
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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: 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 05.0011.0011.7512.5010.0611.6614.0012.8311.5012.0011.6708.0008.00215.0510.7530عرشااسعدي1181831041355
1ناجحة/الدورة 08.0011.0011.2512.0010.5614.4111.0012.7110.0011.5010.5012.0012.00221.0611.0530عفريالالجعدي2181831064745
1مؤجل/الدورة 06.0010.0011.0010.7509.4413.7411.0012.3708.7512.0009.8307.0007.00199.2509.9622عمحمد لمينالعبداني31731092481
1مؤجلة/الدورة 07.0007.0008.7509.0007.9409.4114.0011.7110.0012.5010.8308.0008.00182.6109.139عرانياالقدوي4181831066366
1ناجحة/الدورة 10.5008.7512.2512.0010.8811.5810.0010.7909.3813.5010.7511.0011.00216.9710.8530عزكيةبداح5181831050007
1مؤجل/الدورة 10.0010.5008.2510.7509.8807.8313.0010.4210.0011.0010.3307.0007.00198.2309.9124عوليدبلعزيز6181831044861
1مؤجل/الدورة 07.7507.0005.0004.9408.5011.0009.7508.5010.0009.0009.0009.00134.2806.714غائبعمحمد رياضبلقاضي7181831056208
1مؤجلة/الدورة 08.5007.7509.2510.0008.8811.6611.0011.3310.5012.0011.0007.0007.00191.8809.5914عنور الياسمينبن تشيكي8181831064397
1ناجح/الدورة 10.0010.0008.2510.0009.5610.3315.0012.6712.5014.5013.1709.0009.00213.9110.7030عأنيسبن حمداش9181831081616

1مؤجلة/الدورة 05.0010.0009.5010.0008.6309.1411.0010.0710.7512.0011.1709.0009.00186.3509.3219عآسيا بودراع10181831069212
1مؤجلة/الدورة 06.0011.5009.7509.0009.0612.8310.0011.4210.0013.5011.1708.0008.00195.9109.8014عرانيةتفات11181831062611
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائب00.0000.00غائب00.00غائب00.0000.0000.0000.00غائبغائبعياسينحسين121731069678
1ناجحة/الدورة 10.5008.7511.2511.0010.3813.6611.0012.3312.0012.5012.1709.0009.00219.3910.9730عفيروزحيدوش13181831051605
1ناجحة/الدورة 11.5008.7511.5009.0010.1912.2410.0011.1210.0013.5011.1707.0007.00207.2710.3630عأسماءدية14181831042451
1ناجحة/الدورة 10.5010.5010.0010.0010.2510.0813.0011.5410.2510.0010.1710.0010.00209.6710.4830عنسرين فتيحةزروق15181831070293
1مؤجلة/الدورة 07.0007.7509.7509.0008.3805.6611.0008.3310.0010.0010.0007.0007.00170.8808.546عمريمزميتي16181831047357
1مؤجل/الدورة 03.0008.5006.7505.0005.8107.4112.0009.7106.8810.0007.9210.0010.00142.3207.125عأنيسسباعي171731066615
1ناجحة/الدورة 08.0009.0011.0010.0009.5017.7411.0014.3712.7515.5013.6709.0009.00221.4911.0730عأمينةسبع18181831042998

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

13الفوج: 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 08.0009.7506.5010.0008.5607.0810.0008.5408.5010.0009.0013.0013.00176.8808.8410عهندسماعين191731086603
1مؤجلة/الدورة 13.0004.3313.0013.00166.7508.3415غائبة06.0009.2511.5011.0009.4403.7410.0006.87عنور الهدىصابونجي20181831050059
2118188TCD391مؤجل/الدورة 05.0008.0006.0005.0006.0012.0810.0011.0407.5014.5009.8308.0008.00153.6507.687عسليمانصالح حسن
1مؤجلة/الدورة 06.0010.5006.2506.0007.1906.2412.0009.1208.0011.0009.0010.0010.00159.7607.9910عسماحصدوق22181831066914
1ناجحة/الدورة 08.5008.2508.7512.0009.3811.5815.0013.2913.1312.5012.9210.0010.00214.4810.7230عبثينةصفصاف23181831066331
1مؤجلة/الدورة 06.0007.5006.0010.0007.3809.2411.0010.1208.2510.0008.8312.0012.00167.5308.3813عماريةصمادي24181831081799
1مؤجلة/الدورة 05.0011.0006.0009.0007.7509.7410.0009.8707.5010.0008.3308.0008.00165.4708.279عإشراقفتحي25181831050099
1ناجحة/الدورة 10.0010.5015.5010.0011.5010.1615.0012.5811.2513.0011.8310.0010.00233.8111.6930عمالحة دنياكراش26181831088234
1ناجح/الدورة 11.0008.0012.0010.0010.2512.7415.0013.8713.6314.5013.9207.0007.00227.2411.3630عسميرمحرز27181831069420
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.009.0000.450غائبة00.0000.00غائبة02.5000.5000.0000.75غائبةعاسيامحيوت281631017366
1مؤجلة/الدورة 05.5010.7507.0009.0008.0612.7415.0013.8710.8812.5011.4213.0013.00199.4609.9715عريانمرابط29181831047448

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: 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 14.5011.2511.5011.0012.0610.4113.5011.9613.0012.0012.6713.0013.00243.5712.1830عرانيةبلحمر1181831062615
1مؤجل/الدورة 00.0000.0002.5013.0006.0000.0000.0039.0001.951غائب01.75غائبغائبغائب07.00عمحمد امينبلخروبي21637086570
1مؤجلة/الدورة 10.0010.5007.0012.0009.8806.5012.5009.5010.0011.0010.3309.0009.00196.5509.8321عنسرينبوجمعة3181831093788
1ناجح/الدورة 07.0008.7510.2509.0008.7511.1613.0012.0812.0011.0011.6714.0014.00202.3310.1230عأسامةبولفراد41731075230
1مؤجلة/الدورة 06.5009.7508.5011.0008.9411.5013.0012.2509.0011.0009.6713.0013.00198.2909.9113عأنيسةجعفر5181831081589
1ناجحة/الدورة 13.0012.5012.0009.0011.6311.9113.5012.7110.0013.5011.1709.0009.00232.9111.6530عنهلةحبشى6181831064820
1ناجحة/الدورة 10.5008.5008.5011.0009.6316.9112.5014.7111.0010.0010.6710.0010.00216.4110.8230عرانيةحسناوي71731071941
1مؤجل/الدورة 90.3204.523غائبغائب03.7502.6611.0006.8306.0006.0006.00غائب02.0007.0006.00عهشامحمام8181831044849
1مؤجلة/الدورة 06.0009.7506.5005.0006.8112.3313.0012.6711.5008.0010.3309.0009.00172.3908.629عأمينةخيذر9181831084664

1ناجحة/الدورة 14.5011.2514.0011.0012.6911.4113.5012.4613.5012.0013.0014.0014.00255.1212.7630عخليدةدحمان101731066660
1مؤجل/الدورة 08.0006.2508.5010.0008.1908.5811.0009.7906.0008.0006.6710.0010.00167.4508.379ععبد السالمدردار11181831048796
1مؤجلة/الدورة 08.5008.2508.5009.0008.5612.8312.0012.4210.0012.0010.6707.0007.00191.4109.579عنوالدريج12181831090641
1مؤجلة/الدورة 07.0008.0008.5008.0007.8811.7411.5011.6210.2508.0009.5007.0007.00176.5408.838عجميلةرياح131731055767
1مؤجلة/الدورة 10.0008.0009.0008.0008.7513.2411.5012.3711.0010.0010.6710.0010.00196.4909.8215عمريمسالمة14181832027920
1مؤجلة/الدورة 10.0010.0009.5008.0009.3809.5012.5011.0010.7510.0010.5007.0007.00195.0609.7519عرميسةسعدادو151731047561
1مؤجل/الدورة 06.0008.7512.0011.0009.4408.3112.5010.4107.5012.0009.0007.0007.00188.9209.4517عياسينسغيالني161731044486
1مؤجل/الدورة 05.0007.5008.0008.0007.1308.1411.0009.5706.0008.0006.6710.0010.00153.8507.694عرمزيساليم17181831051742
1مؤجلة/الدورة 06.7512.4113.0012.7110.0010.0010.0009.0009.00170.8408.5414غائبة08.0009.0010.00عفاطمةالزهراءشعبان181731044361

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  11:46:13حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

14الفوج: 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 07.0008.5006.0007.0007.1303.3300.0001.6706.5010.0007.6708.0008.00123.2506.161ععليطلمات191631056177
1مؤجلة/الدورة 08.0008.5008.0008.0008.1308.5810.0009.2909.2512.5010.3309.0009.00174.7108.746عهديلعالم20181831047514
1مؤجل/الدورة 06.0008.2508.0010.0008.0612.7412.5012.6208.0010.0008.6709.0009.00182.2109.1112ععبد الرزاقعمراوي21181832027667
1مؤجلة/الدورة 02.0007.5006.5011.0006.7509.1612.5010.8308.0008.0008.0011.0011.00159.3207.9712عكاتيةعيسات22181831027520
1مؤجل/الدورة 05.0007.0005.0006.7505.9403.8211.0007.4108.0012.0009.3313.0013.00141.9107.105عأحمد زكيغاوي23181831040649
1ناجحة/الدورة 11.0009.0010.5007.0009.3815.0814.0014.5411.0012.0011.3310.0010.00214.7110.7430عصوريةقاسيوي241431083487
1مؤجلة/الدورة 08.0007.5008.0010.0008.3815.8312.0013.9210.5000.0007.0009.0009.00186.2409.3113عدنياقروج25181831050121
1مؤجلة/الدورة 10.0008.5006.0008.0008.1307.2813.0010.1406.0008.0006.6710.0010.00168.1308.4112علطيفة منالقرينيك26181831066978
1ناجحة/الدورة 10.0007.5009.5012.0009.7511.2413.0012.1211.0011.5011.1710.0010.00208.9910.4530عليتيسياكرميش27181831070185
1ناجحة/الدورة 08.5011.0011.5011.5010.6314.9914.5014.7511.5011.5011.5009.0009.00230.0611.5030عأسماءنايت محمد281631064710
1ناجحة/الدورة 14.0008.7509.0006.0009.4410.0013.0011.5011.7508.0010.5012.0012.00202.7810.1430عليندةوعبادي29181831047489

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: 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 13.5013.0014.0013.5013.5014.4112.0013.2112.7516.0013.8317.5017.50273.8313.6930عوسيلةأمينة1181831066613
1مؤجلة/الدورة 03.0011.5008.5013.0009.0011.8213.0012.4110.0014.0011.3306.0006.00197.6309.8819عحنانالقالي2181831045504
1ناجح/الدورة 14.0013.0013.7512.0013.1916.3314.0015.1713.0015.5013.8316.5016.50276.9513.8530عسماعيلبالل3181831076361
1ناجحة/الدورة 13.5014.0013.3813.5013.6014.2413.0013.6212.0013.0012.3317.5017.50272.1713.6130عشهينازبلجودي4181831090010
1ناجحة/الدورة 14.5012.5010.5012.0012.3810.1615.0012.5810.2514.5011.6707.0007.00240.8912.0430عمروةبلعروسي5181831047608
1ناجحة/الدورة 14.0010.0010.5008.0010.6313.9113.0013.4610.5012.5011.1717.5017.50232.4111.6230عخلودبلعمري6181831090575
1ناجحة/الدورة 11.0009.5013.5013.0011.7515.7415.0015.3711.0013.5011.8316.5016.50254.4712.7230عرشا زوبيدةبن عامر7181831064077
1ناجحة/الدورة 08.5012.5012.1313.2511.6011.7713.0012.3913.5012.5013.1706.5006.50234.7711.7430علينةبن نعجة81631046633
1ناجحة/الدورة 13.0009.0012.7513.5012.0612.9113.0012.9611.0013.0011.6712.0012.00243.5712.1830عفضيلةبومسوس9181831042728

1ناجحة/الدورة 13.0009.0015.2513.0012.5612.2412.0012.1210.5014.5011.8317.5017.50252.1912.6130عمنالبونفرات10181831070261
1مؤجلة/الدورة 07.5010.0006.7510.0008.5611.4113.0012.2108.0013.0009.6712.5012.50193.0709.6518عيسرى وفاءتشيشة11181831092702
1ناجحة/الدورة 14.5013.5015.2514.7514.5014.5812.5013.5413.5014.0013.6717.5017.50286.6714.3330عصوفية اسرارخزاري12181831076484
1ناجحة/الدورة 10.5012.5010.5009.0010.6313.3213.0013.1612.2513.0012.5012.5012.50230.2011.5130عسارةداود13181831091369
1ناجحة/الدورة 12.5013.0011.2515.0012.9412.6612.5012.5810.0013.0011.0017.5017.50256.1012.8130عيسميندحماني14181831046299
1ناجحة/الدورة 10.0012.5012.7513.5012.1914.7413.0013.8711.7513.5012.3317.5017.50256.2512.8130عفايزةرواف15181831047306
1ناجحة/الدورة 12.5012.0012.7513.7512.7512.4113.0012.7110.5013.5011.5017.0017.00255.3412.7730عرانيةزاوي16181831046084
1ناجحة/الدورة 15.0014.0011.5013.7513.5612.8213.0012.9110.5015.0012.0017.5017.50267.8613.3930عخديجةسعادة17181831062415
1ناجح/الدورة 13.5011.5009.5015.0012.3812.5012.5012.5010.2513.5011.3317.5017.50250.0512.5030عوليدسعدي18181831088672

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  11:46:15حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

15الفوج: 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 12.5014.0010.1311.0011.9113.9112.0012.9611.0016.0012.6717.5017.50250.2712.5130عندى شيماءسواق19181831089974
1ناجحة/الدورة 13.0012.5013.6313.0013.0309.4112.0010.7113.5014.5013.8308.0008.00248.6912.4330عإكرامصايم20181831069268
1ناجحة/الدورة 12.0013.0014.0012.0012.7512.6612.0012.3310.2514.5011.6717.5017.50254.8312.7430عمريمطلحي21181831083466
1مؤجلة/الدورة 07.0012.0008.0009.0009.0011.7413.0012.3707.5011.5008.8314.5014.50198.4709.9213عراضيةعزيز22181831092601
1ناجحة/الدورة 08.5012.5009.5012.0010.6311.5012.0011.7510.5013.5011.5006.0006.00215.0610.7530عسميةعوايجية23181831041384
1ناجحة/الدورة 11.5012.0007.5012.5010.8814.3314.0014.1708.0013.0009.6714.5014.50230.7511.5430ععبير نورالهدىفكيح24181831042181
1ناجحة/الدورة 11.5011.0012.3811.0011.4714.4112.0013.2110.0014.5011.5017.5017.50242.4812.1230عشهينازقاضي25181831083523
1مؤجلة/الدورة 11.0009.0007.2511.0009.5608.0814.0011.0407.0014.5009.5004.5004.50191.8809.5917عريانكودري26181831052978
1ناجحة/الدورة 10.0011.5013.0007.0010.3810.9112.0011.4610.0014.5011.5017.5017.50222.4011.1230عرانيةمالك27181831062055
1مؤجلة/الدورة 02.6700.0000.0015.1700.760غائبة01.7904.00غائبة00.0003.58غائبة00.0000.00غائبةعمدينةمهال281631045909
1ناجحة/الدورة 15.0015.0013.5015.0014.6315.8315.0015.4214.2516.0014.8317.5017.50299.2314.9630عمنالنجاع29181831092686

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: 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 11.5008.0009.0010.0009.6310.5008.0009.2510.5012.5011.1710.0010.00196.0709.8017معيدرضوانأوغليسي11731066688
1ناجحة/الدورة 12.5012.5014.5012.5013.0011.5011.5011.5010.7511.0010.8314.0014.00248.4912.4230عسهام أمالالعيادي2181831070088
1ناجحة/الدورة 13.0013.5011.5013.0012.7510.0011.0010.5012.5010.0011.6712.0012.00242.0112.1030عسماحالوجدي الثالث3181831047570
1ناجحة/الدورة 11.0010.5014.0005.0010.1312.5013.0012.7511.0014.0012.0012.0012.00220.5611.0330عمونيةامهملي4181831094006
1ناجحة/الدورة 12.5015.0017.0012.5014.2512.0014.0013.0014.0016.0014.6711.5011.50278.5113.9330عهاجربار5181831043825
1مؤجلة/الدورة 05.0012.5010.0008.0008.8810.0009.0009.5011.2510.0010.8311.5011.50188.5509.4317عنسرينبلبيض6181831041509
1ناجحة/الدورة 11.0010.0007.5010.0009.6310.0014.0012.0013.5011.5012.8310.0010.00212.0510.6030عهيبةبن سايح7181831070312
1ناجح/الدورة 12.5004.5009.7513.0009.9410.0011.0010.5011.5014.0012.3311.0011.00209.2710.4630ععبد الرحيمبوشليت8181831042688
1ناجحة/الدورة 06.0011.0008.0012.7509.4411.5012.0011.7511.7511.0011.5010.5010.50205.2810.2630عمونيةبوقرة9181831047363

1ناجحة/الدورة 11.0012.5010.0009.7510.8111.0011.5011.2512.0012.5012.1710.5010.50221.7311.0930عنسرينبوقزاطة10181831051124
1مؤجل/الدورة 10.0008.5007.5008.0008.5011.5011.0011.2509.0010.0009.3312.0012.00186.9909.3513عصالح الدينجيالني111631081627
1ناجحة/الدورة 10.5012.5008.5007.0009.6310.5013.0011.7512.0008.0010.6712.0012.00206.5710.3330عورديةحجال12181831048741
1ناجح/الدورة 10.0008.5009.5010.0009.5009.0012.0010.5010.5013.0011.3315.0015.00204.9910.2530ععماد الديندنداني13181831088630
1مؤجلة/الدورة 07.5009.0006.0009.0007.8808.5011.0009.7510.0013.0011.0010.0010.00176.5608.837عريانذهبي14181831040410
1مؤجلة/الدورة 05.0012.0007.5009.0008.3810.0012.0011.0010.2513.0011.1710.0010.00188.0709.4015عسميةسعدون15181831055620
1مؤجل/الدورة 10.0006.0008.0010.0008.5010.0009.0009.5009.2511.0009.8311.0011.00180.4909.0215معيدخالدسماعين161538032211
1ناجحة/الدورة 10.0012.5011.5012.7511.6911.0013.5012.2511.5012.0011.6710.0010.00234.2911.7130عشهرزادشرابي17181831066921
1ناجحة/الدورة 10.0011.0010.5007.0009.6310.0012.5011.2511.7511.0011.5010.0010.00205.0610.2530عكوثرشيون18171831100204

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  11:46:18حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

16الفوج: 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 08.5010.0010.0011.0009.8809.0013.0011.0012.2511.0011.8310.0010.00208.0510.4030عفراحصدوقي19181831048610
1مؤجلة/الدورة 06.0011.5007.7511.0009.0610.0008.0009.0008.5012.0009.6710.0010.00183.7309.1915عرميساء أمالصوفان20181831044922
1ناجح/الدورة 200.0110.0030غائبغائب10.0011.5011.5009.0010.5009.0012.0010.5010.2511.5010.67عطارق فرحاتعاتق21181831054173
1ناجحة/الدورة 13.0013.0013.0011.0012.5010.0012.5011.2513.2512.0012.8313.0013.00246.4912.3230عصوفياعيسيو22181831047579
1مؤجلة/الدورة 05.3110.0010.0010.0007.5010.0008.3310.0010.00138.7106.948غائبة06.0009.0006.25ععقيلةغالمي23181831047292
1مؤجلة/الدورة 07.5007.5008.0006.0007.2510.0010.0010.0008.0008.0008.0010.0010.00161.0008.057علينا ريانفراوسي24181831048805
1ناجحة/الدورة 12.5011.5010.5011.0011.3809.0008.0008.5011.5012.0011.6710.0010.00215.5710.7830عشهرزادقدور25181831062136
1مؤجلة/الدورة 05.0009.5008.0012.0008.6310.0011.0010.5010.2510.0010.1710.0010.00186.0709.3015عميليسة إيمانقرد26181831069881
1ناجحة/الدورة 11.0012.5011.5012.7511.9410.0013.5011.7512.5011.5012.1710.0010.00236.7911.8430عشيماءقطاش27181831045640
1ناجحة/الدورة 11.0011.5012.5012.0011.7512.0012.0012.0011.0011.0011.0012.0012.00234.0011.7030عغنيةقويدر28181831049813
1ناجحة/الدورة 11.0012.5014.7516.0013.5613.0013.5013.2512.5014.0013.0010.0010.00264.7213.2430عفلة مغنيةماجن29181831041607
1ناجح/الدورة 206.2810.3130غائبغائب11.0012.0012.0008.7510.9409.0012.0010.5011.0011.0011.00عمروان أنيسمزغراني30181831081818
1مؤجل/الدورة 03.0006.5007.0011.0006.8808.5011.0009.7507.0005.0006.3310.0010.00150.5507.539عمحمد رضوانمسيلي311631077295

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: 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 12.5012.2514.0012.0012.6912.0010.0011.0010.2515.5012.0012.0012.00244.2812.2130عفتيحةبلخيري1181831093268
1مؤجل/الدورة 00.0006.5001.0009.0004.1308.0000.0004.0003.5012.5006.5010.0010.0095.0604.752إدماجأمير محمدبلمصابيح21731096230
1ناجح/الدورة 11.0012.7512.0012.0011.9409.0010.0009.5010.0005.0008.3310.0010.00216.2710.8130عأحمدبوبكر3181831069201
1مؤجلة/الدورة 183.2109.1622غائبةغائبة10.0005.0010.5011.7509.3110.0011.0010.5009.5010.5009.83علينةبوجمعة4181831047319
1مؤجل/الدورة 10.0011.7504.0007.0008.1910.0006.0005.0009.0013.0010.3310.0010.00159.2707.9617معيدزكرياء عبد اللطيفبوحنك51531086903
1ناجحة/الدورة 11.0009.0009.5011.0010.1310.0011.0010.5011.0013.5011.8313.0013.00212.0510.6030عياسمينبوسليماني6171831100976
1ناجحة/الدورة 10.0007.5008.7514.5010.1911.0010.0010.5010.2513.0011.1711.0011.00208.7910.4430عأميرةحسيني7181831051807
1مؤجل/الدورة 08.5004.5012.5011.0009.1309.0011.0010.0009.5006.0008.3313.0013.00187.5509.3817عحسين معاذحمادو81731086318
1مؤجل/الدورة 06.0009.0010.5012.0009.3809.0011.0010.0009.0006.0008.0012.0012.00188.5609.4317ععبد الرحمانخشاب9181831040684

1ناجح/الدورة 12.0011.5012.2511.0011.6910.0011.0010.5012.0011.5011.8312.0012.00229.7711.4930ععبد الرحمندرغاوي10181831042686
1مؤجلة/الدورة 07.0009.0010.5010.0009.1309.0012.0010.5010.0013.0011.0013.0013.00197.5609.8820عوسامزواد11181831096794
1ناجحة/الدورة 10.0011.5011.5010.7510.9410.0011.0010.5011.0013.0011.6711.0011.00219.2910.9630عياسمينسليماني12181831062536
1ناجحة/الدورة 13.5011.7512.0014.5012.9411.5014.0012.7511.7511.5011.6711.0011.00252.2912.6130عرانيةشركي13181831047443
1ناجحة/الدورة 10.0014.0012.5012.5012.2510.0012.0011.0010.0013.5011.1711.0011.00235.5111.7830عرانية مريمشيهب14181831047235
1ناجح/الدورة 10.5008.0011.0011.0010.1310.5010.0010.2509.5008.0009.0011.0011.00200.5610.0330عمحمد ياسينعبد الرحمان15181831047348
1ناجحة/الدورة 12.5008.7510.5011.0010.6911.0014.0012.5010.0012.0010.6710.0010.00220.2911.0130عمروىعبيدلي16161831060445
1ناجحة/الدورة 12.5012.0008.0010.0010.6310.0014.0012.0009.5011.0010.0010.0010.00215.5610.7830عفاطمة الزهراءعراب17181831064737
1ناجحة/الدورة 13.5011.2515.0010.5012.5610.5014.0012.2512.5015.0013.3310.0010.00249.7112.4930عنور الهدىعريب18181831051784

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

17الفوج: 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 13.0008.5009.5011.0010.5012.0014.0013.0012.2513.5012.6710.0010.00226.0111.3030عنسرينعلواش19181831069888
1مؤجل/الدورة 00.0005.0011.5007.1700.0000.0062.7903.141غائب08.5001.0004.2500.0003.4400.00عصابريقيقاح20181831089954
1ناجحة/الدورة 10.0006.0011.5010.5009.5010.0013.0011.5010.0011.5010.5010.0010.00201.5010.0730عرهامكافي21181831046091
1ناجحة/الدورة 08.5013.7513.5013.0012.1911.0012.0011.5014.0011.5013.1711.0011.00242.7912.1430عصبرينةمتيش22181831062669
1مؤجلة/الدورة 10.0009.7508.5002.0007.5610.0014.0012.0009.0011.5009.8310.0010.00178.2108.9113عسوالفمحفار23181831047259
1مؤجل/الدورة 10.0009.0010.5005.0008.6309.0013.0011.0009.5015.0011.3310.0010.00191.5509.5820عمحمدمحمد شريف24171831096419
1ناجح/الدورة 08.5011.2507.0009.0008.9411.0013.0012.0010.5015.0012.0010.0010.00201.2810.0630عصادقمخلوف25181831064702
1ناجحة/الدورة 12.0012.2509.5012.5011.5611.0014.0012.5011.5012.0011.6710.0010.00233.7311.6930عفطوممقبول26181831047477
1ناجحة/الدورة 10.0011.7511.5012.0011.3111.0010.0010.5008.7510.0009.1713.0013.00218.2310.9130علينة روميسةمقيدش27181831092660
1ناجح/الدورة 12.5008.2512.0011.7511.1312.0014.0013.0011.0014.0012.0010.0010.00231.5611.5830عرضوانموسى28181831063430

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: 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 10.5003.5010.0010.00158.0607.9015غائب07.00غائب10.0007.0010.5009.0009.1314.00عيزيدأمقران1181831070335
1مؤجل/الدورة 08.0001.5008.5011.0007.2515.5012.0013.7510.2510.0010.1710.0010.00182.5109.1315عسيدأحمدبلعبيد2181831041390
1مؤجل/الدورة 177.5308.888غائبغائب05.0008.7509.5009.5008.1914.0011.0012.5010.3808.5009.75عمصطفى أمينبن سعدية3181831054040
1مؤجلة/الدورة 03.8814.0011.0012.5009.5006.5008.5010.0010.00132.0606.607غائبة05.0005.0005.50عسميةبن عطاء هللا4181831044144
1مؤجل/الدورة 04.0006.0007.5010.0006.8814.0006.0010.0009.5010.0009.6710.0010.00161.5708.0813ععماربوطالب5181831042709
1مؤجل/الدورة 11.0005.0004.0006.0006.5007.0011.0009.0005.5010.0007.0009.0009.00144.0007.209معيدوليدترنيش61531082533
1مؤجلة/الدورة 07.0006.7507.7508.0007.3814.5006.0010.2509.5010.5009.8312.0012.00171.0508.558عإكرامتشتيوي7181831047183
1مؤجلة/الدورة 06.0008.2511.0010.0008.8113.0006.0009.5010.5011.5010.8310.0010.00186.2109.3117عرشاجخنون8181831048567
1مؤجل/الدورة 04.0008.5006.5010.0007.2515.5011.0013.2511.0009.0010.3310.0010.00180.9909.0515ععبد المومنجعفر خوجة9181831041436

1مؤجل/الدورة 10.0008.0009.5008.5009.0013.5004.0008.7510.6306.0009.0912.0012.00182.2709.1111عيوسف احمدحسين10181831091446
1مؤجل/الدورة 04.0008.0011.0009.0008.0013.5006.0009.7510.0010.0010.0011.0011.00176.0008.8012عيونسحمزاوي11181831047648
1مؤجل/الدورة 07.0007.0008.0010.0008.0014.5010.5012.5009.7505.0008.1710.0010.00180.5109.0312عأعمرزراد121731074435
1ناجحة/الدورة 11.0008.7511.0011.7510.6314.5006.0010.2512.2510.0011.5012.0012.00215.0610.7530عردينةزعبوب13181831046324
1ناجحة/الدورة 216.3610.8230غائبةغائبة13.0008.7510.3810.0010.5316.0011.0013.5012.2511.5012.00عدليلةعبدي14181831069774
1ناجحة/الدورة 12.0011.2515.5013.5013.0616.0012.5014.2512.7515.0013.5012.0012.00266.2213.3130عليليةعجرود15181831066743
1ناجحة/الدورة 10.5008.7507.0013.0009.8115.5010.0012.7512.5012.5012.5012.0012.00218.2210.9130ععقيلةعاللو16181831040468
1ناجحة/الدورة 11.0009.5011.5013.5011.3814.5010.5012.5012.5010.0011.6712.0012.00233.5711.6830عرشىغزالي17181831046326
1مؤجلة/الدورة 07.0008.5006.5009.0007.7514.5010.0012.2511.0010.5010.8310.0010.00184.4909.2210عإبتهالفضيل181731044181

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

18الفوج: 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 10.0007.5008.0012.0009.3814.5011.5013.0010.5005.5008.8311.0011.00202.0510.1030عحنانقاسمي19181831047215
1مؤجل/الدورة 07.0006.7509.3810.0008.2813.5010.0011.7509.0013.0010.3310.0010.00187.3509.3715عمحمد رمزيقرد20181831056207
1ناجحة/الدورة 11.5007.5010.0009.0009.5016.0006.0011.0015.0012.0014.0012.0012.00212.0010.6030عإكرامقندل21181831050100
1ناجح/الدورة 10.0009.0009.0013.0010.2514.5010.0012.2509.2514.5011.0010.0010.00215.0010.7530عهشاملكروتي22181831042863
1مؤجل/الدورة 07.0008.0006.0012.0008.2514.0009.0011.5005.0010.5006.8310.0010.00175.4908.7713ععبد الرحيملوطية23181831040464
1مؤجلة/الدورة 05.0007.0008.0011.0007.7516.0006.0011.0010.2510.0010.1710.0010.00177.5108.8815علتيسياماحور24181831050197
1مؤجلة/الدورة 08.5007.2508.0005.0007.1914.0006.0010.0012.0012.5012.1710.0010.00172.7908.6410علويزة سارةمادوي25181831081781
1مؤجلة/الدورة 07.5010.7508.5010.0009.1915.5007.0011.2509.0008.5008.8311.0011.00192.7709.6417عشيماء سلمىمروش26181831041380
1ناجحة/الدورة 13.0010.7511.5011.0011.5616.0006.0011.0010.5012.5011.1712.0012.00228.2311.4130عنهادمزاورو27181831046393
1مؤجل/الدورة 143.8207.193غائبغائب03.0008.5007.0008.0006.6313.5006.0009.7509.3806.5008.42عأسامةمزوي28181831069205
1مؤجلة/الدورة 07.5009.0010.3812.7509.9113.0002.0007.5010.6313.5011.5911.0011.00194.6909.7317عسارةمغني29181831069395

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

19الفوج: 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 13.0014.2514.0014.0013.8115.5011.5013.5010.5016.5012.5013.0013.00270.2213.5130عسارة هاجرالعربي1161831099566
1مؤجل/الدورة 171.0108.5517غائبغائب05.0011.0009.0010.0008.7513.0010.0011.5003.2513.5006.67عسيف الدينالعيدون2181831044687
1ناجح/الدورة 10.0012.5010.2509.0010.4411.0011.5011.2510.0011.5010.5012.0012.00213.7810.6930عراميبرجروج3181831040399
1مؤجل/الدورة 08.0007.0009.0011.0008.7510.0000.0005.0006.0012.0008.0010.0010.00159.0007.9510ععبد الرحمانبلحاج4181831041425
1مؤجل/الدورة 07.5009.7508.0011.0009.0610.0010.0010.0007.7510.5008.6712.0012.00186.7309.3413عزين الدين نديربوجمعي5181831054166
1ناجح/الدورة 12.0011.0009.5010.0010.6309.0011.0010.0007.0012.5008.8312.0012.00206.0510.3030عأحمد رمزيبوديسة6181831066828
1ناجحة/الدورة 13.0013.0011.0010.0011.7512.0012.5012.2510.0014.5011.5011.0011.00235.5011.7830عسميةبوقرة7181831049742
1مؤجلة/الدورة 08.0009.5008.0010.0008.8812.5011.0011.7510.0012.5010.8312.0012.00198.0509.9015عأسماءبونعامة8181831081603
1ناجحة/الدورة 10.5014.0011.5013.5012.3812.5010.5011.5011.7515.0012.8311.0011.00244.0512.2030عنبيلةحنصالي9181831042823

1مؤجل/الدورة 10.5010.7507.5005.0008.4411.0011.5011.2507.0012.5008.8310.0010.00182.7709.1418ععبدخلوي10181831048718
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائب00.0000.00غائب00.0000.00غائب00.0000.00غائبغائب00.00ععبد هللادريدي11181831088314
1مؤجلة/الدورة 04.0011.5007.0012.0008.6312.0012.5012.2510.7512.0011.1712.0012.00198.0709.9020عشهرزاددشير12181831052997
1ناجح/الدورة 10.0012.0009.5011.0010.6313.0011.0012.0007.0016.5010.1712.0012.00218.0710.9030ععماد الدينسعدي13181831050028
1مؤجلة/الدورة 08.0010.0005.0011.0008.5006.0010.0008.0004.0012.0006.6700.0000.00154.0107.7014معيدةمنيرةشرير141631058013
1مؤجل/الدورة 11.5010.0008.0010.0009.8808.0011.0009.5007.5011.5008.8312.0012.00195.0509.7520عأسامةشيباني15181831052140
1مؤجل/الدورة 08.0002.7508.0006.0006.1908.5013.0010.7503.7508.0005.1712.0012.00144.7907.247عرؤوفشيهب16181831047554
1مؤجل/الدورة 06.0007.0005.5010.0007.1310.0011.5010.7503.5013.0006.6710.0010.00158.5707.9313ععبد الحميدصويلح17181831041422
1مؤجل/الدورة 135.5006.789غائبغائب04.0001.5007.5012.0006.2506.0011.5008.7507.0011.5008.50عمبسيمطاوري181531086602

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  11:46:25حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

19الفوج: 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 07.0008.2507.5010.7508.3811.0010.0010.5009.0011.0009.6710.0010.00181.5709.0813عأيمن عبد هللاطيايبية191731068943
1مؤجلة/الدورة 10.0010.2507.5009.5009.3110.0011.0010.5007.0012.0008.6710.0010.00189.7309.4918عشيماءغاشي20181831044703
1مؤجل/الدورة 05.5007.0007.0002.0005.3812.0010.0011.0010.5015.0012.0010.0010.00154.5607.7310عسيدعلي ابوبكرغالم211731075389
1مؤجل/الدورة 06.0003.0008.5008.0006.3810.0012.5011.2508.0011.0009.0012.0012.00160.5608.038ععبد الحكيمفدان22181831066716
1ناجحة/الدورة 11.5010.7511.0007.7510.2512.0011.5011.7510.0012.5010.8311.0011.00213.4910.6730عليلىقابوش23181831056111
1مؤجل/الدورة 02.0000.0001.5005.0002.1300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0025.5601.280إدماجأوسامةقناوي241631060437
1مؤجل/الدورة 10.5007.2510.0011.0009.6911.5012.0011.7507.5010.5008.5010.0010.00198.7809.9423عنصرالدينكراغل25181831062305
1ناجحة/الدورة 12.0008.0012.0012.7511.1910.0012.0011.0010.5011.5010.8312.0012.00222.7711.1430عسهاملبازدة26181831040610
1ناجح/الدورة 11.0011.5010.0011.0010.8813.5011.0012.2510.5013.5011.5012.0012.00226.0611.3030عنورالدينلوماشي27181831044838
1ناجحة/الدورة 12.0009.0012.0010.0010.7513.0013.5013.2513.5014.0013.6710.0010.00233.0111.6530عسارةمحرز28181831062634
1ناجحة/الدورة 12.0013.5012.5012.0012.5012.5011.0011.7511.5011.0011.3310.0010.00240.9912.0530عأميرةمزيان29181831051419
1ناجحة/الدورة 08.5011.7507.0014.0010.3110.5013.5012.0010.5012.5011.1710.0010.00215.2310.7630عأميرة اشراقمسعودي30181831086404
1ناجحة/الدورة 12.0013.7510.0012.0011.9411.5011.0011.2515.0010.0013.3311.0011.00239.2711.9630عهاجرمعرف31181831090709
1مؤجلة/الدورة 10.0008.2509.0012.0009.8108.0010.0009.0010.0012.5010.8310.0010.00196.2109.8117عأنفالمعمري321636015709
1مؤجل/الدورة 96.7104.841غائبغائب06.0004.7507.5000.0004.5607.0000.0003.5007.0014.0009.33عهشامموسلي33181831086649
1مؤجلة/الدورة 07.0010.7509.5009.5009.1912.0011.0011.5010.0011.5010.5012.0012.00199.7809.9915عسارةمومني34181831081286

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: 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 11.0010.5008.5004.0008.5013.0013.0013.0012.0011.0011.6712.0012.00201.0110.0530ععبدالحقأوربيح1181831069501
1مؤجل/الدورة 11.0009.7507.0012.0009.9400.0012.0006.0008.0008.0008.0010.0010.00177.2808.8614عفاروقأوشلوش2181831050179
1مؤجل/الدورة 09.2505.5010.0006.1900.0013.0006.5010.2514.0011.5000.0000.00134.7806.7411غائبعإبراهيمإسعاد3181831090563
1ناجح/الدورة 10.5010.7511.0012.0011.0613.0013.0013.0010.0013.0011.0012.0012.00229.7211.4930عنسيمبالل4181831069891
1مؤجلة/الدورة 07.0009.7509.0005.0007.6913.0013.0013.0006.5012.0008.3310.0010.00179.2708.968عريمةبلخيري5181831050133
1ناجحة/الدورة 07.5010.5010.5013.0010.3810.0013.0011.5010.0013.5011.1710.0010.00214.0710.7030عياسمينبن براهيم61531075803
1ناجحة/الدورة 10.5011.5008.5012.0010.6313.5013.0013.2508.0014.0010.0012.0012.00222.5611.1330علبنى رانيابن شريفة7181831092656
1مؤجل/الدورة 07.0007.7507.5010.0008.0611.0012.0011.5007.0013.0009.0010.0010.00179.7208.9913عإلياسبوعباش8181831069946
1مؤجل/الدورة 05.0008.0009.0010.0008.0011.0012.0011.5006.2511.0007.8312.0012.00177.4908.8713ععبد السالمتوري9181831088311

1ناجحة/الدورة 10.5009.0010.5010.0010.0012.0013.0012.5006.5012.0008.3311.0011.00205.9910.3030عفلة مونيةجوداد10181831069837
1مؤجلة/الدورة 08.5008.2508.0009.0008.4413.0013.0013.0006.5013.0008.6710.0010.00189.2909.468عمريمخالف11181831050221
1مؤجل/الدورة 10.0006.2508.5005.0007.4412.0012.0012.0006.5015.5009.5010.0010.00175.7808.7913عأسامةختة12181831049570
1ناجحة/الدورة 11.0012.0014.0015.7513.1900.0013.0006.5015.0013.5014.5010.0010.00237.7811.8930عخليدةخربوش13181831088582
1مؤجل/الدورة 06.0006.0007.5010.5007.5010.0012.0011.0007.0011.5008.5010.0010.00169.5008.4813عمختاردحماني141631072357
1مؤجل/الدورة 05.0006.5005.5006.0005.7512.0012.0012.0007.0013.0009.0010.0010.00154.0007.708ععماد الديندفايري15181831042708
1مؤجل/الدورة 08.0008.5006.5010.0008.2513.5012.0012.7510.0014.0011.3313.0013.00196.9909.8515عمحمد أمينشيهاب16181831041611
1ناجحة/الدورة 10.0011.0010.5012.0010.8813.0012.0012.5010.0012.0010.6710.0010.00222.5711.1330عحياةعبادة17181831093907
1ناجحة/الدورة 10.5010.0008.5012.0010.2514.0012.0013.0008.0008.0008.0013.0013.00212.0010.6030عليليا ساميةعلي مهدي18181831069845

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  11:46:27حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

20الفوج: 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 11.5011.2509.0013.0011.1914.0012.0013.0009.2513.5010.6710.0010.00228.2911.4130عوزنة كنزةعمران19181831069705
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0000.0008.0000.0005.3300.0000.0015.9900.800غائبغائب00.00غائبعمحمد امينفارس201731045778
1مؤجل/الدورة 10.0007.0009.0010.0009.0013.0012.0012.5007.0008.0007.3312.0012.00191.9909.6017عراميفدغوش21181831085538
1مؤجلة/الدورة 10.0008.7506.0012.0009.1910.0012.0011.0007.0013.5009.1710.0010.00191.7909.5918عنهالقارح22181831064389
1ناجحة/الدورة 10.5010.0007.0012.7510.0614.0012.0013.0010.0012.5010.8310.0010.00215.2110.7630عوفاءقرمي23181831066615
1مؤجل/الدورة 04.9412.0012.0012.0008.0014.0010.0010.0010.00147.2807.3610غائب03.0009.7507.00عمحمد أمينكوماد24181831069855
1ناجح/الدورة 10.5011.0011.0012.0011.1315.0012.0013.5010.0013.5011.1710.0010.00231.0711.5530ععبد السالمماديك25181831053988
1ناجح/الدورة 10.5009.5008.5009.0009.3814.0012.0013.0008.2513.0009.8312.0012.00206.0510.3030عوسيممبخوتي26181831048365
1مؤجلة/الدورة 10.0008.7508.5005.0008.0613.0012.0012.5010.0014.0011.3313.0013.00193.7109.6915عمياسةمساسي27181831091416
1مؤجلة/الدورة 124.7106.248غائبةغائبة07.5006.5005.5011.7507.8100.0012.0006.0003.5000.0002.33عخولةمسعودان28181831041330
1ناجحة/الدورة 12.5011.7510.0013.5011.9413.0012.0012.5013.2512.0012.8312.0012.00243.7712.1930عحورية نرجسمعروف عرايبي29181831064478
1مؤجل/الدورة 08.0006.2507.0009.0007.5612.0012.0012.0007.5013.0009.3310.0010.00176.7108.848عوليدمهاجري30181831042870
1ناجح/الدورة 11.0010.2508.0008.7509.5013.0012.0012.5008.0013.5009.8312.0012.00205.4910.2730عرضوانموسي31181831062066
1مؤجلة/الدورة 07.0010.0005.5010.0008.1314.0012.0013.0007.0013.0009.0012.0012.00188.5609.4318عسوسنهامل32181831070091

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  11:46:28حرر 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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

21الفوج: 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 0.0000.000غائبةغائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.0000.00غائبة00.00غائبةعسوالف عالل 11831052994
1مؤجلة/الدورة 05.0001.5006.0009.0005.3809.0000.0004.5002.5008.0004.3300.0000.0095.5504.780عأميرةأنوار21631103304
1مؤجل/الدورة 08.0002.6700.0000.0069.0103.455غائب05.0000.0003.7508.0000.0004.00غائب10.00عكريمأوتمزابت31731058778
1ناجح/الدورة 06.0011.2511.0011.7510.0010.0011.0010.5009.7510.0009.8310.0010.00201.4910.0730عأحمد أنسبن هباج4181831088149
1ناجحة/الدورة 12.0012.0013.5012.2512.4411.0011.0011.0010.0013.0011.0014.0014.00240.2812.0130عهندبومزيبرة51731067407
1ناجح/الدورة 07.0011.5009.7510.0009.5612.0011.0011.5008.0015.0010.3310.0010.00201.7110.0930عشعيبتمين61731053854
1مؤجلة/الدورة 07.5006.5010.5012.7509.3110.0011.0010.5010.7512.0011.1710.5010.50197.7309.8920عزينب رميساءتوري71832027616
1مؤجل/الدورة 0.0000.000غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعمحمد لمينجناني81536058345
1ناجحة/الدورة 07.5010.5013.5014.7511.5610.0011.0010.5012.2512.0012.1714.0014.00231.2311.5630عياسمينحدوش9181831081874

1مؤجلة/الدورة 02.0001.5011.0000.0003.6312.0010.0011.0005.7500.0003.8311.0011.00110.0505.5012عمريمحفيظي101635094420
1ناجح/الدورة 14.5011.5014.0016.0014.0013.0013.0013.0014.2516.5015.0010.5010.50275.5013.7830عبوبكرخرباشي111731101833
1ناجح/الدورة 10.0011.7511.0014.2511.7510.0011.0010.5012.0014.0012.6712.0012.00233.0111.6530عمحمد األمينسليماني121731056003
1ناجحة/الدورة 10.0012.0009.5010.7510.5611.0011.0011.0012.0013.5012.5011.0011.00219.2210.9630عزهرةشباحي131631047403
1ناجحة/الدورة 10.0006.0012.0010.0009.5010.5012.0011.2511.7514.0012.5010.0010.00206.5010.3330عخديجةصباش141731097773
1مؤجل/الدورة 02.0006.2507.5012.7507.1310.0011.0010.5011.0015.0012.3313.0013.00177.5508.8815عسليمانطبوش151531086919
1مؤجل/الدورة 05.5006.5008.0010.0007.5011.5011.0011.2508.5015.0010.6713.0013.00180.0109.0015عهيثمعبدو علي161831026595
1مؤجلة/الدورة 00.0006.2506.5000.0003.1911.0010.0010.5006.7500.0004.5000.0000.0093.7804.696إدماجمريمفحاصي171531115927
1ناجحة/الدورة 10.0012.0012.0013.0011.7512.0013.0012.5011.2514.5012.3313.0013.00240.9912.0530عرميساءفراد181731067098

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

21الفوج: 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 10.0006.5009.5011.0009.2512.0012.5012.2511.5011.0011.3310.0010.00203.9910.2030عزهوةفالح191731069501
1مؤجلة/الدورة 10.0007.5008.5012.0009.5010.0011.0010.5011.0010.0010.6711.0011.00199.0109.9520عوسامكروري201831062531
1مؤجل/الدورة 04.0008.0006.5011.0007.3809.0011.0010.0010.2508.0009.5011.0011.00168.0608.4014عمحمد ياسينكشرود211732031188
1مؤجلة/الدورة 07.0007.0010.5011.5009.0010.0013.0011.5011.0011.0011.0011.0011.00198.0009.9020عكريمةمجدوب221731096307
1مؤجل/الدورة 10.0010.0008.5008.0009.1310.0013.0011.5011.0010.0010.6710.0010.00197.5709.8820إدماجمحمد رمضان اسماعيلمشاني231331053595
1مؤجل/الدورة 05.0005.5005.0011.0006.6310.0010.0010.0009.2514.5011.0010.0010.00162.5608.1315عموسىياهي241731028771

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

22الفوج: 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 10.5009.0011.5014.0011.2511.0009.0010.0007.5010.0008.3310.0010.00209.9910.5030عمحمد أمينأعراب1181831086577
1ناجح/الدورة 10.0008.0011.0013.5010.6312.0009.0010.5008.5010.0009.0008.5008.50205.0610.2530عايوباحمد شاوش2181831086412
1مؤجل/الدورة 08.5002.8302.5002.50114.5505.738غائب06.00غائب02.0009.0005.5010.0006.6312.00عمحمد المنذربدير3181831086583
1مؤجلة/الدورة 11.5006.2509.7511.0009.6312.0010.0011.0007.7512.0009.1708.5008.50195.5709.7817عنوهىبرجان4181831092691
1ناجحة/الدورة 11.5007.2510.2513.5010.6313.0010.0011.5007.7512.0009.1716.5016.50217.5710.8830عأمانيبليل5181831064623
1مؤجل/الدورة 09.0004.5001.0006.0002.6705.0005.00116.5705.830غائب08.0006.5004.5009.5007.13عأيمنبن بوزيد6181831042477
1مؤجلة/الدورة 07.0006.7506.0013.0008.1913.0009.0011.0005.7512.5008.0007.0007.00173.2808.6612عكلةبن حدو7181831093975
1مؤجل/الدورة 10.0006.5008.5013.5009.6311.0009.0010.0006.7510.5008.0010.0010.00189.5609.4818ععبد الرحمانبن عمر8181831086522
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0078.0003.903غائبةغائبةغائبة06.00غائبة08.0007.5002.5000.0004.5012.00عياسمينبن يحي91632003859

1ناجحة/الدورة 13.5008.5009.5012.5011.0012.0011.0011.5006.2511.0007.8308.5008.50209.9910.5030عريمةبورتبة10181831092286
1مؤجل/الدورة 05.0006.7508.0012.7508.1314.0010.0012.0003.0010.0005.3305.0005.00166.5508.3312عأحمد شهاب الدينبوشندوقة11181831044526
1مؤجلة/الدورة 10.0008.0008.2512.5009.6912.0012.0012.0006.7510.5008.0005.0005.00193.2809.6617عشهرزادحنصالي12181831042659
1ناجحة/الدورة 11.0007.7510.0010.0009.6914.0011.0012.5011.2514.5012.3314.5014.50217.7710.8930عهاجرخميسة13181831088666
1مؤجلة/الدورة 10.0006.2508.5000.0006.1912.0012.0012.0003.0000.0002.0010.0010.00138.2806.9112إدماجحليمةداهل141631051101
1مؤجل/الدورة 04.0005.5009.0009.0006.8811.0009.0010.0004.2511.0006.5005.0005.00147.0607.357عباللزريفي15181831073051
1مؤجل/الدورة 04.0007.7508.0012.0007.9411.0010.0010.5005.2512.5007.6706.5006.50166.7908.3412عإهابزمور16181831044031
1مؤجلة/الدورة 10.0008.7509.0010.7509.6313.0011.0012.0002.5010.5005.1715.5015.50194.5709.7318عفدوىزموشي171631106065
1مؤجل/الدورة 12.0007.2508.5010.0009.4411.0010.0010.5004.2511.5006.6708.5008.50183.7909.1917ععبد الرحيمطورش18181831047285

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

22الفوج: 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 12.5007.7513.5011.7511.3813.0013.0013.0009.0010.0009.3311.5011.50228.0511.4030عروميسةعليق19181831085543
1ناجح/الدورة 12.0007.5009.5013.5010.6313.0010.0011.5009.0012.5010.1715.5015.50219.5710.9830عمنيرعميروش20181831064804
1مؤجل/الدورة 04.0000.0000.00140.2807.0111غائب05.0007.2506.5010.0007.1911.0010.0010.5006.00ععبد الغانيفكرون21181831092337
1ناجحة/الدورة 08.0009.0011.2511.0009.8112.0012.0012.0006.0012.5008.1710.5010.50200.7310.0430عشيماءقويدري22181831064700
1مؤجل/الدورة 06.0008.7508.5012.5008.9410.0010.0010.0005.5013.5008.1707.0007.00178.7908.9412عطارقلبصاري23181831092330
1مؤجل/الدورة 06.0006.7505.0011.5007.3110.0012.0011.0003.5012.5006.5010.5010.50161.7208.0913عإسحاق نعمانمسراوي24181831050097
1مؤجلة/الدورة 08.5006.7508.0011.0008.5613.0011.0012.0006.0012.5008.1713.5013.50188.7309.4413عحنانمعلوم25171831057013
1ناجحة/الدورة 11.0006.7509.5011.0009.5615.0010.0012.5006.7513.5009.0011.0011.00202.7210.1430عمروىمقطيف26181831093995

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

23الفوج: 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 10.0012.0011.2512.0011.3115.0013.5014.2509.2513.5010.6717.5017.50242.2312.1130عمنصف مروانالعوفي1181831089969
1مؤجلة/الدورة 08.0008.0006.7512.5008.8112.5013.5013.0008.5010.0009.0014.5014.50199.2209.9613عسهامامقران2181831064268
1مؤجل/الدورة 11.5004.0010.5000.0006.5012.0011.0011.5011.2513.0011.8314.5014.50173.9908.7020عسليمانايت الطيب3181831053967
1ناجح/الدورة 11.0011.0010.7511.0010.9412.0012.0012.0008.2513.5010.0015.5015.50224.7811.2430عرستمبلقاسم4181831066681
1مؤجل/الدورة 06.0011.2507.0010.0008.5610.0012.5011.2507.5012.5009.1708.0008.00183.2309.1617عزيدبن سالم5181831026440
1ناجحة/الدورة 10.0009.7513.0011.7511.1314.0012.5013.2509.0011.5009.8311.5011.50227.5511.3830عسيلين شهينازبودربان6181831026164
1ناجحة/الدورة 10.5010.2512.5012.2511.3814.5012.5013.5011.0010.0010.6710.0010.00232.5711.6330عمنالبوذن7181831042807
1ناجحة/الدورة 12.0008.7510.0011.5010.5610.0012.0011.0008.2510.0008.8310.0010.00207.2110.3630معيدةمريمبورحلة81731062102
1ناجح/الدورة 10.0007.5008.7512.0009.5614.0013.0013.5009.7510.5010.0012.0012.00210.7210.5430عسليمبوطيش9181831086488

1ناجحة/الدورة 08.0009.0007.5011.0008.8814.5013.0013.7510.5011.0010.6714.0014.00207.5710.3830علينابوودينة10181831091401
1مؤجلة/الدورة 02.0008.2506.0010.0006.5600.0012.5006.2502.5010.0005.0008.5008.50127.2206.369عحوريةحفيان11181831044118
1ناجحة/الدورة 11.5007.2513.0013.0011.1913.5011.5012.5010.0011.0010.3316.0016.00231.2711.5630عريانحمزاوي12181831064870
1ناجحة/الدورة 13.0010.0012.0012.7511.9414.5013.5014.0010.5012.5011.1710.0010.00242.7912.1430عمروىخضارة13181831043083
1ناجحة/الدورة 12.5010.7514.2514.5013.0015.0013.5014.2511.7512.5012.0016.5016.50265.5013.2830عهاجردريزي14181831083577
1ناجحة/الدورة 08.5008.7509.2510.0009.1315.5013.0014.2509.2512.5010.3304.5004.50202.0510.1030عأمينةرحمون15181831086373
1مؤجل/الدورة 10.0007.5008.5011.0009.2513.5011.0012.2510.0010.0010.0008.0008.00198.0009.9019معيدلطفيزارب161731043278
1ناجحة/الدورة 10.0011.2507.5012.0010.1916.5012.5014.5007.0010.0008.0017.5017.50221.7811.0930عريمزموري17171831075696
1ناجح/الدورة 08.0007.7511.5011.7509.7513.5013.0013.2507.5010.0008.3312.5012.50207.4910.3730عمحمد أمينزواخ18181831042754

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

23الفوج: 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 14.5012.5006.5015.0012.1314.5013.0013.7511.5011.0011.3310.0010.00244.5512.2330عإلهامسعدادو19181831052925
1ناجح/الدورة 11.0009.8009.5014.5011.2012.0012.5012.2511.2513.5012.0011.0011.00230.4011.5230ععليشاللي20181831051585
1ناجحة/الدورة 07.5007.0008.5015.0009.5014.0013.5013.7509.7512.0010.5012.0012.00212.5010.6330عشيماءصواب21181831091367
1مؤجل/الدورة 11.0010.0007.0010.0009.5014.5011.0012.7503.2513.0006.5008.5008.50193.0009.6522معيدرمزيعبد المؤمن221634022056
1مؤجلة/الدورة 03.0007.7508.0012.2507.7513.5012.0012.7508.7512.0009.8311.5011.50184.9909.2513عبشرىعيسو23181831084401
1مؤجلة/الدورة 10.0007.7508.0008.0008.4413.0013.0013.0008.5012.0009.6712.0012.00194.2909.7113عاكرامغيار24181831050676
1ناجحة/الدورة 11.0010.0010.5013.0011.1311.5012.5012.0011.2511.0011.1710.0010.00225.0711.2530عنريمانقرمي25181831092687
1مؤجلة/الدورة 10.0010.7505.0013.0009.6911.5012.5012.0003.7511.0006.1711.0011.00193.7909.6923عإيمانلطرش26181831069983
1ناجحة/الدورة 11.5010.0012.5012.0011.5012.5013.5013.0012.5012.0012.3317.5017.50244.4912.2230عياسمينلعزوني27181831047642
1مؤجل/الدورة 02.0008.5008.7506.0006.3115.5011.5013.5007.2510.0008.1708.5008.50162.7308.147عنصرالدينلعماري28181831064385
1مؤجلة/الدورة 07.5008.0007.7505.0007.0613.5012.0012.7507.5013.5009.5017.5017.50181.7209.098علمياءمعاش29181831085376
1مؤجل/الدورة 08.0010.0006.0012.0009.0012.0013.0012.5009.0012.0010.0011.5011.50199.5009.9820عرياضيوسف30181831026129

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

24الفوج: 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 0.0000.000غائبغائب00.0000.0000.00غائبغائبغائب00.00غائب00.0000.0000.00عمحمد عبد الرحمانإبديون1181831054200
1مؤجل/الدورة 02.0005.0008.5009.5006.2505.0013.0009.0003.0010.0005.3312.0012.00138.9906.955ععبد الحق قويدربلحاج2181831042681
1مؤجل/الدورة 10.0005.7507.0012.0008.6909.0011.0010.0005.7512.0007.8313.0013.00180.7709.0418عبدرالدينبن جدو3181831041299
1ناجحة/الدورة 11.0011.0012.2512.0011.5611.5012.0011.7509.5011.0010.0013.0013.00228.7211.4430عمايةبن خدة4181831090701
1ناجحة/الدورة 10.0011.0009.5014.7511.3110.5014.0012.2510.7512.0011.1713.0013.00231.2311.5630عتالدةبن ساعو5181831062597
1مؤجل/الدورة 08.5005.5004.5006.0006.1305.0014.0009.5002.7514.0006.5010.0010.00141.0607.055عمحمدبوحفص6181831092663
1ناجحة/الدورة 10.5010.2508.2510.0009.7514.0013.0013.5007.5011.5008.8314.0014.00211.4910.5730عخديجةبوكالل7181831044915
1ناجحة/الدورة 10.0011.0012.0006.0009.7510.0013.5011.7511.5015.0012.6713.0013.00215.0110.7530عاميرةبولمية8181831083499
1مؤجلة/الدورة 05.0010.0008.0012.0008.7511.5014.0012.7508.7511.0009.5013.5013.50198.0009.9018عشيرازتجنانت9181831047576

1ناجحة/الدورة 11.0012.0010.5010.0010.8811.0013.0012.0010.2510.5010.3313.5013.50223.0511.1530عرانياتنسي10181831092497
1ناجح/الدورة 10.0011.5010.2510.0010.4410.0015.0012.5007.5011.5008.8314.0014.00215.7710.7930عخليلتيغرمت11181831044616
1مؤجلة/الدورة 06.0004.0007.5012.0007.3810.5014.0012.2507.0010.0008.0013.0013.00174.5608.7313عوسامثليجة12181831044858
1ناجحة/الدورة 11.0011.0012.2514.5012.1914.5012.5013.5008.5015.0010.6714.0014.00246.2912.3130عضوءأنيسةحريرش13181831064520
1مؤجل/الدورة 07.0008.2505.0009.0007.3110.5013.0011.7506.2512.0008.1713.5013.50172.7308.648عحسام الدينخليفي14181831092492
1ناجحة/الدورة 11.0006.2509.2513.5010.0011.5012.0011.7507.2515.0009.8315.0015.00211.4910.5730عدينا علياءدعاس15181831090659
1ناجحة/الدورة 10.0010.0009.5012.0010.3811.5013.0012.2507.0010.0008.0014.0014.00211.5610.5830عسارةرناي16181831091240
1ناجحة/الدورة 08.5007.2513.2514.5010.8815.5014.0014.7511.2513.0011.8314.0014.00239.0511.9530عخولةزريفي17181831053193
1مؤجلة/الدورة 10.0006.5008.5012.7509.4411.5013.0012.2503.0011.0005.6713.0013.00192.2909.6118عدنياصابر شريف18181831086775

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 :
2المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

24الفوج: 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 10.0006.0007.2512.0008.8113.5013.0013.2507.5010.0008.3312.5012.50196.2109.8118عمحمد شعيبعفرون19181831093759
1مؤجل/الدورة 05.0006.2511.0007.8312.0012.00142.4907.1210غائب04.0007.5007.5010.0007.2510.00عسيدعليقلو20181831055671
1ناجحة/الدورة 07.0007.5008.2512.5008.8111.0013.5012.2510.5012.0011.0013.5013.50201.2210.0630عصبرينةكجطول21181831083526
1ناجحة/الدورة 08.0009.7509.7513.0010.1309.0012.5010.7508.0011.5009.1714.0014.00206.0710.3030عكلثومكسال22181831041709
1مؤجل/الدورة 05.0005.7506.2511.0007.0009.0011.0010.0007.0011.0008.3313.0013.00161.9908.1013ععبد الحميدلعجل23181831044714
1مؤجل/الدورة 05.0005.5011.0007.3313.0013.00165.9908.3015غائب10.0006.5008.0012.5009.2510.00عمهديلعمالي24181831092415
1ناجحة/الدورة 10.5007.5009.0012.0009.7510.5013.0011.7509.7510.0009.8314.0014.00207.4910.3730عليليامداني25181831069559
1مؤجلة/الدورة 08.5006.7507.0005.0006.8110.5012.0011.2506.2511.0007.8313.0013.00163.2108.168عخولةمسي26181831042918
1ناجحة/الدورة 10.0009.0012.5011.5010.7511.0014.0012.5007.5011.0008.6713.0013.00218.0110.9030عمنالمفتاحي27181831044810
1مؤجل/الدورة 10.0006.7509.2507.5008.3813.0015.0014.0007.7511.0008.8313.0013.00196.0509.8013ععز الدينمكي28181831051584
1مؤجل/الدورة 08.0006.0010.0008.0008.0011.0014.0012.5008.5012.0009.6712.0012.00187.0109.3513عمحمد سهيبميمون29181831047334

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  11:46:38حرر في 


