماني22181831041644
1مؤجلة/الدورة 05.0010.5012.0011.0010.0010.00190.5609.5327غائبة13.0008.2508.7512.5010.6310.00عاكراممحرز23181831089835
1مؤجلة/الدورة 11.5008.7507.0008.0008.8111.0013.0012.0009.2511.0009.8313.0013.00196.2109.8113عصورايةمداد24181831066456
1ناجحة/الدورة 12.5010.5010.0015.0012.0014.0013.5013.7513.2513.0013.1712.0012.00250.5112.5330عوفاء ماريةمسعودي25181831091440
1مؤجلة/الدورة 13.0008.5009.5008.0009.7508.0011.0009.5007.2512.0008.8313.0013.00194.4909.7210عرميساءمنصوري26181831041671
1ناجحة/الدورة 13.5007.5012.2510.0010.8111.0012.0011.5012.0012.0012.0014.0014.00225.7211.2930عرانيةمونجي271731052360
1ناجح/الدورة 12.5008.0011.2511.5010.8112.0014.0013.0011.5012.0011.6710.0010.00226.7311.3430ععبد المالكموهون28181831090693

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 13.0011.0014.0011.5012.3800.0011.0005.5013.2513.0013.1712.0012.00222.0711.1030عإيمانالعبيد1181831048541
1مؤجلة/الدورة 09.0008.0007.0007.0007.7510.5012.0011.2509.5005.0008.0010.0010.00172.0008.607عرشالبن بريكة2181831090660
1ناجحة/الدورة 13.0011.5013.2514.0012.9411.5011.0011.2513.5014.0013.6712.0012.00253.2912.6630عحنانبوعمامة3181831084578
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0024.0001.203غائبة12.0006.00غائبة00.00غائبةغائبةغائبة00.00عفاطمةبومراح4181831062484
1ناجحة/الدورة 13.0010.0013.5008.0011.1306.0012.0009.0013.0013.0013.0012.0012.00220.5611.0330عفريالبونكلة5181831069528
1ناجح/الدورة 12.0009.0012.5008.0010.3813.0011.0012.0011.0013.0011.6710.0010.00217.5710.8830عباللحديدي6181831066844
1مؤجلة/الدورة 11.0007.7509.3807.5008.9110.5012.0011.2509.0010.0009.3315.0015.00194.9109.7513عصبرينةخرشي7181831090691
1ناجحة/الدورة 12.0009.2512.0011.0011.0610.5012.0011.2511.7507.0010.1714.0014.00222.2311.1130عريان فاطمةخلدون8181831048781
1مؤجلة/الدورة 10.5006.0012.0008.0009.1310.5010.0010.2505.5010.0007.0012.0012.00183.5609.1818عخديجةخلوفي9181831044120

1ناجحة/الدورة 10.0011.0010.0012.5010.8812.0012.0012.0011.2513.0011.8312.0012.00226.0511.3030عمروىدامير10181831040633
1مؤجلة/الدورة 03.0004.5011.0006.6710.0010.00150.7307.5412غائبة13.0003.2507.0013.0009.0606.00عحنانذيب11181831066351
1مؤجل/الدورة 03.5009.0012.0010.0010.0010.00175.5608.7824غائب09.0009.0012.5010.0010.1307.00عنسيمرابيه12181831088406
1ناجحة/الدورة 13.0009.7511.2511.5011.3810.0011.0010.5011.5012.0011.6712.0012.00225.5711.2830عمريم نور الهدىرقاكب13181831062746
1ناجحة/الدورة 13.0009.0007.5011.0010.1313.0012.0012.5012.0011.0011.6712.0012.00218.5710.9330عماجدةزروقي14181831046374
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.000.0000.000غائبةغائبةغائبةغائبة00.00غائبةغائبةغائبة00.00عرانياشرقو15181831052962
1ناجحة/الدورة 09.0008.2509.6312.0009.7211.0012.0011.5009.0014.0010.6710.0010.00204.6510.2330عإيمان كميليةشلباب16181831042522
1مؤجل/الدورة 10.0008.2512.1307.5009.4712.0012.0012.0010.0008.0009.3310.0010.00199.6309.9819عصفيانعزوق171731081183
1ناجح/الدورة 12.0009.2513.3810.0011.1610.0012.0011.0010.0011.0010.3300.0000.00208.9110.4530عسعيدعزيبي18181831086483

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

7الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجلة/الدورة 05.5606.0000.0003.0004.0008.0005.3300.0000.0094.7104.7410غائبة10.25غائبة12.00عخولةعقيني19181831092257
1ناجحة/الدورة 13.0010.0013.5013.5012.5013.0012.0012.5012.5012.0012.3311.0011.00247.9912.4030عرفيدةعماري20181831051495
1ناجحة/الدورة 11.5011.0012.5014.0012.2511.0011.0011.0011.5012.0011.6711.0011.00237.0111.8530عأمينةعيساوي21181831095412
1مؤجلة/الدورة 12.0006.5007.8810.0009.1010.5011.0010.7507.0010.0008.0012.0012.00188.2009.4118عمدينة سارة ليناغبراوي22181831064785
1ناجحة/الدورة 14.0008.2508.0012.5010.6913.0012.0012.5011.0010.0010.6711.0011.00221.2911.0630عإكرامفريوي23181831048540
1مؤجل/الدورة 11.5002.5010.5010.0008.6309.0012.0010.5010.0008.0009.3300.0000.00173.5508.6823ععبد السالمفليسي241731092887
1ناجح/الدورة 11.0010.2512.7508.0010.5011.0012.0011.5011.7512.0011.8310.0010.00217.4910.8730عأنيسقريدي25181831066322
1ناجحة/الدورة 11.5008.2510.3807.5009.4112.7512.0012.3810.2510.0010.1710.0010.00202.9510.1530عمروةقليل26181831090627
1مؤجل/الدورة 12.0011.2511.1310.0011.1007.0011.0009.0008.0000.0005.3300.0000.00185.1909.2623عمحمدقيبوع27181831048624
1مؤجل/الدورة 09.0007.0012.2508.0009.0610.0012.0011.0006.7512.0008.5000.0000.00178.2208.9112عطارقكرار281731091056
1ناجحة/الدورة 13.0009.2512.7511.0011.5013.5000.0006.7511.2513.0011.8313.0013.00213.4910.6730عنسرينمصابيحي29181831053081
1ناجحة/الدورة 12.5007.0011.0008.5009.7511.7512.0011.8811.0010.0010.6710.0010.00206.5310.3330عمنالمعمري30181831092685
1ناجحة/الدورة 13.5010.0014.0010.0011.8813.5012.0012.7512.5010.0011.6712.0012.00240.5712.0330عمسيليامنصور31181831081826

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 205.7910.2930غائبغائب12.5010.2511.0011.0011.1910.5010.0010.2509.7511.0010.17عفاتحانجشايري1181831051590
1ناجحة/الدورة 10.5010.0011.5011.0010.7512.0010.0011.0012.0011.0011.6709.5009.50217.5110.8830معيدةياسمينة  مريمبتقة21731044685
1ناجحة/الدورة 11.5011.7512.2514.5012.5012.0012.0012.0014.0012.0013.3308.5008.50246.4912.3230عامينةبراهيمي3181831051819
1مؤجلة/الدورة 190.0709.5019غائبةغائبة10.5010.5008.0008.5009.3810.7511.0010.8812.0010.0011.33عليديةبلعميري41631021084
1مؤجل/الدورة 12.5007.0006.5010.0009.0010.0011.0010.5008.0012.0009.3311.0011.00188.9909.4518معيدعبد هللابن علي51631054580
1ناجحة/الدورة 11.0008.5011.7511.5010.6910.7510.0010.3809.5008.0009.0005.0005.00201.8010.0930عأميرة ريمبوجمعة6181831089826
1مؤجل/الدورة 187.7109.3914غائبغائب12.0009.5009.7507.0009.5610.5010.5010.5009.0013.0010.33عبرهان الدينبولوبر7181831051461
1ناجحة/الدورة 10.0012.5011.2510.0010.9410.5012.5011.5011.7510.0011.1706.5006.50217.2910.8630عشيماء هجيرةبيرو8181831089861
1مؤجلة/الدورة 149.2907.468غائبةغائبة10.5007.2509.0008.0008.6911.0000.0005.5009.0005.0007.67عشهينازتحانوت91731069062

1ناجحة/الدورة 12.0013.0010.5007.5010.7513.0011.0012.0010.5011.0010.6707.5007.50216.5110.8330عفريالتواتي10181831089879
1مؤجل/الدورة 170.5708.5316غائبغائب13.5005.5006.5010.0008.8806.0010.0008.0010.5011.0010.67عمحمد أمينحاج عبدالقادر11181831070214
1ناجحة/الدورة 11.5010.0010.7510.0010.5610.5012.0011.2513.0011.0012.3311.5011.50220.2111.0130عاية ليليةحمالوي شارف12181831042911
1ناجحة/الدورة 15.0009.7513.0011.0012.1913.0011.0012.0009.0011.0009.6706.5006.50229.7911.4930عصابرينةحواسين13181831090012
1مؤجلة/الدورة 10.5007.7507.5008.0008.4410.5010.0010.2508.5001.0006.0006.5006.50166.7808.3411عويسامخوجة141631094275
1ناجحة/الدورة 15.5013.2513.8813.0013.9111.0013.5012.2514.5015.0014.6711.5011.50271.4313.5730عمدينة ساميةخياري151831048636
1ناجح/الدورة 12.5011.0010.0008.0010.3811.0011.0011.0010.0011.0010.3310.0010.00209.5510.4830عأسامةراربي16181831069259
1مؤجل/الدورة 09.0007.7511.5012.0010.0607.0011.0009.0005.0000.0003.3304.5004.50171.2108.5623عشكيبزرواطي17181831043605
1مؤجلة/الدورة 171.7308.5918غائبةغائبة11.0006.2510.0006.0008.3110.5011.0010.7511.0007.0009.67عأنيسةسمام18181831053905

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

8الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 203.5310.1830غائبةغائبة12.0011.0011.0006.0010.0012.7513.0012.8812.0008.0010.67عالزهراءسوداني19181831090569
1ناجحة/الدورة 12.5008.2510.5010.0010.3111.0012.0011.5010.5013.0011.3311.5011.50215.2110.7630علمياءشخشوخ20181831047484
1ناجحة/الدورة 13.0010.2511.0014.5012.1912.5013.0012.7513.2513.0013.1707.5007.50244.2912.2130عسارةشعنون21181831041374
1مؤجلة/الدورة 13.0007.7508.0007.0008.9412.7511.5012.1311.5005.0009.3304.5004.50188.2909.4113عياسمينصالحي22181831045099
1ناجحة/الدورة 13.5010.2512.5014.5012.6914.0011.0012.5013.2513.0013.1707.5007.50249.2912.4630عفريالصحراوي23181831064537
1ناجحة/الدورة 12.5011.7512.2512.0012.1313.5011.0012.2512.7514.0013.1708.0008.00242.0712.1030عنجودعرفات24181831050236
1ناجح/الدورة 13.5012.7510.2510.0011.6310.5011.0010.7511.0010.0010.6710.8510.85225.4211.2730عمنيرعقروي25181831069651
1ناجحة/الدورة 12.5011.0012.0012.0011.8811.0011.0011.0010.0011.0010.3307.5007.50225.0511.2530عهديلعياط26181831084518
1ناجحة/الدورة 12.0013.0011.7511.0011.9411.0011.0011.0012.5012.0012.3309.5009.50233.7711.6930عياسمينفرحات27181831092556
1ناجحة/الدورة 14.0014.0013.5013.5013.7513.0013.0013.0014.5011.0013.3312.5012.50269.4913.4730عوسامفرحاني28181831053099
1ناجح/الدورة 13.0011.2510.0008.0010.5611.0011.0011.0011.5013.0012.0007.0007.00213.7210.6930عمحمد أمينمعدسي29181831066534
1ناجحة/الدورة 12.5010.5012.0011.0011.5013.0011.0012.0013.2511.0012.5009.5009.50233.0011.6530عصبين روالنموهون30181831064705
1ناجحة/الدورة 12.5011.0011.5012.0011.7511.5011.0011.2511.7512.0011.8310.5010.50231.9911.6030عسماحيسعد شريف311531078720
1ناجحة/الدورة 12.0008.7511.5011.0010.8111.0011.0011.0011.5011.0011.3308.0008.00215.7110.7930عسيرينيوسفي32181831083597

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1مؤجل/الدورة 12.0008.0005.5011.0009.1307.0010.0008.5006.0012.0008.0009.5009.50177.0608.8514عبدرالدينأكساس1181831069294
1ناجحة/الدورة 14.0009.7507.5008.0009.8113.0013.0013.0010.0012.0010.6707.0007.00208.7310.4430ععائشة روزةأمزيان2181831047581
1مؤجل/الدورة 09.0006.2503.7511.5007.6311.0010.0010.5006.0008.0006.6706.5006.50160.0708.0011عأحمد أنيس مهديأمالل31631047368
1مؤجل/الدورة 11.5005.0004.0010.0007.6307.0000.0003.5004.5013.0007.3307.0007.00134.5506.7311عهشامبقباقي4181831086648
1مؤجلة/الدورة 11.5007.5008.0010.0009.2507.0000.0003.5008.5000.0005.6705.0005.00147.0107.3510عراضيةبن حسين5181831085300
1ناجحة/الدورة 14.5008.7510.0008.5010.4411.0012.0011.5010.5012.0011.0004.0004.00208.2810.4130عفوزيةبوتليس6181831093733
1ناجحة/الدورة 14.5011.7512.5016.0013.6913.0012.0012.5014.0015.0014.3310.5010.50267.7713.3930عنسرينبوشعير7181831091426
1ناجح/الدورة 10.5010.0010.0012.0010.6312.0011.0011.5010.5011.0010.6700.0000.00205.5710.2830عأحمد ياسينبوطاري8181831041556
1مؤجلة/الدورة 13.5008.2507.5010.0009.8112.0011.0011.5006.5012.0008.3310.5010.50199.2109.9618عسميرةبوعزيز9181831093851

1ناجحة/الدورة 15.0007.7510.0013.0011.4411.0012.0011.5004.0012.0006.6707.0007.00210.2910.5130عليلياحليش10181831053223
1ناجحة/الدورة 12.0011.2510.0013.0011.5611.0010.0010.5013.7512.0013.1710.0010.00230.2311.5130عمونيةحميداش11181831070274
1ناجحة/الدورة 13.5007.7510.5013.5011.3112.0012.0012.0011.5011.0011.3314.5014.50232.2111.6130عياسمينخديجي12181831089927
1ناجحة/الدورة 12.5009.5009.5013.5011.2511.0012.0011.5012.0012.0012.0010.0010.00227.0011.3530عدليلةخوجة13181831091085
1مؤجل/الدورة 13.0002.0007.5005.0006.8810.0012.0011.0009.0012.0010.0010.0010.00166.5608.3315عأنيسدالي14181831081224
1مؤجلة/الدورة 03.0611.0010.0010.5006.5000.0004.3312.5012.50104.2105.217غائبة00.0007.2505.00عأسماءدهبي15181831047162
1ناجح/الدورة 13.0007.2509.0013.0010.5612.0012.0012.0005.0011.0007.0016.5016.50212.2210.6130عمحمد زين الدينرازم161731086964
1ناجحة/الدورة 11.0005.5010.0014.5010.2512.0011.0011.5008.5013.0010.0007.5007.50206.5010.3330عرانيةرافع171731044242
1ناجحة/الدورة 14.5011.7512.0016.0013.5612.0011.0011.5012.5013.0012.6700.0000.00246.7312.3430عكوثرطالب18181831047601

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:44:57حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

9الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 15.0009.0010.0012.0011.5011.0010.0010.5011.0013.0011.6708.0008.00223.0111.1530عحسيبةطالس19181831044115
1مؤجلة/الدورة 09.0009.5010.0010.0009.6311.0009.0010.0011.2500.0007.5000.0000.00178.0608.9018عحنانطوبال201731056142
1مؤجلة/الدورة 12.5008.0006.2510.0009.1907.0006.0006.5004.0008.0005.3305.0005.00157.2707.8610معيدةأحالمطيان211631051034
1ناجحة/الدورة 15.0007.5008.0011.0010.3811.0012.0011.5009.0013.0010.3307.5007.50209.0510.4530عهدىغزالي22181831053246
1مؤجلة/الدورة 11.5007.5007.0010.0009.0012.0011.0011.5011.7511.0011.5006.0006.00194.5009.7319عفاطمةقوشيح23181831093967
1ناجحة/الدورة 11.0009.7508.7514.0010.8812.0010.0011.0011.0013.0011.6710.5010.50220.0711.0030عجناتكشيدة24181831047547
1مؤجلة/الدورة 12.0009.2510.0008.5009.9411.0010.0010.5007.0000.0004.6705.5005.50180.7909.0416ععليةمزيهيد25181831041446
1ناجحة/الدورة 12.0010.5011.2514.0011.9413.0012.0012.5012.2513.0012.5000.0000.00230.7811.5430عيسرىمسلم26181831092701
1ناجح/الدورة 12.5010.7510.0011.0011.0611.0012.0011.5010.5014.0011.6707.0007.00220.7311.0430عمنيرمعلومي27181831081408
1ناجحة/الدورة 13.5009.7510.0011.0011.0611.0011.0011.0013.0011.0012.3314.0014.00227.7111.3930عأمالهاشمي28181831084568
1ناجحة/الدورة 12.0010.0009.5012.5011.0012.0010.0011.0009.5013.0010.6710.5010.50218.5110.9330عسميةواشك29171831057779
1ناجحة/الدورة 13.5009.5010.5015.5012.2512.0012.0012.0011.5011.0011.3310.5010.50239.4911.9730عريانيحي30181831088594

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:44:58حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 10.5010.7510.0012.5010.9411.0010.5010.7512.0012.0012.0009.0009.00219.2810.9630عأسماءبراقي1181831040344
1مؤجلة/الدورة 10.5006.0006.0006.0007.1311.0007.0009.0009.0010.0009.3306.0006.00155.5507.789عمريمبلجوهر21731102875
1ناجحة/الدورة 12.0008.0010.0008.0009.5011.0012.5011.7512.0010.0011.3311.0011.00205.9910.3030عناديةبن عواج3181831064808
1ناجحة/الدورة 12.0010.0011.5013.0011.6312.0010.5011.2510.7510.0010.5008.0008.00224.0611.2030عيسرىبن نجمة4181831040572
1مؤجلة/الدورة 13.0006.7510.0010.0009.9411.0010.0010.5008.5003.0006.6708.0008.00189.2909.4621عشيماءبودربة5181831053001
1ناجحة/الدورة 13.5010.0010.0016.0012.3811.0012.0011.5012.7513.0012.8309.0009.00242.0512.1030عشيماءجرورو61731045664
1ناجح/الدورة 13.5008.0008.0010.0009.8811.0012.5011.7511.0010.0010.6709.0009.00206.5710.3330عمحمد أمينحاوة7181831091404
1ناجحة/الدورة 12.0010.5010.0012.5011.2511.0012.5011.7512.7510.0011.8312.0012.00229.4911.4730عصبرينةحماني8181831041694
1مؤجل/الدورة 11.5007.7505.0011.0008.8110.0011.5010.7510.5010.0010.3309.0009.00188.7109.4419عفاريناسزنية9181831084479

1مؤجلة/الدورة 13.5006.0003.5011.0008.5011.0012.0011.5010.0011.0010.3310.0010.00188.9909.4520عسوميةسالمي10181831089952
1مؤجلة/الدورة 11.0007.0007.5006.0007.8811.0010.5010.7511.0009.0010.3308.0008.00176.5508.8314عأميمةسايج11181831088168
1مؤجلة/الدورة 12.5008.2509.5009.0009.8111.0012.5011.7507.0008.0007.3308.0008.00194.7109.7411عإيناس إكرامشابي12181831089990
1مؤجلة/الدورة 12.0007.0010.7511.0010.1911.0010.5010.7503.5003.0003.3310.0010.00185.2709.2627عسلمىعبود13181831049735
1ناجحة/الدورة 14.0011.5010.7512.5012.1911.0007.0009.0012.2511.0011.8307.0007.00224.7711.2430عشيماءعشير14181831069448
1ناجحة/الدورة 11.0011.0011.0014.0011.7513.0011.5012.2513.0011.0012.3311.0011.00237.9911.9030عأسماءعفرة15181831089937
1ناجح/الدورة 13.0009.0010.7514.5011.8111.0012.0011.5009.5011.0010.0005.0005.00222.7211.1430عموسىقدوش16181831069658
1ناجحة/الدورة 13.5007.5010.5011.0010.6310.0012.0011.0012.7511.0012.1709.0009.00217.0710.8530عمروةقرفي17181831044788
1مؤجلة/الدورة 11.0006.5009.0013.5010.0011.0007.0009.0008.0007.0007.6706.0006.00185.0109.2523عنريمانكرميش18181831062758

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

1                                     الصفحة 27-05-2021  11:44:59حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

10الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 13.0011.2510.0010.0011.0610.0011.0010.5010.7512.0011.1709.0009.00217.2310.8630عرانيامجدوب19181831088237
1مؤجل/الدورة 03.6705.0005.00136.7306.848غائب13.5007.7500.0007.0007.0611.0007.0009.0005.50عمنير عبد الوهابمحمدي201731047257
1ناجح/الدورة 12.0008.5009.0010.0009.8812.0010.5011.2511.5010.0011.0011.0011.00207.5610.3830عسيدأحمدمداني21181831070095
1ناجح/الدورة 13.5008.0010.2511.0010.6911.0012.0011.5012.2512.0012.1712.0012.00222.7911.1430عحسان رمزيمراربي22181831047548
1ناجحة/الدورة 11.0008.2510.5010.5010.0611.0012.0011.5012.7510.0011.8309.0009.00211.2110.5630عصارةمرمي231731047968
1ناجحة/الدورة 13.5007.5009.0011.5010.3811.0010.0010.5009.0011.0009.6706.0006.00201.5710.0830عأمينةمزوز24181831072733
1مؤجلة/الدورة 13.0006.5009.7510.5009.9411.0010.5010.7509.0007.0008.3308.0008.00195.2709.7616عمنالمزيان25181831089968
1ناجحة/الدورة 15.0008.5012.0011.5011.7511.0012.5011.7512.0010.0011.3310.0010.00231.9911.6030عداللمعريش26181831043014
1مؤجل/الدورة 11.0007.5006.5008.5008.3807.0010.5008.7508.5006.0007.6709.0009.00167.5708.388ععبدالرحمانمقداد27181831086824
1مؤجل/الدورة 14.0007.7511.5007.0010.0611.0008.0009.5006.5008.0007.0006.0006.00185.7209.2923معيديوسفمكري281731047273
1ناجح/الدورة 13.5007.5008.5008.5009.5011.0010.5010.7511.7510.0011.1711.0011.00201.5110.0830عمحمد ياسينملياني29181831070239
1ناجح/الدورة 13.0009.0010.0011.0010.7511.0010.0010.5011.5006.0009.6712.0012.00212.0110.6030عانيسمولودي30181831069978
1ناجحة/الدورة 13.5007.0010.0012.0010.6311.0010.5010.7511.0012.0011.3310.0010.00214.5510.7330عرانيةموهوب31181831069341
1مؤجلة/الدورة 09.0008.7510.2511.0009.7511.0008.0009.5010.5010.0010.3309.0009.00194.9909.7516عمليكةهديبل32181831086610

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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

2                                     الصفحة 27-05-2021  11:45:01حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3جامعة الجزائر 
كلية علوم اإلعالم واإلتصال

محضر المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 11.0008.5009.5011.0010.0012.0010.0011.0013.2508.0011.5009.0009.00207.5010.3830عندىبوقرقار 11835079481
1مؤجل/الدورة 10.0005.0007.0010.0008.0004.0004.00144.0007.209غائب12.0008.0008.0004.0008.00عإبراهيمأقيني21731044169
1ناجحة/الدورة 13.5008.5010.0007.0009.7512.0012.0012.0011.7510.0011.1710.0010.00208.5110.4330عدهبيةأوكسير3181831088473
1مؤجل/الدورة 10.5008.0008.0008.5008.7511.0010.0010.5009.7510.0009.8309.0009.00185.4909.2712عمحمد أنسإراتني4181831057285
1ناجح/الدورة 12.0008.0007.5010.0009.3812.0011.0011.5010.7510.0010.5012.0012.00202.0610.1030عماسينيسابركان51731061684
1ناجحة/الدورة 14.0009.5010.0016.0012.3812.0013.0012.5012.5013.0012.6711.0011.00247.5712.3830عصبرينةبغاللي6181831081728
1ناجح/الدورة 12.0009.5010.0008.0009.8812.0012.0012.0010.5008.0009.6709.0009.00204.5710.2330عأسامةبكوش7181831088454
1ناجح/الدورة 13.0011.0009.0010.5010.8811.0012.0011.5011.0013.0011.6712.0012.00223.5711.1830عمحمد عدالنبلقاسم81631081749
1مؤجل/الدورة 11.0007.5008.0006.0008.1311.0011.0011.0008.5011.0009.3310.0010.00179.5508.9813عمحمد أمينبن صافي91631107537

1ناجحة/الدورة 15.5012.5012.2512.5013.1900.0010.0005.0014.5016.0015.0017.0017.00240.2812.0130عإيمان نوربوضياف101732035441
1ناجحة/الدورة 13.5007.0010.0011.5010.5012.0011.0011.5013.0011.0012.3312.0012.00220.9911.0530عرميساءبوعنان11181831084589
1ناجح/الدورة 14.0007.5008.5010.0010.0013.5010.0011.7511.7503.0008.8312.0012.00205.4910.2730عمحمد رمزيتمار121631054880
1مؤجلة/الدورة 13.0008.0009.0011.0010.2500.0010.0005.0008.5008.0008.3311.0011.00178.9908.9524عاميرةتيغيوارت131731075665
1ناجح/الدورة 14.0010.5012.0015.5013.0013.0012.0012.5014.7516.0015.1713.0013.00264.5113.2330عمهديتيممنت141731097431
1ناجحة/الدورة 13.0010.0009.0014.5011.6312.0011.0011.5013.5012.0013.0010.0010.00234.5611.7330عسارة أميرةحيرش15181831062107
1ناجح/الدورة 13.0010.0010.0008.0010.2511.0013.0012.0008.0008.0008.0013.0013.00208.0010.4030عمروانخميسة16181831064353
1ناجحة/الدورة 13.0010.5010.0010.0010.8811.0010.0010.5012.2513.0012.5008.0008.00218.0610.9030عسمررهان171731060471
1مؤجل/الدورة 09.0000.0006.5008.0005.8812.0013.0012.5008.7503.0006.8310.0010.00151.0507.557عيوسف أمينسعودي181731075657

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

11الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 13.5009.0009.0007.5009.7510.5013.0011.7510.7508.0009.8311.0011.00204.4910.2230عرشيدشاقر19181831073427
1ناجحة/الدورة 13.5010.0010.0008.5010.5013.0012.0012.5012.2510.0011.5009.0009.00219.5010.9830عندىطعم هللا20181831092421
1ناجحة/الدورة 11.5008.5011.5007.0009.6312.0014.0013.0009.7508.0009.1711.0011.00206.0710.3030عرانيةعتوسي21181831062612
1مؤجلة/الدورة 10.0005.0010.2508.0009.5009.0009.00173.7808.6910غائبة13.0008.5009.2508.0009.69عآنيةعمروش22181831066252
1مؤجلة/الدورة 12.0006.0010.5010.0010.3314.0014.00191.2709.5627غائبة12.5008.0010.2510.0010.19عرانيةقادري231731075106
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0007.0007.0092.5604.635غائبة00.0000.00غائبة11.0007.0003.0007.5007.13عشهرزادلمين241731047954
1مؤجل/الدورة 09.0007.0007.0008.0007.7510.5013.0011.7508.0008.0008.0012.0012.00176.0008.807عأسامةماتز251731066599
1ناجح/الدورة 13.0009.5010.0007.0009.8813.5011.0012.2509.7505.0008.1709.0009.00201.0710.0530عزين الدين شكيبمجقان26181831069385
1ناجحة/الدورة 11.0005.5011.0010.0010.6710.0010.00203.5710.1830غائبة15.0008.5010.0013.0011.63عريمةمناس27181831086473
1مؤجلة/الدورة 13.5008.0010.0007.0009.6312.5010.0011.2506.7508.0007.1711.0011.00193.0709.6517عياسميننور الدين28181831066630
1مؤجل/الدورة 10.0005.0009.5010.0009.6709.0009.00148.0107.409غائب10.5007.5004.0008.0007.50عجمال الدينيحياوي29181831047546
1مؤجلة/الدورة 11.5008.5005.5008.5008.5012.5011.0011.7507.7510.0008.5010.0010.00184.5009.2313عكاهينةيعلى30181831054184

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجح/الدورة 13.0009.0012.5013.0011.8812.0011.0011.5012.2514.0012.8310.0010.00237.0511.8530إدماجعمرأبي إسماعيل حجوجة11532023403
1ناجح/الدورة 13.5009.5011.5008.5010.7510.5012.0011.2509.5014.0011.0007.0007.00214.0010.7030عفاروقأسرير2181831053033
1ناجحة/الدورة 13.5008.0010.0010.5010.5012.0010.5011.2510.5007.0009.3310.0010.00208.9910.4530عمونيةأكلوف3181831097631
1ناجح/الدورة 12.0007.0010.7510.0009.9413.5010.0011.7511.7511.0011.5007.0007.00207.7810.3930عهيشامأمغار41333006156
1ناجحة/الدورة 14.0010.0011.5013.5012.2511.5013.0012.2513.2512.0012.8311.0011.00245.4912.2730عإكرامإمسومن5181831064614
1مؤجل/الدورة 10.0009.0012.3811.0010.6012.5007.0009.7508.2507.0007.8310.0010.00199.6909.9824عزكرياالعايب61731043472
1ناجحة/الدورة 15.0009.5011.5011.0011.7511.0010.5010.7512.2512.0012.1708.0008.00228.5111.4330علمياءبتروني7181831053043
1مؤجلة/الدورة 05.3112.0007.0009.5011.2508.0010.1708.0008.00140.2307.0111غائبة10.5004.0006.75عسميةبلعلياء81632003823
1ناجحة/الدورة 11.5010.5012.3816.0012.6013.5008.0010.7514.0014.0014.0008.0008.00244.2012.2130عياسمينةبلقيدوم9181831064418

1مؤجل/الدورة 12.0001.0008.2507.0007.0611.0008.0009.5009.2508.0008.8300.0000.00149.2107.468عاحمد ساميبنور10181831051436
1مؤجل/الدورة 13.5004.0009.3807.0008.4700.0007.0003.5009.0010.0009.3306.0006.00149.6307.486عزين الدينبوحيل11181831069384
1ناجح/الدورة 12.0008.0012.1311.0010.7812.0010.0011.0011.5014.0012.3310.0010.00220.3511.0230عخير الدينبوسواليم12181831064479
1ناجحة/الدورة 15.0010.5013.5016.0013.7513.7514.0013.8814.2515.0014.5008.0008.00272.0213.6030عنزيهةبوسواليم13181831086889
1مؤجل/الدورة 14.0005.5008.2511.0009.6910.0010.0010.0012.2508.0010.8308.0008.00196.7709.8419عمهديبوكيرات14181831045079
1مؤجل/الدورة 11.5005.0006.8806.0007.3500.0012.0006.0006.2500.5004.3307.0007.00132.1906.618عإلياس بوعالمتشبون151531114247
1ناجحة/الدورة 14.0007.5012.7511.5011.4412.5007.0009.7513.0010.0012.0009.0009.00221.2811.0630عمليسةحميسي16181831088656
1ناجحة/الدورة 14.0010.5012.6313.5012.6613.5007.0010.2513.2514.0013.5009.0009.00242.4212.1230عحياةخنيش17181831091234
1ناجحة/الدورة 12.5009.0010.0011.0010.6312.0012.5012.2511.0010.0010.6711.0011.00219.5710.9830عأحالمداود181731049911

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - 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 المداوالتقسم اإلتصال
  -  الدورة: العادية 2021/2020 السنة الجامعية:  

الثالثةالسنة:  ليسانسالشهادة: 
الخامسالسداسي:  علوم إنسانية وإجتماعيةالميدان :
1المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

12الفوج: إتصالالتخصص :

الوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
1مادة 

5/ر3م
2مادة 

5/ر3م
3مادة 

5/ر3م
4مادة 

5/ر3م
ت.أ

20/12
5مادة 

3/ر2م
6مادة 

3/ر2م
6/4ت.م 

7مادة 
2/ر2م

8مادة 
1/ر1م

3/3ت.إ 
9مادة 

1/ر1م
النتيجةالرصيدالمعدلالمجموع1/1ت.أ 

1ناجحة/الدورة 14.5009.5012.6311.0011.9111.5010.0010.7512.5011.0012.0009.0009.00230.9211.5530عداميةراحم19181831095642
1ناجحة/الدورة 15.0011.0014.2516.0014.0613.7513.0013.3815.2514.0014.8312.0012.00278.7313.9430عنريمانربيكة20181831064814
1مؤجل/الدورة 13.5009.0010.0007.0009.8811.5013.0012.2509.5003.0007.3308.0008.00197.5509.8816عادمزيتوني21181831044094
1ناجحة/الدورة 15.5008.5013.1314.5012.9112.5010.0011.2512.5010.0011.6710.0010.00244.9312.2530عدعاءشحمي22181831047438
1ناجحة/الدورة 11.5010.5012.5010.0011.1313.0012.5012.7510.0013.0011.0012.0012.00229.5611.4830عفريال مدينةضيف23181831062489
1مؤجلة/الدورة 11.5009.5011.8812.0011.2211.0007.0009.0006.5008.0007.0000.0000.00191.6409.5823عكاتيةعمروش24181831047312
1ناجحة/الدورة 14.0008.5011.6311.0011.2811.0010.0010.5009.7511.0010.1708.0008.00215.8710.7930عسلمىعواج25181831085325
1ناجحة/الدورة 12.5008.0012.1312.5011.2813.0010.0011.5011.5012.0011.6709.0009.00225.3711.2730عبايةعيساني26181831069985
1ناجحة/الدورة 13.0008.0012.7509.0010.6913.0011.0012.0011.5010.0011.0010.0010.00219.2810.9630عمالك ليلياقدور27181831081828
1ناجحة/الدورة 14.0009.0012.3813.5012.2212.0010.0011.0011.2510.0010.8309.0009.00232.1311.6130عإيمانقريد28181831047191
1ناجحة/الدورة 14.0010.0012.5014.0012.6313.7514.0013.8813.7514.0013.8308.0008.00256.5712.8330عنهادكابري29171831057359
1ناجحة/الدورة 10.5009.0009.0011.0009.8813.5010.0011.7513.0008.0011.3310.0010.00209.5510.4830عصبيحةمزوان30181831081731
1مؤجل/الدورة 10.5007.5009.2509.0009.0611.0007.0009.0010.0007.0009.0009.0009.00180.7209.0410عأحمد نزيهمفتي311631059959
1ناجح/الدورة 13.0008.0010.8810.0010.4712.5013.0012.7508.7507.0008.1713.0013.00214.1510.7130عسعيدمقروس32181831091359
1مؤجلة/الدورة 09.0005.0001.0006.0005.2512.0000.0006.0009.2511.0009.8300.0000.00116.4905.824عمليسة لينةمكالتي33181831064799

الدليل : 
5/ر:3:دراسات جمهور وسائل اإلعالم - م:3مادة 5/ر:3 - م:1:نظريات اإلعالم واإلتصال 2مادة 5/ر:3:نظريات التنظيم - م:1مادة -
3/ر:2:ملتقى المنهجية - م:5مادة 20/ر:12ت.أ:التعليم األساسية - م:5/ر:3:إستراتيجيات اإلتصال - م:4مادة -
2/ر:2:حمالت اإلتصال العمومي - م:7مادة 6/ر:4ت.م:التعليم المنهجية - م:3/ر:2:التدريب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص - م:6مادة -
1/ر:1:اللغة االجنبية - م:9مادة 3/ر:3ت.إ:التعليم اإلستكشافية - م:1/ر:1:الحكم الراشد وأخلقيات المهنة - م:8مادة -
1/ر:1ت.أ:التعليم األفقية - م:-

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