
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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

25الفوج: 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 07.0011.2510.7505.0008.5011.5012.5012.0011.0012.0011.3311.5011.50195.4909.7720عفراسبطاطاش1181831074500
1ناجحة/الدورة 10.0014.7511.5012.5012.1913.5012.0012.7510.7513.0011.5010.5010.50242.2812.1130عخليدةبلخير2181831090840
1ناجح/الدورة 08.0012.5010.7510.0010.3111.0006.0008.5010.0012.0010.6712.0012.00201.7310.0930عرفيقبن أحمد3181831093644
1مؤجلة/الدورة 12.0006.5010.0008.5009.2511.0009.0010.0010.0016.0012.0011.0011.00198.0009.9020عفريالبن دريهم4181835009115
1ناجحة/الدورة 08.0011.2510.2513.0010.6311.0010.0010.5011.5012.0011.6714.0014.00218.5710.9330عنور الهدىبوخميخم5181831092689
1ناجحة/الدورة 08.0010.7511.0013.5010.8115.0010.0012.5010.5016.0012.3312.5012.50229.2111.4630عسارةبولرباح6181831084986
1ناجح/الدورة 11.0010.7509.7511.0010.6311.0010.0010.5011.0012.0011.3310.0010.00213.5510.6830معيدأسامةبونوة71631054435
1ناجحة/الدورة 08.0005.2512.5010.0008.9412.0012.0012.0011.2514.0012.1713.5013.50205.2910.2630علبنىحماني8181831043067
1مؤجل/الدورة 08.0010.2508.7510.0009.2511.5006.0008.7510.0012.0010.6712.0012.00190.0109.5017عرضوانحمداني9181831062065

1ناجحة/الدورة 10.0011.2510.2510.0010.3806.0011.5008.7512.0012.0012.0012.5012.50208.0610.4030عمنالحمو10181831050224
1ناجحة/الدورة 10.5010.5012.5008.5010.5014.0012.0013.0011.0015.0012.3310.5010.50225.4911.2730عمروةخالقية11181831093764
1ناجحة/الدورة 10.0010.5011.5011.0010.7512.5011.0011.7512.2512.0012.1714.5014.50227.0111.3530عهدىسرير12181831094020
1ناجحة/الدورة 10.0010.0010.7510.0010.1911.0006.0008.5011.0012.0011.3314.5014.50204.7710.2430عشهلةشالح13181831048789
1مؤجل/الدورة 10.0010.0008.5011.0009.8812.0006.0009.0011.2505.0009.1713.0013.00195.0709.7521عاسحاقشوكي14181831041286
1ناجحة/الدورة 10.5011.7510.0011.0010.8112.0012.5012.2511.7511.0011.5014.0014.00227.2211.3630عمارياعاشور15181831054193
1ناجحة/الدورة 10.0012.5010.0011.0010.8811.0010.0010.5011.5014.0012.3313.0013.00222.5511.1330عأمينةعركوقة16181831069976
1ناجح/الدورة 08.0011.5010.5011.5010.3811.0006.0008.5011.5012.0011.6710.0010.00203.5710.1830عطاهرعروس17181831050162
1ناجحة/الدورة 07.0012.7512.5016.0012.0613.5012.5013.0013.2516.0014.1712.5012.50251.7312.5930عنبيلة صبرينةعزوط18171831056374

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

25الفوج: 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 10.0010.7510.0010.0010.1912.0006.0009.0011.7515.0012.8315.5015.50212.2710.6130عأدمعماني19181831044889
1ناجح/الدورة 08.0009.0011.0010.0009.5012.0012.5012.2511.0012.0011.3312.0012.00208.9910.4530عزكرياقزي20181831044044
1مؤجلة/الدورة 12.0002.5006.7500.0005.3111.0009.0010.0011.2500.0007.5015.0015.00141.2207.0614عخولةقسوم2115181151
1ناجحة/الدورة 10.0011.7510.0012.0010.9413.0011.0012.0010.7510.0010.5012.0012.00222.7811.1430عزينبكباس22181831069388
1ناجحة/الدورة 05.0013.0010.5008.0009.1313.0012.0012.5011.5014.0012.3312.0012.00208.5510.4330عسارةلعبسي23181831069392
1ناجحة/الدورة 11.0011.5012.5010.0011.2514.5011.0012.7511.2512.0011.5017.5017.50238.0011.9030عكريمةلكحل241731062045
1ناجح/الدورة 06.0011.2511.2510.0009.6313.5010.0011.7510.5010.0010.3311.5011.50205.0510.2530عمنيرمريجي251631103091
1ناجحة/الدورة 10.5011.0011.0010.0010.6314.0012.5013.2511.0010.0010.6715.0015.00227.5711.3830عفهيمةمسيوري26181831069838
1ناجحة/الدورة 11.0011.7513.2510.0011.5014.5012.0013.2510.7515.0012.1716.5016.50244.0112.2030عليليامعزوز27181831090700
1ناجح/الدورة 10.0010.0010.0013.5010.8811.5012.0011.7511.0010.0010.6711.5011.50221.0711.0530عفارسميزاقير28181831047475
1ناجح/الدورة 11.0011.0012.0007.0010.2511.0011.0011.0010.7505.0008.8314.0014.00207.4910.3730عسيدعلينجي29181831042654
1ناجح/الدورة 12.0010.0012.5010.0011.1313.5011.5012.5010.7516.0012.5011.5011.50232.5611.6330عباللنقازي30181831066334
1ناجحة/الدورة 10.0009.7510.2514.0011.0013.0009.0011.0011.2512.0011.5012.5012.50223.0011.1530عمروةوطاسي31181831062250

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

26الفوج: 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 08.0006.7511.7510.5009.2511.0012.5011.7508.5012.0009.6715.5015.50202.5110.1330عمكيةاكلي1181831054041
1مؤجلة/الدورة 06.0011.0010.0011.5009.6310.0009.0009.5008.7510.0009.1714.5014.50195.5709.7820عديهيةامجقان2181831047232
1ناجحة/الدورة 11.0013.7514.2512.0012.7512.0009.5010.7510.5014.0011.6717.0017.00248.0112.4030عرشابرانسي3181831092500
1مؤجل/الدورة 10.5009.2510.2511.0010.2510.0006.0008.0005.2512.0007.5012.5012.50190.0009.5025عزكريابلقاضي4181831047562
1ناجحة/الدورة 10.0014.0015.0014.0013.2512.0012.0012.0012.0014.0012.6715.0015.00260.0113.0030عفريالبلكسير5181831040622
1ناجحة/الدورة 08.0013.5010.0013.5011.2510.0009.0009.5009.7513.0010.8316.0016.00221.4911.0730عشيماءبن كري6181831066708
1مؤجل/الدورة 10.0011.0010.0001.0008.0010.0006.0008.0011.2512.0011.5013.5013.50176.0008.8022عمصطفىبوبكري7181831044961
1ناجحة/الدورة 11.0013.0010.0010.0011.0012.0010.0011.0009.0012.0010.0016.0016.00222.0011.1030عإيمانبورتبة8181831092484
1ناجحة/الدورة 10.0011.5011.5014.0011.7510.0009.5009.7511.2514.0012.1714.0014.00230.5111.5330عرانيةبونوة9181831053197

1مؤجلة/الدورة 06.0012.2508.7508.0008.7511.0009.0010.0010.7510.0010.5016.5016.50193.0009.6515عاميرةتكالل10181831047540
1ناجحة/الدورة 10.5013.7511.7514.0012.5011.0012.5011.7510.7514.0011.8312.5012.50244.9912.2530عنهالحجاب11181831042843
1ناجح/الدورة 11.0013.2512.2508.0011.1312.0012.0012.0012.0015.0013.0016.0016.00236.5611.8330عأسامة عبد اإللهحميدوش12181831092566
1ناجحة/الدورة 10.5013.0011.0011.5011.5010.0010.0010.0004.0012.0006.6712.5012.50210.5110.5330عإيمانزعيط13181831088181
1ناجحة/الدورة 10.0012.0010.0010.0010.5011.0009.0010.0010.5014.0011.6713.0013.00214.0110.7030عفريالسالمي14181831070167
1مؤجلة/الدورة 07.0007.7511.5011.0009.3110.0012.0011.0009.2512.0010.1710.5010.50196.7309.8420عسيرينصوابر15181831069429
1ناجحة/الدورة 10.0010.0010.7510.0010.1911.0013.5012.2509.5012.0010.3316.5016.50218.7710.9430عريم نهلةصويلح16181831051836
1مؤجلة/الدورة 08.0009.0008.0006.0007.7510.0007.0008.5008.5010.0009.0011.0011.00165.0008.255عسارةعزوني17181831046103
1مؤجل/الدورة 10.0008.7510.0010.0009.6911.0008.0009.5009.5010.0009.6714.0014.00197.2909.8620عمروانغالب18181831042769

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

26الفوج: 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 10.0011.5009.0012.5010.7511.0011.0011.0010.5016.0012.3312.0012.00221.9911.1030عأمالغنة19181831066801
1ناجحة/الدورة 10.0010.2509.0010.5009.9411.0008.0009.5010.2511.0010.5013.5013.50202.2810.1130عكميليةفخار20181831069542
1ناجحة/الدورة 10.5010.0011.5011.5010.8810.0012.0011.0010.5011.0010.6716.0016.00222.5711.1330عنسرينفكارشة21181831062764
1ناجحة/الدورة 10.5012.0010.0012.0011.1312.0012.5012.2510.7512.0011.1715.5015.50231.5711.5830عنريمان رحمةقاضي22181831083760
1ناجحة/الدورة 06.0013.0013.0015.0011.7512.0009.0010.5012.2516.0013.5013.5013.50237.0011.8530عأميرةقنان23181831041641
1ناجح/الدورة 11.0011.7510.7506.0009.8811.0010.0010.5011.5013.0012.0014.5014.50211.0610.5530ععبد هللاكاوة24181831041701
1ناجحة/الدورة 13.5014.7514.2515.0014.3813.0012.0012.5014.2514.0014.1717.5017.50282.5714.1330عشهينازمحمدي25181831086810
1ناجحة/الدورة 13.0013.2514.0012.5013.1911.0011.0011.0011.0012.0011.3315.5015.50251.7712.5930عياسمين سوسنمرابطي26181831089929
1ناجح/الدورة 10.0010.0008.5013.0010.3811.0008.0009.5012.2512.0012.1711.5011.50210.5710.5330عبوخلفةمزار27181831042533
1ناجحة/الدورة 08.0010.0010.7515.5011.0611.0014.0012.5010.0013.0011.0015.5015.50231.2211.5630عرانيةياحي28181831093636

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

27الفوج: 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 04.0006.7507.0011.5007.3116.0012.0014.0007.5014.0009.6711.0011.00183.7309.1913عسارةأوداح1181831070067
1مؤجلة/الدورة 04.0004.7506.0001.0003.9415.5009.0012.2510.0008.0009.3314.0014.00138.2706.919عوداد مريمأوهيب2181831064838
1ناجحة/الدورة 11.0011.7510.7514.5012.0016.5011.5014.0011.5005.0009.3311.0011.00238.9911.9530عأميرةاقرنلعلى3181831064192
1مؤجل/الدورة 08.0002.6709.5009.5095.2304.760غائب07.5005.2504.5004.0005.3100.0007.0003.50عمروانالعلواني41731097206
1ناجحة/الدورة 10.0012.5008.5011.5010.6316.5012.5014.5010.5012.0011.0009.5009.50228.0611.4030عيمينةبداوي5181831044881
1مؤجلة/الدورة 10.0008.7511.5010.0010.0612.5006.0009.2507.0014.0009.3312.5012.50198.2109.9125عياسمينبعور6181831090710
1مؤجلة/الدورة 05.0012.0010.0001.0007.0016.5009.0012.7511.2511.0011.1710.5010.50179.0108.9520عآيةبلحرشاوي7181831064210
1ناجح/الدورة 10.0012.5011.0010.0010.8814.5012.0013.2510.0010.0010.0011.0011.00224.5611.2330عيوسف إبراهيمبن بلقاسم8181831086668
1ناجحة/الدورة 06.0012.5012.0006.0009.1316.5011.0013.7513.0014.0013.3313.5013.50218.0510.9030عأسماءتليلي91839073754

1ناجحة/الدورة 10.5012.7509.0004.0009.0615.5012.0013.7512.2513.0012.5010.5010.50211.7210.5930عشريهانحبيك101731045654
1ناجحة/الدورة 07.0012.2510.2505.0008.6315.5010.0012.7511.5012.0011.6711.0011.00200.5710.0330عنجاةحمداد11181831081410
1مؤجل/الدورة 10.5013.2512.5002.0009.5600.0011.0005.5007.7513.0009.5010.5010.50175.7208.7920عساميداودي121535073658
1ناجح/الدورة 10.5009.2510.5011.0010.3115.5006.0010.7510.0011.0010.3314.0014.00211.7110.5930عحسامدنداني13181831044911
1ناجحة/الدورة 08.0013.0013.5006.0010.1314.0011.0012.5010.5013.0011.3315.5015.50221.0511.0530عحسناءشحمي14181831086769
1ناجحة/الدورة 05.5013.2510.0010.0009.6913.5012.5013.0009.0012.0010.0015.5015.50213.7810.6930عسيرينشعايب15181831054108
1مؤجلة/الدورة 07.8312.5012.50188.9909.4519غائبة02.0013.0008.5012.5009.0016.5006.0011.2511.75عإلهامشيخ161639008814
1مؤجل/الدورة 105.9905.3010غائبغائب00.0003.0010.0012.0006.2500.0006.0003.0005.5008.0006.33عأيوبعزيزي171731068944
1مؤجل/الدورة 06.0010.7510.7510.0009.3810.0006.0008.0007.7510.0008.5017.0017.00187.0609.3520عزكرياءعشاش18181831050134

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  11:47:34حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

27الفوج: 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 10.0012.7512.0010.0011.1916.0012.0014.0010.7512.0011.1715.0015.00238.7911.9430عحفصةقرومي19181831093615
1مؤجل/الدورة 10.0011.5007.0010.0009.6308.0013.0010.5010.0010.0010.0010.0010.00197.5609.8825معيدرمزالدينلطرش201731050960
1مؤجل/الدورة 05.0005.2506.2507.5006.0000.0007.0003.5005.0005.0005.0013.5013.50114.5005.731عمحمد نور اإلسالممروك21181831046182
1ناجحة/الدورة 10.0013.7511.7515.0012.6316.0012.0014.0010.0014.0011.3313.5013.50255.0512.7530عأميرةمهدي22181831051418
1مؤجلة/الدورة 10.0009.7510.0006.0008.9410.0012.5011.2510.2511.0010.5010.5010.50194.2809.7120عإكراممولود23181831062391
1مؤجل/الدورة 07.0003.5007.5011.0007.2500.0006.0003.0006.7508.0007.1716.5016.50137.0106.856عمحمد أمينهاشمي24181831086584
1ناجحة/الدورة 13.0010.2513.5013.0012.4410.0006.0008.0011.5014.0012.3315.5015.50233.7711.6930عريحانهني25181831091237

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

28الفوج: 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 13.0006.5005.5014.0008.3300.0000.00103.5505.189غائب06.5001.0004.38غائب10.00عنسيمأيت كبير1181831042838
1مؤجلة/الدورة 11.0010.2506.5001.0007.1912.5013.5013.0010.5005.0008.6711.2511.25175.5408.7819عأميرةالعيمش2181831083490
1ناجح/الدورة 10.0013.0011.0008.0010.5012.0012.5012.2507.0001.0005.0011.2511.25201.2510.0630ععبد اللطيف زكرياالقلي31731069550
1ناجح/الدورة 11.0011.0010.5014.0011.6313.0013.0013.0013.7512.0013.1714.0014.00245.0712.2530عبوجمعةاوراري41731086308
1ناجح/الدورة 11.5006.0013.0014.0011.1312.0014.0013.0011.7515.0012.8317.0017.00241.0512.0530عهارونبونكير51634089317
1ناجح/الدورة 10.5013.2511.5013.0012.0612.0013.5012.7511.5014.0012.3313.5013.50246.2112.3130عمحمد عمربوهلة6181831092398
1ناجحة/الدورة 10.5012.5010.0005.0009.5012.5013.0012.7511.2513.0011.8313.5013.50213.9910.7030عإيمانجواني7181831066325
1مؤجلة/الدورة 11.0002.5008.0006.0006.8811.5013.0012.2512.2510.0011.5011.0011.00177.0608.8515عسوالفدرغاوي8181831044684
1ناجحة/الدورة 12.0011.2510.0010.5010.9412.0013.5012.7512.0013.0012.3313.5013.50232.7711.6430عنور الهدىدنداني9181831041517

1ناجحة/الدورة 06.0010.5008.5010.0008.7511.5013.5012.5012.0012.0012.0016.0016.00207.0010.3530عدنيارماقي تمام10181831041569
1ناجحة/الدورة 12.5013.5013.5011.0012.6311.5013.0012.2514.7516.0015.1719.0019.00265.0713.2530عإيناسزراري11181831058589
1مؤجلة/الدورة 07.5010.0008.0007.5008.2512.0013.5012.7511.7510.0011.1711.7511.75195.2609.7615عمريمزراري12181831064792
1مؤجل/الدورة 12.0007.7508.0001.0007.1912.0012.5012.2513.2510.0012.1713.7513.75185.5409.2815عمحمدسعيد131739084863
1ناجح/الدورة 10.0010.0008.2508.0009.0612.0013.0012.5013.5013.0013.3313.7513.75212.4610.6230ععبد الكريمشريفي14181831042697
1ناجحة/الدورة 10.0007.5010.0012.5010.0011.5013.0012.2513.5016.0014.3316.0016.00227.9911.4030عرانيةشنة15181831051922
1مؤجلة/الدورة 05.0006.5008.0004.8811.5012.5012.0007.0001.0005.0013.5013.50135.0606.757غائبةعرناصفصاف16181831069786
1ناجح/الدورة 11.0011.7509.0010.0010.4412.5014.0013.2512.7512.0012.5015.5015.50231.2811.5630عصالحعبة17181831069811
1ناجحة/الدورة 05.5011.7508.5010.0008.9412.0013.5012.7512.2513.0012.5013.0013.00208.7810.4430عماريةعبد العزيز18181831049853

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  11:47:37حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

28الفوج: 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 16.0008.0012.0014.0012.6712.0012.00206.5710.3330غائب12.0010.0011.5008.0010.38عمروانعلي حالسة1997408168
1مؤجل/الدورة 05.0010.5005.8811.0013.0012.0011.7511.0011.5011.0011.00164.0608.2015غائب08.00عفارسعيش20181831044064
1ناجحة/الدورة 07.5013.5011.0013.0011.2512.0013.0012.5012.0014.0012.6713.2513.25236.2611.8130عأحالمقصوري21181831041651
1ناجحة/الدورة 08.0010.5009.0008.0008.8812.0012.5012.2511.5012.0011.6717.7517.75208.3210.4230عياسمينلخلف22181831070328
1ناجحة/الدورة 11.0012.0011.5008.5010.7511.5013.5012.5013.5014.0013.6718.7518.75238.7611.9430عيسرىمادور23181831041631
1ناجح/الدورة 10.0010.5008.0005.0008.3812.5013.0012.7512.2511.0011.8315.5015.50202.5510.1330عأحسنمشواك24181831040654
1مؤجل/الدورة 11.0010.5005.0006.0008.1311.5013.0012.2506.7514.0009.1714.5014.50188.5709.4318ععبد هللامصطفاوي25181831043136
1مؤجل/الدورة 10.0008.0008.0001.0006.7512.0013.0012.5011.5012.0011.6714.0014.00180.0109.0015عإسالمنعماني26181831057441

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

29الفوج: 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 06.0007.7508.5011.0008.3108.5000.0004.2511.2505.0009.1713.0013.00157.2307.868عإيمانأحلولي1181831042491
1ناجحة/الدورة 11.5014.0014.5016.0014.0011.0013.5012.2513.7516.0014.5014.0014.00274.5013.7330عوسامأوسالتي2181831086896
1مؤجلة/الدورة 05.0008.0011.0006.0007.5012.0013.5012.7512.0015.0013.0014.0014.00194.0009.7015عحياةبلحاج3181831046256
1مؤجل/الدورة 11.5009.5008.0008.5009.3808.5013.0010.7506.7512.0008.5014.0014.00195.0609.7513عأكرمبن ناصر41731055732
1ناجحة/الدورة 08.0012.2509.0012.5010.4413.5012.5013.0012.5014.0013.0014.0014.00230.2811.5130عفراحبن يحي5181831045050
1ناجحة/الدورة 11.0009.2507.5008.5009.0612.5013.0012.7511.7507.0010.1717.0017.00207.2310.3630عهبةبوجرادة6181831092554
1مؤجل/الدورة 153.0107.6514غائبغائب07.0009.0010.0010.0009.0000.0012.5006.2504.0012.0006.67ععز الدينبوزيد71731072010
1ناجح/الدورة 10.5005.2512.5010.0009.5611.0014.0012.5010.5011.0010.6713.2513.25209.9810.5030عايمنبوشريط8181831051456
1ناجح/الدورة 11.5010.5014.0010.0011.5011.5013.0012.2511.7512.0011.8316.7516.75239.2411.9630عابراهيمبوصالحيح9181831088459

1مؤجل/الدورة 10.5005.5007.5001.0006.1310.5012.5011.5005.5010.0007.0015.2515.25155.8107.7913ععبد الرؤوفبوكرشة10181831092636
1ناجح/الدورة 11.0012.2513.0012.0012.0613.0012.5012.7513.0013.0013.0016.0016.00250.7212.5430معيدزين الدينحمبلي111731069697
1ناجحة/الدورة 10.0010.0013.5010.0010.8811.5013.0012.2511.5012.0011.6714.0014.00228.5711.4330ععيدةحوش12181831066949
1مؤجل/الدورة 10.0007.2507.0004.0007.0608.5013.5011.0006.0002.0004.6713.2513.25155.9807.8012ععبد الرحمانرباحي131631053440
1مؤجلة/الدورة 10.0007.7505.5006.0007.3111.5013.0012.2510.0010.0010.0015.0015.00181.7209.0915عسميةزرقوق141532054467
1ناجحة/الدورة 07.0012.5010.5014.0011.0010.0012.5011.2510.2510.0010.1711.0011.00218.5110.9330عهاجرزيقادي15181831042858
1مؤجلة/الدورة 05.0008.7508.0006.0006.9407.0013.0010.0011.0007.0009.6712.0012.00164.2908.219عإكرام رانيةسالم16181831093895
1مؤجلة/الدورة 12.0006.0011.5007.0010.0016.0016.00170.5608.5317غائبة10.0006.5007.0010.0008.38عليديةشبوط17181831070190
1ناجحة/الدورة 10.0011.0011.5008.0010.1311.0013.0012.0011.0013.0011.6714.0014.00218.5710.9330عفهيمةعبدلي18181831050191

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  11:47:39حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

29الفوج: 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 10.0008.7510.5010.5009.9411.0013.5012.2510.2514.0011.5013.7513.75216.5310.8330عزهور وئامعرباوي191638072009
1ناجح/الدورة 10.0010.0012.0008.5010.1312.5013.0012.7511.7511.0011.5018.0018.00225.0611.2530ععماد الدينعفرون20181831051587
1ناجحة/الدورة 12.5011.2513.0010.5011.8113.5012.5013.0011.0016.0012.6714.0014.00245.7312.2930عماريةعليوي21181831092536
1ناجحة/الدورة 11.0010.0013.0007.0010.2513.5013.0013.2512.2511.0011.8317.0017.00228.4911.4230عوسام حياةقارة حسين22181831093813
1ناجحة/الدورة 10.0010.5007.5014.0010.5012.5013.5013.0013.0012.0012.6712.2512.25228.2611.4130عهاجرقاوة23181831040554
1ناجحة/الدورة 10.0010.6011.0010.0010.4011.0013.0012.0010.5013.0011.3311.5011.50218.2910.9130عإكرامكرمي24181831051445
1مؤجلة/الدورة 47.5002.385غائبةغائبة07.50غائبة12.5006.2511.25غائبة00.0000.0000.0000.0000.00عساندراماضي251718918
1ناجحة/الدورة 10.0011.0010.5007.0009.6312.5013.0012.7511.5011.0011.3313.7513.75214.3010.7230عوفاءمقران26181831051698
1مؤجل/الدورة 04.2510.2506.0008.8310.0010.00145.0507.258غائب03.0007.5008.0012.0007.6308.50عأحمد إسالممنور271631076844
1ناجحة/الدورة 11.5012.7512.5010.0011.6914.5012.5013.5012.0014.0012.6718.0018.00250.2912.5130عأسماءموايسي281631112631
1ناجح/الدورة 07.0009.7510.5010.0009.3113.0013.0013.0011.2511.0011.1716.0016.00213.2310.6630عسعيد فاروقنشادي291731051189
1ناجح/الدورة 11.0012.0005.0012.0010.0011.5013.5012.5005.5014.0008.3311.7511.75206.7410.3430عمحمدهزيل30181831047327
1ناجحة/الدورة 10.0011.0012.0010.0010.7513.5013.0013.2513.5014.0013.6715.0015.00238.0111.9030عخديجةوادفل31181831064646

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

30الفوج: 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 10.0010.0010.0010.5010.1310.0013.5011.7514.0013.0013.6709.5009.50219.0710.9530علطفيأورزيق1181831066737
1مؤجلة/الدورة 05.0003.7510.0011.0007.4412.5013.5013.0012.5005.0010.0006.5006.50177.7808.8919عبشرىبدود2181831064467
1ناجح/الدورة 11.0010.5011.5006.0009.7512.5012.5012.5010.5012.0011.0009.0009.00209.0010.4530عريانبرانسي3181831064489
1ناجحة/الدورة 11.0010.0010.5010.0010.3814.0014.0014.0011.2510.0010.8307.5007.50220.5511.0330عليندةبرفاس4181831056127
1ناجح/الدورة 11.0011.2510.5008.5010.3111.5012.0011.7512.5010.0011.6707.5007.50213.2310.6630معيدابراهيمبلعكروف51631048507
1مؤجلة/الدورة 04.0010.5007.5006.0007.0013.0012.5012.7510.5012.0011.0013.0013.00181.0009.0515عمنال مليسةبلمان6181831064801
1مؤجل/الدورة 05.0008.5008.5010.0008.0012.0015.0013.5006.7510.0007.8306.0006.00179.4908.9712عسيدأحمدبن سليمان7181831040440
1ناجح/الدورة 10.0011.5011.5010.0010.7512.0015.0013.5011.7513.0012.1703.5003.50223.0111.1530عآدمبن شوش81736056789
1مؤجل/الدورة 08.0002.6703.0003.00129.7306.496غائب08.0003.7505.0008.5006.3110.0011.5010.75عإسالم عليبوزيدي91731055725

1مؤجل/الدورة 10.0010.2507.0010.5009.4410.0012.0011.0011.7508.0010.5005.0005.00193.7809.6924عسيف إسالم كريمبوسة10181831066431
1مؤجلة/الدورة 05.0005.7511.0006.5007.0613.5013.5013.5011.2514.0012.1709.0009.00184.2309.2114عصليحةبولعزيز11181831090664
1مؤجلة/الدورة 10.0008.7510.0001.0007.4412.5014.0013.2512.0013.0012.3311.5011.50190.7709.5420عرميساءبومعالي12181831085542
1ناجحة/الدورة 07.0010.0007.5014.0009.6312.5014.0013.2511.5010.0011.0006.5006.50208.0610.4030عأمينةتيغريني13181831064605
1ناجح/الدورة 11.0011.7510.5010.0010.8113.0013.5013.2511.2512.0011.5010.5010.50227.7211.3930عطارقدروش14181831070118
1518188PSE46751مؤجل/الدورة 07.0008.2508.0001.0006.0612.0012.5012.2510.2510.0010.1704.0004.00156.2307.819عمحمدزملط
1ناجحة/الدورة 10.5009.0011.5015.0011.5013.5012.5013.0010.7513.0011.5010.0010.00234.5011.7330عأحالمزميرلي16181831051814
1ناجح/الدورة 11.0010.7510.5011.5010.9410.0013.5011.7510.7508.0009.8304.5004.50212.2710.6130عمحمد أمينزواد17181831070213
1ناجح/الدورة 08.0011.5012.5005.0009.2513.0013.0013.0013.2513.0013.1704.5004.50207.0110.3530ععيسىساعد18181831053995

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  11:47:41حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

30الفوج: 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 11.0006.0006.0010.5008.3811.5012.5012.0011.5010.0011.0008.0008.00189.5609.4819عدلولةشويتح19181831084418
1ناجحة/الدورة 13.0011.5011.5011.0011.7513.5015.0014.2512.2511.0011.8307.0007.00240.4912.0230عمنالفداق20181831091166
1ناجح/الدورة 04.0010.2509.0014.5009.4410.0013.0011.5012.0010.0011.3310.0010.00203.2710.1630عزين الدينفليت21181831043130
1ناجحة/الدورة 11.0012.5010.0005.0009.6312.5012.5012.5013.0012.0012.6705.5005.50209.0710.4530عياسمينقرد22181831070331
1ناجح/الدورة 11.0014.0012.5015.0013.1313.5014.0013.7514.2514.0014.1710.0010.00265.0713.2530عجميلقروش23181831071216
1مؤجلة/الدورة 04.0011.0010.0007.0008.0013.0012.0012.5014.0010.0012.6709.5009.50193.5109.6819عسلسبيلكرماش24181831090688
********************12.0004.0003.0003.00مقصاة03.0010.2509.0010.0008.0611.5014.0012.75عهاجركروش251631051447
1ناجحة/الدورة 10.0012.0011.5010.0010.8812.5013.5013.0011.2510.0010.8310.0010.00225.0511.2530عمريملحسن ناصر26181831051774
1مؤجل/الدورة 08.0007.2503.0007.0006.3106.0012.5009.2509.2508.0008.8308.5008.50147.7107.393عهشاملسبط27181831047633
1مؤجلة/الدورة 06.0005.0005.5008.0006.1313.0013.5013.2512.7510.0011.8308.0008.00170.0508.509عدورصافلعمروس28181831092261
1ناجحة/الدورة 07.0010.7510.0011.5009.8113.0013.5013.2511.2511.0011.1709.5009.50213.7310.6930عرانيةمزنر29181831088477
1ناجحة/الدورة 10.5011.5012.5014.0012.1314.0014.5014.2513.5013.0013.3308.5008.50251.0512.5530عإيناسمنداس30181831083495

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  11:47:42حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

31الفوج: 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 10.5010.2510.0001.0007.9411.0013.0012.0011.0012.0011.3309.0009.00186.2709.3124ععادل عبد الغانيبادك11731072002
1مؤجل/الدورة 04.0008.5012.0010.0008.6312.5012.5012.5011.0008.0010.0008.5008.50192.0609.6019عإلياسبرجان2181831045000
1ناجح/الدورة 12.0011.2512.2510.0011.3813.0013.5013.2511.5013.0012.0011.0011.00236.5611.8330علطفيبلعمش3181831064756
1ناجحة/الدورة 11.0012.7513.2510.0011.7512.0013.5012.7513.0012.0012.6710.0010.00240.0112.0030عمنال تركيةبن لعالم4181831064800
1ناجحة/الدورة 06.0010.0011.5012.0009.8811.0012.5011.7511.5014.0012.3307.0007.00209.5510.4830عزينببوخامي51631000485
1مؤجلة/الدورة 184.5709.2319غائبةغائبة11.0010.5008.0005.0008.6310.0014.5012.2510.5011.0010.67ععائشةبورايب6181831086818
1ناجحة/الدورة 231.0011.5530غائبةغائبة07.0013.5013.0014.5012.0011.0014.5012.7511.0014.0012.00عأسية سليمةبوركايب71731075232
1مؤجلة/الدورة 188.7209.4419غائبةغائبة11.0009.0010.2506.0009.0611.0012.5011.7511.5010.0011.00عهدىتمورت8181831051688
1ناجح/الدورة 11.0005.2511.0012.0009.8112.0012.0012.0011.5010.0011.0005.5005.50204.2210.2130عناجيحجال9181831066570

1مؤجل/الدورة 05.5010.5009.0010.0008.7512.0012.5012.2510.0013.0011.0005.0005.00192.0009.6019عأيوبخالف101631081265
1ناجحة/الدورة 200.0610.0030غائبةغائبة04.0011.2510.2512.0009.3811.0014.0012.5012.2513.0012.50عشفيقةدهلوم11181831041585
1مؤجل/الدورة 12.0006.0005.0006.0005.3310.0010.00130.2706.5114غائب00.0006.7510.0010.0006.69عمروانرفاف12181831074950
1مؤجل/الدورة 05.0002.5009.0005.5005.5012.0010.0011.0006.0011.0007.6708.0008.00141.0107.057معيداحمدزغميش131534026139
1ناجحة/الدورة 202.2710.1130غائبةغائبة10.0010.2511.5008.0009.9411.0013.5012.2511.0012.0011.33عياسمينزوادي14181831047400
1ناجحة/الدورة 05.0012.0013.5013.0010.8812.0012.0012.0011.0010.0010.6705.5005.50216.0710.8030عغنيمةزيداني15181831053996
1ناجحة/الدورة 10.0010.5011.7506.0009.5610.5014.0012.2510.5012.0011.0007.5007.50204.2210.2130عمريمسبايبي16181831064794
1ناجحة/الدورة 07.0011.7512.2507.0009.5011.0013.5012.2513.0012.0012.6709.0009.00210.0110.5030عنورهانسعيداني17181831094017
1ناجحة/الدورة 05.0013.5012.7507.0009.5611.0013.0012.0011.5012.0011.6709.0009.00206.7310.3430عتيزيريشايب18181831085461

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  11:47:44حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

31الفوج: 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 05.0013.0014.2514.0011.5611.0013.5012.2513.2514.0013.5011.0011.00239.2211.9630عرميساءشيوخ19181831092502
1ناجحة/الدورة 13.5006.7513.7514.0013.8312.5012.50235.5511.7830غائبة11.5012.0014.0014.0012.88عرشاء فريالصافري20181831086780
1ناجح/الدورة 05.0010.0011.5012.0009.6311.0013.5012.2510.5008.0009.6707.0007.00200.5710.0330عسيدعليطرحي21181831044146
1ناجح/الدورة 10.0011.2512.0013.0011.5611.0013.5012.2511.5010.0011.0009.5009.50230.2211.5130عوليدطلبة22181831096805
1مؤجلة/الدورة 06.0009.2511.5008.0008.6911.0014.0012.5011.0012.0011.3306.5006.50194.7709.7414عبشرىعباس23181831093841
1مؤجلة/الدورة 07.0012.0013.7501.0008.4411.0013.0012.0011.5013.0012.0010.0010.00195.2809.7620عمدينةقميري241631112748
1مؤجل/الدورة 10.0007.7513.2501.0008.0013.5015.0014.2511.5012.0011.6706.0006.00194.0109.7019عاكرم اصيللعقاب25181831069757
1ناجحة/الدورة 11.0011.7511.7501.0008.8811.0013.0012.0011.5012.0011.6713.0013.00202.5710.1330عأم سلمةمقيدش261631055850
1مؤجل/الدورة 10.0007.7510.0008.0008.9410.5012.5011.5011.5010.0011.0008.0008.00194.2809.7119عأيوبمالح27181831062815
1ناجح/الدورة 10.5009.0010.5013.0010.7511.0013.5012.2510.5011.0010.6707.5007.50217.5110.8830عرياضمالل28181831069366
1ناجح/الدورة 10.5006.7510.0012.0009.8112.0012.5012.2509.0012.0010.0006.5006.50203.2210.1630ععبد الرحمانميهوب29181831066463
1مؤجل/الدورة 06.0010.5011.0010.0009.3810.0012.5011.2511.0008.0010.0003.0003.00190.5609.5324عرابحواكلي30181831044039

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

32الفوج: 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 10.5010.0012.2501.0008.4412.5014.0013.2511.0012.0011.3306.0006.00194.2709.7124ععبد الغانيأمالل1181831040465
1مؤجلة/الدورة 08.0011.2510.2504.0008.3812.0012.5012.2512.5013.0012.6706.5006.50194.0709.7019عرميساءالنوي2181831093924
1ناجحة/الدورة 10.0007.5011.5010.0009.7511.5012.0011.7510.0010.0010.0008.0008.00202.0010.1030عنعيمةبرابح31731080753
1ناجح/الدورة 07.0010.5013.0010.0010.1313.0013.5013.2511.0012.0011.3304.0004.00212.5510.6330عيونسبراهيمي4181831044089
1مؤجلة/الدورة 07.0007.7511.5004.0007.5611.5013.0012.2510.0012.0010.6707.5007.50179.2308.9614عكاتيابشاخ5181831083542
1ناجحة/الدورة 10.0011.0012.2512.5011.4412.5012.5012.5010.7512.0011.1708.0008.00228.7911.4430عرانيةبن جابو6181831051491
1ناجح/الدورة 05.0009.2513.2510.0009.3813.0014.5013.7511.0012.0011.3305.0005.00206.5510.3330عاسامةبن حدة7181831044105
1مؤجل/الدورة 06.0008.2511.7504.0007.5011.5013.5012.5010.7512.0011.1700.0000.00173.5108.6814عأكرمبن زيد8181831066269
1ناجحة/الدورة 08.0009.0013.0011.5010.3811.5012.0011.7510.0010.0010.0006.0006.00207.5610.3830عمريمبن عالية9181831054037

1ناجح/الدورة 10.5012.5012.5010.5011.5012.0012.0012.0011.0010.0010.6707.5007.50225.5111.2830عمروانبن وارث10181831041724
1ناجح/الدورة 07.0010.7511.7507.0009.1312.0012.5012.2511.0008.0010.0012.0012.00200.5610.0330عإسالمبوراوي11181831047426
1مؤجل/الدورة 10.0005.5010.5006.0008.0011.5012.0011.7509.0012.0010.0008.0008.00181.0009.0519ععادلبوصوار12181831053984
1مؤجلة/الدورة 07.0010.5011.7506.0008.8112.0014.5013.2510.5011.0010.6704.5004.50195.2309.7619عأميرةحريتي13181831089825
1ناجحة/الدورة 11.0014.7515.0011.0012.9413.5014.5014.0012.5014.0013.0010.5010.50260.7813.0430عنيهالخفاش14181831094018
1ناجحة/الدورة 02.0011.7513.0010.0009.1913.5014.5014.0010.0012.0010.6711.0011.00209.2910.4630عمريمخليفنة15181831041616
1ناجح/الدورة 07.5011.2510.0010.0009.6913.0014.5013.7510.7508.0009.8302.0002.00202.7710.1430عحسيندايخ16181831042541
1مؤجلة/الدورة 07.5011.0011.5006.0009.0012.0012.5012.2510.0010.0010.0004.5004.50191.5009.5719عإكرام عقيلةدنداني17181831064616
1ناجح/الدورة 10.0011.5013.0010.0011.1312.0013.5012.7510.5005.0008.6704.0004.00214.5710.7330عيوسفسالمة181631109430

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  11:47:46حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

32الفوج: 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 10.0010.7511.5008.0010.0612.0013.5012.7510.2512.0010.8307.0007.00211.2110.5630عأميرةعزاز19181831091320
1ناجحة/الدورة 07.0010.7512.7511.0010.3812.5013.5013.0010.5008.0009.6704.5004.50210.0710.5030عإكرامغربي20181831042999
1مؤجلة/الدورة 08.0008.5010.0010.0009.1312.0012.0012.0010.0010.0010.0007.5007.50195.0609.7519عنسرينفرحات21181831064572
1ناجحة/الدورة 10.0010.2510.7506.0009.2512.5013.0012.7510.2511.0010.5010.0010.00203.5010.1830عإكرامفضيل22181831046249
1مؤجلة/الدورة 02.0009.0012.0001.0006.0011.5013.5012.5010.5008.0009.6708.0008.00159.0107.9513عسيليالعقل23181831083443
1ناجحة/الدورة 10.5010.5012.7513.0011.6913.0013.0013.0012.2510.0011.5008.0008.00234.7811.7430عذهبية رميساءلونيس24181831070012
1ناجحة/الدورة 10.0011.5013.2507.0010.4412.5013.5013.0011.0014.0012.0003.0003.00216.2810.8130عمروةمزني25181831044786
1ناجح/الدورة 10.0007.2511.0010.0009.5612.0012.5012.2510.2512.0010.8314.0014.00210.2110.5130عنزيممسيس26181831085500
1ناجحة/الدورة 13.0013.7515.0006.0011.9413.5013.5013.5011.7514.0012.5010.0010.00244.7812.2430عصوفيةموساوي27181831086814

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  11:47:47حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

33الفوج: 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 06.0011.2512.0011.5015.0015.00167.2208.3622غائبة10.0010.2510.0001.0007.8112.00عأياتأومدور11731074412
1ناجحة/الدورة 10.5012.2511.5013.5011.9411.0013.0012.0010.7512.0011.1712.7512.75237.5411.8830عمريمإمجداب2181831090632
1ناجحة/الدورة 11.0013.0011.0013.0012.0012.0013.5012.7514.0014.0014.0011.7511.75248.7512.4430عمهديةابراهمي3181831064370
1مؤجلة/الدورة 08.5010.2512.0001.0007.9411.0013.5012.2510.2510.0010.1716.0016.00190.7909.5420عميليسة ماي بهجةبوخالفة41631107719
1ناجح/الدورة 11.0011.7510.0011.0010.9412.0013.5012.7510.0012.0010.6712.0012.00226.2911.3130ععبدالرحمانجبري5181831051581
1مؤجلة/الدورة 04.0010.5010.0006.0007.6300.0012.5006.2507.0014.0009.3314.7514.75159.3007.9715عليديةحاج سعيد6181831089961
1ناجح/الدورة 07.0013.0011.0014.0011.2512.0013.0012.5010.0010.0010.0017.0017.00232.0011.6030عياسينخميلي7181831062801
1مؤجلة/الدورة 04.0010.5010.0011.0008.8811.0013.5012.2503.7512.0006.5014.0014.00189.0609.4523عنوالدحومان8181831064391
1ناجحة/الدورة 08.0011.5013.0010.0010.6313.0013.0013.0011.5016.0013.0014.7514.75233.3111.6730عإكرامدركوش9181831086399

1ناجحة/الدورة 07.0011.7511.0010.0009.9411.0013.0012.0010.0016.0012.0012.7512.75216.0310.8030عشيماءدعاس10181831088290
1ناجح/الدورة 10.0010.7510.5013.5011.1912.0013.0012.5011.2512.0011.5014.7514.75233.5311.6830عسميرزادري11181831049745
1ناجحة/الدورة 10.0011.0010.5006.0009.3810.5014.0012.2510.5010.0010.3313.5013.50206.0510.3030علينة أسماءسعداوي12181831064761
1مؤجل/الدورة 06.0006.7507.0004.0005.9412.0014.0013.0007.5002.0005.6713.7513.75154.0407.707عمحمد ريانسي عامر131731075522
1ناجح/الدورة 04.0013.0010.0015.0010.5013.0013.0013.0010.0014.0011.3313.7513.75225.7411.2930عزين الدينشايب14181831066896
1ناجح/الدورة 07.0008.7511.5010.0009.3113.0013.5013.2510.0012.0010.6713.5013.50210.2310.5130عهانيشريفي15181831094838
1ناجحة/الدورة 07.0010.7513.0010.5010.3112.0013.0012.5011.0013.0011.6714.5014.50223.2311.1630عنورةعبعوب16181831040552
1ناجحة/الدورة 05.0010.2511.0011.0009.3112.0013.0012.5010.5014.0011.6714.2514.25210.9810.5530عأحالمعشوش171731057884
1ناجحة/الدورة 10.0012.7512.7510.0011.3812.0014.0013.0012.2512.0012.1713.7513.75238.8211.9430عفيروزعشيط18181831086832

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  11:47:48حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

33الفوج: 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 07.0011.2510.7510.0009.7511.0013.0012.0010.5013.0011.3313.2513.25212.2410.6130عداسينعصام19181831064865
1مؤجل/الدورة 05.0011.0010.0010.0009.0011.0011.5011.2510.0011.0010.3313.7513.75197.7409.8925عمروانعميور20181831084551
1مؤجل/الدورة 00.0008.7512.0011.0007.9400.0012.5006.2510.0010.0010.0011.7511.75162.0308.1017علحسنفخور211731028767
1ناجح/الدورة 11.5009.0011.7511.5010.9411.0012.5011.7510.7513.0011.5012.2512.25225.0311.2530معيدالطيبقطيش221632066731
1ناجح/الدورة 10.0012.2510.0010.0010.5612.0013.0012.5005.2511.0007.1714.0014.00212.2310.6130ععبدالعالي منصفقيراد23181831089958
1مؤجلة/الدورة 07.0010.7510.0001.0007.1912.0013.5012.7510.5012.0011.0014.0014.00184.2809.2120عمنالكرار24181831085496
1مؤجلة/الدورة 03.0005.0010.0001.0004.7500.0013.0006.5002.5002.0002.3311.0011.00100.9905.059عنريمانمارك25181831094010
1مؤجل/الدورة 02.0010.0007.0001.0005.0010.0013.5011.7508.2501.0005.8310.0010.00134.4906.7212عشكيبمحمدي261731056278
1مؤجلة/الدورة 00.0011.5011.7508.0007.8113.0013.0013.0006.0013.0008.3313.0013.00183.7109.1918عفايزةمخفوظ27181831096212
1ناجحة/الدورة 11.0010.2509.0007.0009.3111.0012.5011.7508.7514.0010.5011.5011.50201.7210.0930عحنانمداح28181831093620
1مؤجل/الدورة 05.0010.2510.5010.0008.9411.0013.5012.2510.0010.0010.0012.2512.25198.5309.9325عرضوانمزاوي29181831052968
1ناجح/الدورة 11.0011.7510.7510.5011.0013.5013.0013.2512.0012.0012.0017.7517.75238.7511.9430عمحمد راسيممشايري301731069613
1مؤجل/الدورة 10.5004.0008.5007.0007.5006.0010.0008.0010.0011.0010.3313.7513.75166.7408.3412معيدلخضر ضياء الدينمالح311634064664
1مؤجلة/الدورة 07.0010.0006.5005.0007.1311.0012.5011.7510.0011.0010.3313.0013.00176.5508.8315عإيمانملوك321731060020
1مؤجل/الدورة 06.0008.7508.5010.0008.3111.0012.0011.5010.2511.0010.5012.7512.75189.9709.5015عيونسهودان331731028773

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  11:47:49حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

34الفوج: 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 08.0010.0009.0001.0007.0011.5013.0012.2510.5010.0010.3312.5012.50176.4908.8215عمحمدالعجاني1181831054019
1ناجحة/الدورة 05.0013.2510.5012.0010.1911.5006.0008.7511.0011.0011.0013.5013.50203.7810.1930عوسيلةباسي2181831042979
1ناجحة/الدورة 05.0011.7510.0013.0009.9417.0012.0014.5011.5012.0011.6713.0013.00225.2911.2630عجميلةبرادعي3181831093904
1ناجح/الدورة 10.0008.5013.5008.0010.0012.5011.0011.7510.5010.0010.3314.0014.00211.9910.6030عزين الدينبلعباسي41731067278
1مؤجل/الدورة 06.0010.2510.0006.0008.0613.0013.0013.0010.2508.0009.5013.0013.00190.2209.5119عمسعود يونسبلعسل5181831066762
1مؤجلة/الدورة 05.0003.5010.0005.6700.0000.0085.0104.254غائبة00.0006.5004.5005.0004.0010.00عمنالبوزيت61731069628
1مؤجلة/الدورة 10.0011.7507.5006.0008.8110.0008.0009.0010.5012.0011.0013.0013.00187.7209.3917ععمورةتاقبو7181831026586
1مؤجل/الدورة 04.0008.0006.5001.0004.8810.0010.0010.0010.2505.0008.5013.0013.00137.0606.859عزكرياتراي81631049109
1مؤجلة/الدورة 05.0011.0010.5001.0006.8810.0010.0010.0010.0013.0011.0012.0012.00167.5608.3820عكريمةتومي91532066079

1مؤجلة/الدورة 08.0010.0005.5001.0006.1310.5010.0010.2508.5010.0009.0013.0013.00154.5607.7313ععزيزةجوماخ10181831093719
1مؤجلة/الدورة 167.2108.3619غائبةغائبة10.0010.2508.0001.0007.3111.5012.0011.7510.2512.0010.83عدعاءحجوج11181831046080
1ناجح/الدورة 10.5006.5011.5010.5009.7514.5010.0012.2510.0011.0010.3312.0012.00208.9910.4530عريان محمدحميتو12181831069372
1ناجحة/الدورة 11.0011.7511.5010.0011.0615.5008.0011.7510.2512.0010.8313.0013.00225.2111.2630عفاطيمة الزهراءخالوي13181831026589
1ناجحة/الدورة 10.0012.7511.5011.5011.4416.5012.0014.2510.0012.0010.6713.0013.00239.2911.9630عياسميندراجي141731043352
1ناجحة/الدورة 205.2910.2630غائبةغائبة07.0011.7511.5010.5010.1914.0010.0012.0010.5014.0011.67عهاجررافع15181831044973
1مؤجلة/الدورة 02.0011.5008.5008.0007.5010.0010.0010.0010.5008.0009.6712.5012.50171.5108.5814عسيلينزمولي16181831064274
1مؤجلة/الدورة 178.7108.9424غائبةغائبة10.0012.2510.0001.0008.3111.5011.0011.2511.0012.0011.33عأسماءطالبي17181831051441
1مؤجل/الدورة 06.0003.0010.0013.0011.0013.0013.00178.0008.9024غائب10.0013.0010.0007.0010.00عحاتم عرامي181735036754

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  11:47:51حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

34الفوج: 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 06.0003.0009.0012.0010.0011.5011.50109.7805.499غائب04.0010.2503.5001.0004.69عمحمد شكيبعريس19181831047335
1مؤجلة/الدورة 11.0010.0004.5001.0006.6313.5008.0010.7509.5010.0009.6713.0013.00164.5708.2318عهاجرعمروش20191832026863
1ناجحة/الدورة 05.0012.5011.7511.5010.1910.0010.0010.0012.0013.0012.3314.0014.00213.2710.6630عفاطمةعوامري21181831026587
1مؤجلة/الدورة 141.2807.069غائبةغائبة07.0006.2508.5001.0005.6910.5011.0010.7510.0010.0010.00عشهينازقدور22181831047265
1مؤجلة/الدورة 07.0013.5011.5001.0008.2510.0006.0008.0010.7510.0010.5013.5013.50176.0008.8017عراضيةلحلو23181831081488
1مؤجلة/الدورة 05.0012.2511.0004.0008.0610.5010.0010.2511.0012.0011.3313.0013.00184.7109.2420عذهبيةلياس24181831026518
1ناجح/الدورة 11.0012.5011.0013.0011.8810.0006.0008.0012.0011.0011.6713.0013.00222.5711.1330عاحالم السعديةمرزق251539018722
1مؤجلة/الدورة 07.0012.0008.5008.0008.8810.0011.0010.5010.7512.0011.1713.0013.00195.0709.7515عإسراءمصطفاوي26181834069035
1ناجحة/الدورة 04.0012.7511.0015.5010.8110.0010.0010.0011.0013.0011.6714.0014.00218.7310.9430عكريمةموالي27181831004083
1مؤجل/الدورة 06.0003.0010.0005.0008.3313.0013.00157.2707.8613غائب10.0010.7507.0008.0008.94عوائلهلة28181831066608

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  11:47:51حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

35الفوج: 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 10.0011.2510.5006.0009.4415.0010.0012.5011.7511.0011.5012.0012.00209.7810.4930عتلةايوب1181831026515
1مؤجل/الدورة 00.0000.0000.0010.0003.3313.0013.0081.5504.087غائب08.0000.0001.5010.0004.88ععبد السميعبالنقاس2181831026536
1مؤجل/الدورة 198.5109.9322غائبغائب10.0010.0009.0010.0009.7516.0011.0013.5008.2511.0009.17ععبدالكريم هاشميبلعليات3181831066722
1مؤجلة/الدورة 05.0010.5010.0001.0006.6316.0011.0013.5010.2512.0010.8310.0010.00176.0508.8020عخديجةبن دهندي4181831081264
1مؤجلة/الدورة 10.0004.7510.0008.0008.1915.0011.0013.0010.0012.0010.6713.0013.00195.2909.7620عصبرينةبوخالفة5181831086706
1ناجحة/الدورة 10.0013.2512.5013.0012.1914.0011.0012.5011.5013.0012.0013.0013.00245.2812.2630عمريمبوخالفة6181831070252
1مؤجلة/الدورة 07.5006.5012.0000.0006.5012.5010.0011.2505.0000.0003.3313.0013.00145.9907.3012عنسرينتافريس7181831026594
1مؤجل/الدورة 08.0004.0008.5010.0007.6311.0011.0011.0010.0010.0010.0012.5012.50178.0608.9015عنديرتقمونت8181831089975
1ناجحة/الدورة 06.0012.0012.0012.0010.5014.0012.0013.0010.0014.0011.3313.0013.00224.9911.2530عمروىجالل9181831085577

1مؤجل/الدورة 04.0009.0010.0004.0006.7515.0012.0013.5010.0012.0010.6713.0013.00180.0109.0015عسعدي لطفيحجوج10181831090005
1مؤجلة/الدورة 00.0000.0000.0000.0000.0000.0011.0005.5000.0000.0000.0000.0000.0022.0001.103إدماجإكرامدلوم111731044171
1ناجح/الدورة 10.0012.2509.0012.0010.8114.0011.0012.5010.0015.0011.6712.5012.50227.2311.3630عسفيانرفيس12181831044669
1ناجحة/الدورة 08.0012.2513.0014.0011.8114.0011.0012.5012.2512.0012.1713.0013.00241.2312.0630عآسيةرمضاني13181831062554
1ناجحة/الدورة 11.0012.2512.0008.0010.8115.0011.0013.0010.2512.0010.8313.0013.00227.2111.3630عسارةسالم14181831092296
1ناجحة/الدورة 10.0012.0010.0006.0009.5014.0010.0012.0011.2514.0012.1713.0013.00211.5110.5830عكهينةشرشاب15181831085570
1ناجحة/الدورة 11.0010.0008.5010.0009.8814.0010.0012.0011.5012.0011.6713.0013.00214.5710.7330عمنالشعبان شاوش16181831067037
1مؤجل/الدورة 08.0012.2507.5005.0008.1915.0010.0012.5010.2514.0011.5013.0013.00195.7809.7915عرياضصحبي17181831066688
1ناجحة/الدورة 04.0013.0008.5014.0009.8814.0010.0012.0011.5012.0011.6713.0013.00214.5710.7330عشهينازطوبال18181831066437

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  11:47:53حرر 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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

35الفوج: 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 11.0012.7507.0007.0009.4413.0010.0011.5010.0014.0011.3313.0013.00206.2710.3130عنور الهدىعبد هللا عثمان19181832052910
1مؤجلة/الدورة 00.0004.5000.0001.1312.5008.0010.2505.0000.0003.3313.0013.0077.5503.887غائبةعرحمهغومة20181839093078
1ناجحة/الدورة 10.5013.5011.0013.0012.0012.0011.0011.5010.0012.0010.6713.0013.00235.0111.7530علبنى إكرامفارح21161631032365
1ناجحة/الدورة 10.0011.2508.5014.0010.9415.0010.0012.5011.7511.0011.5013.0013.00228.7811.4430عراشافراح22181831066674
1ناجحة/الدورة 06.0010.0010.0010.0009.0015.0010.0012.5010.0010.0010.0013.0013.00201.0010.0530عأسماءفنوح23181831086676
1ناجحة/الدورة 10.5012.2511.5010.0011.0615.0010.0012.5012.2514.0012.8313.0013.00234.2111.7130عمروةقاسو24181831026550
1مؤجل/الدورة 10.5010.7507.7506.0008.7510.0011.0010.5011.2511.0011.1710.0010.00190.5109.5320معيدنورالدينقندة251531119480
1مؤجلة/الدورة 06.0005.0007.5016.0008.6312.5010.0011.2510.5013.0011.3300.0000.00182.5509.1314عالزهرةلهيزة26181831026122
1ناجحة/الدورة 07.0014.2511.0007.0009.8116.0010.0013.0011.2512.0011.5013.0013.00217.2210.8630عمنالمحفوظي27181831062750
1مؤجل/الدورة 06.0004.7510.0011.0007.9414.0010.0012.0005.0014.0008.0014.0014.00181.2809.0618عوليدمدوي28181831091441
1ناجح/الدورة 10.0011.0009.5013.0010.8815.0010.0012.5010.2512.0010.8313.0013.00226.0511.3030عمحمد أمينمعتوق29181831054021
1مؤجل/الدورة 191.7809.5918غائبغائب04.0011.7508.0014.0009.4415.0010.0012.5010.2508.0009.50عمحمد وليدمقدم30181831088369
1ناجحة/الدورة 10.0012.2510.0010.0010.5615.0010.0012.5010.2512.0010.8312.0012.00221.2111.0630عإكرامهمال31181831040356

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

36الفوج: 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 0.0000.000غائبغائبغائبغائبغائب00.0000.0000.0000.0000.00غائب00.00غائبععادلأحمد يحي11731060648
1ناجحة/الدورة 10.0012.7513.0006.0010.4417.0011.0014.0011.0014.0012.0012.5012.50229.7811.4930عمروةبازي21731086706
1ناجحة/الدورة 10.0009.7512.5011.5010.9415.0011.0013.0013.5014.0013.6710.0010.00234.2911.7130عمريمبتقة3181831042782
1ناجحة/الدورة 11.0012.2510.5007.0010.1915.0011.0013.0013.0012.0012.6714.0014.00226.2911.3130عرانيةبلعيدي4181831069781
1ناجحة/الدورة 10.0012.2512.0015.0012.3116.0011.0013.5012.7516.0013.8310.0010.00253.2112.6630عإحسانبن حمالوي5181831092477
1مؤجلة/الدورة 10.0003.3308.0008.00110.5505.534غائبة08.0003.5004.0006.0005.3814.0000.0007.00عرانية ياسمينبن عبيد6181831064656
1ناجحة/الدورة 05.0012.7510.5010.0009.5615.0011.0013.0011.2512.0011.5007.0007.00208.2210.4130عبشرىبن عياد7181831091072
1ناجح/الدورة 08.0012.0010.5010.0010.1315.0010.0012.5011.7510.0011.1712.5012.50217.5710.8830عصالح حسينبوغدير8181831070109
1ناجحة/الدورة 10.0013.2511.5014.0012.1916.0010.0013.0010.5012.0011.0008.0008.00239.2811.9630عبشرىبوقرة9181831042529

1ناجح/الدورة 10.5012.0009.0011.0010.6315.0010.0012.5010.5010.0010.3307.0007.00215.5510.7830عنسيم محمد ساميبوكرش10181831051903
1ناجح/الدورة 11.0012.5009.0007.0009.8816.0012.0014.0010.7512.0011.1715.0015.00223.0711.1530عمحمدتركي11181831090623
1ناجحة/الدورة 11.0011.7512.0001.0008.9416.0012.0014.0012.5012.0012.3305.0005.00205.2710.2630عنسرينجربال12181831042833
1ناجحة/الدورة 11.0014.5013.0013.5013.0016.0012.0014.0011.0014.0012.0010.0010.00258.0012.9030عمروةجوامع13181831041725
1ناجح/الدورة 10.5014.2513.0010.0011.9414.0010.0012.0011.0014.0012.0013.0013.00240.2812.0130عمحمد امينحمناش141731106561
1مؤجل/الدورة 08.0011.7508.5005.0008.3115.0010.0012.5011.0000.0007.3302.0002.00173.7108.6913عمحمدحيدر15181831092388
1ناجح/الدورة 10.0012.0010.0010.0010.5016.0010.0013.0012.0014.0012.6717.0017.00233.0111.6530عإسالمزقان16181831091057
1مؤجل/الدورة 06.0007.5008.5010.0008.0014.0013.0013.5007.7502.0005.8310.0010.00177.4908.8712معيدهشامزناد171731098650
1ناجح/الدورة 06.0011.0008.0014.0009.7516.0010.0013.0010.5005.0008.6718.0018.00213.0110.6530عسليمزنقلي18181832055736

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 :
3المجموعة: علوم إنسانية - علوم اإلعالم واإلتصالالفرع :

36الفوج: 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 10.0011.7512.2507.5010.3816.0012.0014.0011.0012.0011.3310.0010.00224.5511.2330عمايسةسالمي19181831041721
1ناجح/الدورة 11.0011.7511.5008.0010.5614.0013.5013.7511.2511.0011.1713.0013.00228.2311.4130معيدمنيرسديرة201531068070
1ناجحة/الدورة 12.0012.0013.5012.0012.3816.0010.0013.0011.7514.0012.5018.0018.00256.0612.8030علمىسعفان21181831086565
1ناجحة/الدورة 05.0011.7514.0007.0009.4415.0010.0012.5012.0014.0012.6712.0012.00213.2910.6630عياسمينشوشان22181831084653
1ناجحة/الدورة 10.5010.2509.0006.0008.9414.0010.0012.0010.7507.0009.5018.0018.00201.7810.0930عسرينصادق23181831090687
1ناجحة/الدورة 10.5012.0010.0006.0009.6315.0011.0013.0010.5012.0011.0014.5014.50215.0610.7530عياسمينصادقي24181831086660
1مؤجلة/الدورة 07.0010.2510.0006.0008.3114.0010.0012.0011.2514.0012.1710.0010.00194.2309.7120ععبيرطايبي25181831047290
1ناجح/الدورة 10.0012.0010.0010.0010.5014.0010.0012.0010.5005.0008.6713.0013.00213.0110.6530عسيدعلي بدر الدينطورش261731049774
1مؤجلة/الدورة 07.5012.0010.5001.0007.7515.0010.0012.5011.7512.0011.8318.0018.00196.4909.8220عدهيةعصمة27181831088588
1ناجح/الدورة 14.5011.7511.5013.0012.6917.0011.0014.0012.5014.0013.0016.0016.00263.2813.1630علمينعمار موهوب2898248438
1ناجحة/الدورة 10.0013.2513.0010.5011.6916.0010.0013.0011.5010.0011.0014.5014.50239.7811.9930عرانياقادري29181831069337
1ناجح/الدورة 10.0013.5010.0010.0010.8816.5010.0013.2511.7505.0009.5012.5012.50224.5611.2330عنديركيباشي30181831070286
1مؤجل/الدورة 10.0010.5008.5010.0009.7512.0008.0010.0010.5010.0010.3311.0011.00198.9909.9525معيدعبد الوهابلزغد311631093631
1مؤجلة/الدورة 10.5012.0010.5004.0009.2515.0008.0011.5010.5012.0011.0002.0002.00192.0009.6024عمليكةمادي32181831062747
1ناجح/الدورة 10.0011.2508.0008.0009.3114.0010.0012.0010.7508.0009.8316.0016.00205.2110.2630عيوسفمرموز33181831064426
1ناجحة/الدورة 14.0014.2513.0016.0014.3115.0010.0012.5013.7514.0013.8310.0010.00273.2113.6630عإسراءمكي34181831091056
1مؤجلة/الدورة 07.0011.7508.5006.0008.3115.0010.0012.5011.7502.0008.5010.0010.00185.2209.2614عخليدةميلودي351531049757

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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